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FUNDARGERÐ  

SKJALALYKILL VERKHEITI 

3350-003-FUN-123-V01 123. fundur Starfshóps um rekstrartruflanir (START) 

DAGS. / TÍMI FUNDAR VERKKAUPI 

20.05.2021 / 10:15 – 11:35 START hópurinn 

NR. FUNDAR FUNDAREFNI 

123 1. Spurningakannanir meðal fyrirtækja  

2. Stuðlar ársins 2021 og gögn til Orkustofnunar 

3. Gögn ársins 2020 

4. Önnur mál 

FUNDARGERÐ FUNDARBOÐARI FUNDARSTAÐUR 

IJB / 03.06.2021 IJB Fjarfundur 

FUNDARMENN FYRIRTÆKI 

Ragnar Stefánsson (RS)                                Fjarfundur 

Benedikt Einarsson (BE)                               Fjarfundur 

Baldur Hólm (BH)                                          Fjarfundur 

Kjartan Rolf Árnason (KRA)                          Fjarfundur 

Rán Jónsdóttir (RJ) )                                      Fjarfundur 

Ragnar Emilsson (RE)                                    Fjarfundur 

Ingvar Júlíus Baldursson (IJB)                      Fjarfundur 

Kolbrún Reinholdsdóttir (KR)                      Fjarfundur 
Haukur Ásberg Hilmarsson (HÁH)              Fjarfundur 
 

Landsnet 

Veitur  

Norðurorka 

RARIK 

Orkustofnun 

Orkubú Vestfjarða 
EFLA 

EFLA 
EFLA 
 

FJARVERANDI FYRIRTÆKI 

Egill Sigmundsson (ES)                                                                            HS-Veitur 

 

DREIFING FYRIRTÆKI 

START hópurinn  

FUNDARSKJÖL NÆSTI FUNDUR 

 16.09.2021 / 10:00 

 
 

DAGSKRÁ OG EFNI FUNDAR ÁBYRGÐ / ÁKVÖRÐUN 

Fundur START hópsins var að þessu sinni haldinn sem fjarfundur í Teams. 

 

Fulltrúi Norðurorku,  Baldur Hólm, var boðinn velkominn í START hópinn.  
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DAGSKRÁ OG EFNI FUNDAR ÁBYRGÐ / ÁKVÖRÐUN 

1. Spurningakannanir meðal fyrirtækja  

HÁH fór yfir spurningakönnun meðal fyrirtækja. Fundur í síðasta mánuði féll niður, en í stað 

þess var sent út minnisblað um stöðu verkefnis.  Farið var yfir stöðu verkefnis og kynnt  tilboð 

frá Gallup um framkvæmd og umfang könnunar. 

KRÁ spyr um úrtakið, hvernig það er valið.  Ætti að skilyrða úrtakið þar sem vægi væri eftir 

orkunotkun fyrirtækja.  Að ekki myndi veljast fyrirtæki sem hefði litla orkunotkun. 

IJB,  er möguleiki að þetta skekki niðurstöðina.  HÁH það þarf að huga það þessum þætti 

þegar úrtakið er valið, að dreifing  sé í orkunotkun og landshluta. Munum nefnda þetta við 

Gallup. 

Samþykkt er að taka tilboði Gallup og vinna könnuninna samkvæmt þeim tillögum sem voru 

kynntar.  HÁH fer af fundi. 

2. Stuðlar ársins 2021 og gögn til Orkustofnunar 

Leiðréttar truflanaskýrslur bárust seinna en undanfarin ár, þess vegna er skýrslan ekki 

tilbúin. 

KR fór yfir myndir fyrir stuðla síðasta ársins sem munu birtast í skýrslunni. Í samanburði við 

10 ára meðaltal var árið 2020 gott ár hjá Landsneti, Veitum og Norðurorku. Hjá RARIK, 

dreifbýli og þéttbýli og Orkubúi Vestfjarða var um óvenju slæmt ár.  Vont veður gekk yfir 

landið 14. febrúar 2020 og olli miklum truflunum í kerfi RARIK.  

Endanleg skýrsla verður send á hópinn í rýni þegar hún verður tilbúin, væntanlega í lok júní. 

3. Gögn ársins 

Farið yfir gagnasöfnun og skil skýrslna til yfirferðar.  Gangaskil drógust hjá Veitum, en ferlið 

er komið í betri farveg. RARIK voru að innleiða nýtt skráningakerfi og einnig hafa verið 

starfsmannaskipti sem sinna truflanaskráningu, sem hafði áhrif á gagnaskil.   Skráning er í 

eðlilegum hætti hjá Orkubúi Vestfjarðar, þeir eru að skoða skiptingu á milli þéttbýli og 

dreifbýlis.  BH nefndi að Norðuroka vildi einfalda ferlið.   Skráning er til fyrirmyndar hjá 

Landsneti.  

4. Önnur mál 

IJB fór yfir verkefnastöðu og er verkefnið á áætlun. 

 

RE nefnir hvort það mæti einfalda skráningu, t.d. væri valkostur að velja ítarlegri skráningar 

ef fyrirtæki óski þess.  IJB  og KR,  lögðu til að RE  kæmi með tillögu um skráningu.  Þetta yrði 

skoðað við endurskoðun á handbók. 

 

BH tekur undir að einfalda megi skráningu. 

 

KRÁ bendir á þeir fletti upp í handbók á netinu, og hvort það sér önnur framsetning betri en 

„pdf“ skjal.   RE nefnir hvort nýta megi hugbúnað eins og Wiki.js  við framsetning handbókar. 

 


