
Umboðsmaður Alþingis spyr um Reykjavik Energy Invest 
 
Umboðsmaður  Alþingis hefur sent 12 ítarlegar spurningar til eigenda 
Orkuveitu Reykjavíkur (OR) vegna þess hvernig eignum hennar var 
ráðstafað með stofnun dótturfélagsins Reykjavik Energy Invest (REI) og 
hvernig síðar var farið með eignarhluti í REI.  
 
Hann spyr m.a. um hvort borgarstjóri og bæjarstjórar geti án sérstakrar 
heimildar selt einkaaðila hluti í OR og hvort slíkt umboð sé ótakmarkað. 
Einnig hvernig gætt hafi verið að jafnræðisreglu og um möguleika annarra á 
að kaupa eignir OR. Fulltrúar í gorgarstjórn Reykjavíkur, bæjarstjórn 
Akraness og sveitastjórn Borgarbyggðar fengu spurningarnar sendar. 
 
Tryggvi Gunnarsson umboðsmaður Alþingis, er með þessu að kanna hvort 
tilefni sé til að hann taki tiltekin atriði varðandi málefni OR og REI til 
sjálfstæðrar athugunar. Óskar hann eftir að svör berist fyrir 30. október nk. 
Umboðsmaður minnir á að fylgja þurfi hinum sérstöku leikreglum sem um 
opinbera starfsemi gilda. „Það kann því vel að vera að vegurinn til hinnar 
endanlegu ákvörðun um farsælt samstarf milli opinberra aðila og einkaaðila 
eða afhendingu á opinberum eignum til einkaaðila sé lengri, og ekki eins 
greiður yfirferðar, og vegur einkamarkaðarins og einkaaðila.“ 
 
Hér á eftir fer útdráttur úr spurningunum. 
1. Var stofnun REI samþykkt á fundi eigenda OR og þá hvenær? Ef stofnun 
var samþykkt á eigendafundi er óskað eftir því að fram komi hver fór með 
atkvæði hlutaðeigandi sveitarfélags.  
 
2. Hvaða eignir OR voru lagðar til REI við stofnun þess og hvert var hlutafé 
þess? Óskað er eftir að fram komi hvaða breytingar hafi síðar verið 
samþykktar á hlutafé REI og með hverju hafi verið greitt, þ.m.t. eignum eða 
peningum OR.  
 
3. Óskað er eftir upplýsingum um hvort þeir hlutir í REI sem Bjarni 
Ármannsson, starfandi stjórnarformaður REI, keypti í ágúst eða september 
fyrir 500 milljónir hafi áður verið í eigu OR. Einnig hvort kaupin hafi verið 
samþykkt á eigendafundi. 
 
4. Hver fór með atkvæðarétt á eigendafundi OR 3. október þegar sameining 
REI og Geysir Green Energy (GGE) var samþykkt? 



 
5. Í frásögn Morgunblaðsins af viðtali við Guðmund Þóroddsson forstjóra 
REI 9. október var haft eftir honum að möguleg kaup einstaklinga á hlutfé 
REI hafi verið samþykkt á eigendafundi OR. Umboðsmaður óskar eftir afriti 
af þeirri samþykkt og hvort þarna hafi verið að leyfa sölu á hlutum sem þá 
voru í eigu OR. Ef þeir voru ekki eign OR, er óskað upplýsinga um hver átti 
þá. 
 
6. Umboðsmaður óskar eftir afstöðu viðkomandi sveitastjórna til þess hvort 
borgarstjóri eða bæjarstjóri geti án sérstakrar heimildar frá sveitastjórn 
samþykkt á fundi eigenda OR að selja einkaaðila hluti í félögum sem eru í 
eigu OR eða aðrar eignir OR, þ.m.t. með sameiningu við hlutafélag í eigu 
annarra. Sé afstaðan sú að borgar- eða bæjarstjóra sé þetta heimilt, er óskað 
eftir upplýsingum um á hvaða lagagrundvelli það byggir og hvort litið sé svo 
á að slíkt umboð sé án nokkurra takmarkana, þ.m.t. með tilliti til verðmæta 
og eigna.  
 
7. Í spurningum sínum vísar umboðsmaður til upplýsinga um að tilteknar 
eignir OR og hlutir í REI hafi verið seldir til einkaaðila eða þær hafi með 
samruna við annað félag runnið inn í sameinað félag sem að verulegum hluta 
er í eigu einkaaðila. Af þessu tilefni óskar umboðsmaður eftir að 
sveitastjórnir skýri afstöðu sína til þess að hvaða marki jafnræðisreglur 
stjórnsýsluréttarins hafi gilt um framangreindar ákvarðanir. Sé afstaðan sú 
að ekki hafi þurft að gæta að jafnræðisreglu, er óskað eftir því að 
lagagrundvöllur þess verði skýrður.  
 
8. Að því marki sem sveitastjórnirnar telja að fulltrúar þeirra hafi þurft að 
gæta að jafnræðiseglu um efni þeirra ákvarðana sem þar voru teknar, óskar 
umboðsmaður eftir að fram komi hvernig sveitastjórnirnar telja að reglunnar 
hafi verið gætt við umræddar ákvarðanir.  
 
9. Greint hefur verið frá því að til grundvallar á mati á verðmæti þeirrra 
eigna sem OR lagði til REI (og þar með verðmæti þeirra hluta í REI sem 
seldir voru einstaklingum og lagðir inn í hið sameinaða félag REI og GGE) 
hafi eingöngu verið lagðar upplýsingar frá starfsmönnum og stjórnendum 
OR og REI. Umboðsmaður óskar af þessu tilefni eftir upplýsingum um hvort 
þetta sé rétt og ef ekki til hvaða óháðu sérfræðinga hafi verið leitað.  
 
10. Eins og áður kom fram fara borgarstjóri og bæjarstjóri með atkvæðisrétt 
sveitarfélaganna á eigendafundum OR. Af þessu tilefni óskar umboðsmaður 



eftir afstöðu sveitastjórnanna til þess hvaða reglur gildi um hæfi þessara 
starfsmanna til þátttöku í einstökum ákvörðunum.  
 
11. Samkvæmt lögum um OR kýs borgarstjórn Reykjavíkur og bæjarstjórn 
Akraness fulltrúa til setu í stjórn OR. Að meirihluta til eru núverandi 
stjórnarmenn einnig fulltrúar í viðkomandi sveitastjórnum. Svo er einnig að 
hluta til um stjórnarmenn REI. Umboðsmaður óskar því eftir viðhorfi 
sveitastjórnanna til þess hvort hæfisregla 19. greinar stjórnsýslulaga eða 
aðrar hæfisreglur stjórnsýsluréttarins gildi um störf þeirra sem valdir eru af 
sveitastjórnum til setu í stjórn OR og þeim eða stjórn OR til setu í félögum 
sem OR er eigandi að. Ef svo er ekki, óskar umboðsmaður eftir að fram 
komi hvaða reglur sveitastjórnin telur að gildi um sérstakt hæfi umræddra 
stjórnarmanna í einstökum málum.  
 
 


