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Stjórn Norðurorku hf. 2013
Geir Kristinn Aðalsteinsson, formaður
Halla Björk Reynisdóttir, varaformaður
Edward Hákon Huijbens, meðstjórnandi
Njáll Trausti Friðbertsson, ritari 
Ásdís Elva Rögnvaldsdóttir, meðstjórnandi

 Ávarp stjórnarformanns
Í stóru bæjarfélagi eru verkefnin mörg, ekki síst þegar 
víðtæk sátt er um að þjónustustig við bæjarbúa sé hátt 
og sveitarfélagið, stofnanir þess og fyrirtæki taki að 
sér fjölþætt verkefni í þágu íbúanna.  Oft hefur verið 
á það minnt í þessu sambandi að í samanburði við 
nágrannaþjóðir okkar stöndum við okkur vel í fjölþættri 
þjónustu við íbúana og margt af því sem við bjóðum upp á 
hvarfli ekki að öðrum að gera.  
Verkefni þeirra sem veljast til að stýra bæjarfélaginu 
er því ekki síst að forgangsraða verkefnum og í því 
samhengi er mikilvægt að grunnþjónustan og lögboðin 
verkefni hafi forgang og ætíð sé leitað leiða til þess að 
leysa þau sem best úr hendi.  Með þetta í huga voru á árinu 
2013 teknar upp eldri hugmyndir um frekari sameiningu 
veitna Akureyrar með því að Norðurorka tæki yfir 
fráveitu Akureyrarbæjar.  Þó svo að stórum áföngum sé 
lokið í uppbyggingu fráveitukerfisins á enn eftir að ljúka 
við byggingu hreinsistöðvar og varanlegrar útrásarlagnar 
út frá henni.  Verkefnið er gríðarlega stórt hvort heldur 
er horft á það frá fjárhagslegri hlið eða framkvæmda og 
tæknilegri hlið þess.
Við getum öll verið sammála um að Akureyringar og 
Eyfirðingar vilja ganga vel um og vera til fyrirmyndar 
í fráveitumálum sem öðru. Á Akureyri eru stór 
matvælafyrirtæki, mikil ferðamennska auk þeirrar 
staðreyndar að við búum innst við langan fjörð. Allt 
þetta þrýstir á að fráveitan svari kröfum umhverfis- og 
mengunarvarnarlöggjafar á hverjum tíma.  Eftir vandlega 
yfirlegu var það niðurstaða stjórnar Norðurorku hf. 
að rétt væri að stíga þetta skref og sameina allar 
veitur Akureyrarbæjar undir einn hatt.  Þó verkefnið 
sé að sumu leyti ólíkt öðrum veiturekstri sýnir reynsla 
annarra sveitarfélaga að samlegðaráhrifin eru mikil. Í því 
samhengi þarf að hafa í huga að í nútíma fráveiturekstri er 
mikið af tækni- og stýribúnaði auk reksturs dælustöðva 
með tilheyrandi þörf fyrir bakvaktir starfsmanna líkt og 
í rekstri annarra veitna Norðurorku.  Tækifærin eru því 
sannarlega mörg.

Í samningi Norðurorku hf. og Akureyrarbæjar er gert ráð 
fyrir að byggð verði hreinsistöð á næstu árum og þegar er 
hafinn undirbúningur þar að lútandi innan fyrirtækisins.  
Það er eindregin sannfæring mín að þessi ákvörðun sé 
mikið heillaskref fyrir Norðurorku og íbúa Akureyrar.
Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2014 var gert ráð 
fyrir hækkun verðskrár milli áranna 2013 og 2014. Þó 
heildarhækkun veitna ætti samkvæmt áætluninni að vera 
verulega innan verðbólguviðmiða ákvað stjórn félagsins 
að ganga enn lengra.  Varð niðurstaðan sú að einungis 
vatnsveitan hækkaði notkunargjöld sín en aðrar veitur 
ekki. Með þessu lagði Norðurorka sitt lóð á vogarskálar 
til viðspyrnu gegn víxlverkunum verðlagshækkana og þar 
með aukinni verðbólgu.  Ljóst er að veitur fyrirtækisins 
eru mjög hagstæðar í verðsamanburði og samkvæmt 
úttekt Byggðastofnunar með þeim allra hagstæðustu á 
landinu. Þá má og geta þess að fráveitugjald á Akureyri er 
í dag um helmingur þess sem er í Reykjavík.
Dótturfélag Norðurorku hf. Fallorka ehf. undirbýr nú 
það stórverkefni að byggja nýja 3,3 MW virkjun í Glerá.  
Verkefnið er í skipulagsferli en áætluð gangsetning 
virkjunarinnar er á árinu 2016.  Fallorka ehf. er sterkt félag 
sem hefur búið sig vel undir þessa framkvæmd. Ný virkjun 
í Glerá mun framleiða sem nemur um 18% af raforkuþörf 
Akureyrar (án Becromal).  Þetta þýðir að samanlögð 
framleiðsla Fallorku verður um 36% af raforkuþörfinni. 
Þetta er án nokkurs vafa mjög skynsamleg framkvæmd 
fyrir Akureyringa og mun styrkja stöðu okkar á landsvísu.
Vatnsveita Akureyrar verður 100 ára árið 2014 og 
samþykkti stjórn af því tilefni að rita sögu veitna 
félagsins og var gerður samningur við Jón Hjaltason 
sagnfræðing um verkið. Jafnframt var skipuð ritnefnd 
en í henni sitja Baldur Dýrfjörð forstöðumaður, Franz 
Árnason fyrrverandi forstjóri og  Helgi Jóhannesson 
forstjóri Norðurorku hf.
Ég vil að endingu þakka starfsfólki Norðurorku fyrir 
ánægjulegt og gott samstarf á árinu, sem og hluthöfum 
félagsins og síðast en ekki síst viðskiptavinum félagsins.
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Frá forstjóra

Árið 2013 var viðburðaríkt í sögu Norðurorku hf.  Árið hófst 
með innleiðingu á endurskoðaðri stefnu fyrirtækisins 
og lauk með yfirtöku á fráveitu Akureyrar. Niðurstaða 
stefnumótunar var að Norðurorka sé á réttum kúrs en 
skerpa þyrfti áherslur og framtíðarsýn. 
Yfirtaka fráveitunnar er stórt verkefni fyrir 
Norðurorku fjárhagslega auk þess sem byggja þarf upp 
sérfræðikunnáttu á fráveiturekstri og aðlaga félagið 
og starfsemi þess nýjum verkþáttum. Að okkar mati 
fellur verkefnið vel að rekstri félagsins til lengri tíma 
litið.  Fjölmargir þættir í rekstrinum eru samfallandi en 
mikil vinna felst þó í að byggja upp og samþætta ferla 
og að undirbúa hönnun og byggingu hreinsimannvirkis. Í 
yfirtökusamningi skuldbindur Norðurorka sig til þess að 
byggja upp á næstu árum hreinsimannvirki fyrir fyrsta 
stigs hreinsun. Með þeirri aðgerð ásamt því að byggja 
útrás frá hreinsistöðinni á tiltekið dýpi er gert ráð fyrir 
að fráveita sveitarfélagsins svari þeim kröfum sem til 
hennar eru gerðar.
Mikilvægt er að tekjur veitna, þar með talið fráveitunnar, 
taki mið af rekstri þeirra sem og fyrirhuguðum stofn- 
kostnaði samkvæmt langtímaáætlun um uppbyggingu. 
Jafnframt er mikilvægt að verðskrá endurspegli 
jafnræðissjónarmið milli viðskiptavina og taki, eftir 
því sem kostur er, mið af þeirri þjónustu sem þeir geta 
notið. Með þetta í huga mun verðskrá fráveitunnar 
breytast. Tekin verða upp tengigjöld eins og í öðrum 
veitum og fráveitugjaldið mun taka mið af stærð eigna 
auk fastagjalds á matseiningu með sama hætti og í 
vatnsveitunni. Hætt verður að miða við fasteignamat 
eigna enda er það ekki talið sanngjarn mælikvarði.
Samfara yfirtökunni aukast skuldbindingar fyrirtækisins 
verulega enda miklir fjármunir sem Norðurorka leggur til 
hennar.  Slíkt er ekki áhyggjuefni þar sem vel hefur gengið 
að byggja félagið upp þrátt fyrir efnahagslægðina. Með 
yfirtökunni aukast skuldir verulega en á móti koma 
nýjar eignir og tekjur af rekstri fráveitunnar. Starfsfólk 
Norðurorku tekur á sig aukna ábyrgð með yfirtöku á 

fráveitunni gagnvart íbúum svæðisins sem við einsetjum 
okkur að standa undir.  
Samkvæmt stefnu Norðurorku er meginhlutverk félagsins 
að þjónusta heimili og atvinnulíf með vinnslu og dreifingu á 
heitu vatni og neysluvatni, dreifingu á raforku. Jafntframt 
að taka þátt í starfsemi sem nýtt getur auðlindir á 
starfssvæðinu sem og rannsóknir, þekkingu eða búnað 
félagsins til eflingar samfélagsins. Framtíðarsýnin er 
að Norðurorka sé einn af hornsteinunum í norðlensku 
samfélagi og eitt af öflugustu alhliða orkufyrirtækjum á 
Íslandi.  Orkuöflun sé nægjanleg, byggð á endurnýjanlegri 
orku og vatnslindum, ásamt ábyrgri auðlindanýtingu. 
Fyrirtækið sé framsækið í nýsköpun og þjónustu og hafi 
ríka samfélagslega ábyrgð. Verð vöru og þjónustu sé með 
því besta sem gerist, litið til sambærilegrar starfsemi og 
skapi þannig traustan grunn að lífskjörum og tækifærum 
viðskiptavinanna, jafnt íbúa sem fyrirtækja. 
Gildi Norðurorku eru: Virðing – Fagmennska – Traust.  Gildin 
byggja á tillögum sem starfsfólkið sem ein heild lagði fram 
eftir vinnufundi sem voru hluti af stefnumótunarvinnunni.
Lykiláherslur eru að reksturinn skili góðri afkomu og 
nýtingu fjármuna. Norðurorka eigi áfram dótturfélagið 
Fallorku ehf. sem tekur virkan þátt í vinnslu og sölu raforku. 
Norðurorka nýti sér skilvirkt og viðurkennt gæðakerfi, 
þjónusta fyrirtækisins sé áreiðanleg, hagkvæm og 
upplýsingar skýrar. 
Skynsamleg tækifæri séu nýtt til stækkunar og aukinnar 
hagræðingar, m.a. með hlutdeild í öðrum rekstri með 
áherslu á orkutengd verkefni og verkefni sem eflt geta 
starfsemi Norðurorku.  Þá var tekið inn í stefnu Norðurorku 
að einn starfsemisþáttur fyrirtækisins gæti orðið rekstur 
fráveitu, sem ekki var í fyrri stefnumótun. 
Fyrirtækið er vakandi fyrir kaupum á auðlindaréttindum 
með það að markmiði að tryggja langtímahagsmuni 
viðskiptavina og öruggt aðgengi þeirra að nægu heitu og 
köldu vatni sem og öflugum dreifikerfum veitna.
Þar sem kalda og heita vatnið eru takmarkaðar auðlindir 
stefnir Norðurorka að því að nýting kalda vatnsins og 
verðlagning fari í auknum mæli gegnum notkunarmælingar 
hjá viðskiptavinum.
Kjarninn í samfélagsábyrgð Norðurorku er að þjóna 
viðskiptavinum á starfssvæði sínu með þau 
grundvallarlífsgæði að hafa til reiðu nægjanlegt 
heitt og kalt vatn sem og áreiðanlegt dreifikerfi allra 
veitna fyrirtækisins. Fyrirtækið vinnur eftir stefnu 
um samfélagsábyrgð og samfélagsstyrki og setur 
starfseminni siðareglur. 
Norðurorka er öllum íbúum á þjónustusvæði sínu 
mikilvægt fyrirtæki. Allir íbúar nýta sér þjónustu 
fyrirtækisins sérhvern dag. Við finnum fyrir auknum 
kröfum viðskiptavina, stundum ósanngjörnum en oftast 
sanngjörnum sem eflir starfsmenn í vinnu sinni.
Ég vil að endingu þakka stjórn Norðurorku hf. sem og 
starfsfólki öllu, gott og farsælt samstarf á árinu 2013. 

Helgi Jóhannesson 
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Starfsemi Norðurorku hf. á árinu 2013
Stjórnsýsla
Aðalfundur Norðurorku hf. var haldinn 22. mars 
2013. Hluthafar eru sem áður, Akureyrarbær 
98,26%, Hörgársveit 0,8%, Eyjafjarðarsveit 0,12%, 
Grýtubakkahreppur 0,18%, Svalbarðsstrandarhreppur 
0,46% og Þingeyjarsveit 0,18%. Á aðalfundinum var 
kjörin stjórn fyrirtækisins og er hún þannig skipuð: 
Formaður Geir Kristinn Aðalsteinsson, varaformaður 
Halla Björk Reynisdóttir, ritari Njáll Trausti Friðbertsson 
og meðstjórnendur Ásdís Elva Rögnvaldsdóttir og 
Edward H. Huijbens. Í varastjórn eru Helgi Snæbjarnarson, 
Inda Björk Gunnarsdóttir, Kristín Sigfúsdóttir, Sigurður 
Hermannsson og Víðir Benediktsson.  Stjórnin hefur 
komið saman til fundar tólf sinnum frá síðasta aðalfundi.  

Mannauðsmál
Í áðurnefndri stefnumótun félagsins var lögð rík áhersla 
á að félagið hafi á að skipa hæfu og góðu starfsfólki 
og að hæfni þess sé viðhaldið með starfsþróun og 
endurmenntun.  Ennfremur að leggja metnað í góða og 
jákvæða stjórnunarhætti, með samráði við starfsmenn 
um málefni vinnustaðarins og að vinnuumhverfi og 
búnaður fyrirtækisins sé til fyrirmyndar.  
Síðla árs 2013 var farið í vinnustaðagreiningu í samstarfi 
við Capacent og var þátttaka í henni mjög góð meðal 
starfsmanna. Með greiningunni eru dregnir fram 
styrkleikar og veikleikar í starfinu og þar með hægt að 
vinna að tillögum að úrbótum sem og að styrkja það 
sem vel er gert og nýta það í umbótastarfi. Niðurstaða 
vinnustaðagreiningarinnar var kynnt á starfsmannafundi 
í desember og í framhaldinu hafinn undirbúningur að 
frekari úrvinnslu sem hófst í byrjun árs 2014.
Átta starfsmannafundir voru haldnir á árinu. Á fundunum 
eru veittar upplýsingar um ýmis mál sem eru í gangi 
á hverjum tíma en jafnframt eru þeir vettvangur til 
skoðanaskipta milli starfsmanna. Norðurorkuskólinn 
stóð fyrir ýmsum námskeiðum og fyrirlestrum á árinu. 
Námskeið í verkefnastjórnun var haldið bæði á vor- og 
haustönn í samstarfi við Símey, skyndihjálparnámskeið 
var haldið í apríl í samstarfi við Rauðakrossinn, fyrirlestur 
um liðsheild þar sem m.a. var fjallað um gildi Norðurorku 
var haldið í maí og enskunámskeið á haustönn í samstarfi 
við Símey. Þá stóð starfsfólki sem sér fram á starfslok 
vegna aldurs til boða að taka þátt í starfslokanámskeiði 
sem haldið var í samstarfi Akureyrarbæjar og stéttar-
félaganna. Starfssvæði Norðurorku er víðfeðmt og  nær 
til stórs hluta Eyjafjarðar og austur í Þingeyjarsveit. Í 
október fór starfsfólk Norðurorku í kynnisferð um hluta 
af starfssvæði félagsins þegar haldið var í heimsókn 
á Grenivík og í Fnjóskadal og endað með því að skoða 
vinnslusvæðið að Reykjum. Fyrirhugað er að fara í fleiri 
slíkar ferðir enda æskilegt að allt starfsfólk þekki vel til 

rekstursins og þjónustusvæðis félagsins. 
Á árinu 2013 störfuðu 55 starfsmenn hjá félaginu í 
53 stöðugildum,  14  konur og 41 karlar.  Enginn lét af 
störfum fyrir aldurs sakir hjá félaginu, tveir starfsmenn 
hættu hjá félaginu. Í apríl urðu þau ánægjulegu tíðindi 
að kona, Freyja Þorfinnsdóttir, var ráðin í hóp rafvirkja 
Norðurorku.  Mikilvægt er að brjóta upp staðalímyndir 
um karla- og kvennastörf og við erum þakklát fyrir að fá 
að taka þátt í því.  Alls voru þrjár nýráðningar á árinu.
Góður árangur hefur náðst í öryggismálum meðal 
starfsmanna og markvisst unnið að því að viðhalda honum 
og tryggja að ekki slakni á kröfum til okkar sjálfra í þeim 
efnum.  Öryggismálin þurfa stöðugt að vera á dagskrá og 
starfsfólk að vera duglegt við að veita jákvætt aðhald í 
þeim efnum. Félagið hefur aukið vægi öryggismála, með 
því að efla áhættumat, auka merkingar vinnusvæða 
og tryggja að búnaður, vinnuföt og aðbúnaður uppfylli 
ítrustu kröfur. Samhliða því að góður árangur næst 
viljum við vera fyrirmynd í öryggismálum sem jafnframt 
gerir okkur kleift að auka kröfur til þeirra verktaka sem 
með okkur og fyrir okkur starfa í hinum ýmsu verkefnum. 
Í desemberbyrjun var haldinn samráðsfundur með öllum 
verktökum félagsins um öryggismál þar sem þeim var 
kynnt stefna okkar í öryggismálum og að samhliða 
auknum kröfum á okkur sjálf, myndi félagið jafnframt 
auka kröfur sínar til öryggismála verktaka sem fyrir 
okkur vinna.  Gekk fundurinn mjög vel og ljóst að verk-
takar gera sér grein fyrir mikilvægi öryggismála fyrir sína 
starfsmenn og sinn rekstur.

Gæðamál
Á árinu fóru fram tvær viðhaldsúttektir á gæðakerfinu í 
samræmi við samning okkar þar að lútandi við Vottun hf. 
og Rafskoðun ehf. en slíkar úttektir eru þáttur í að halda 
við ISO 9001 gæðavottun félagsins. Báðar úttektirnar 
komu mjög vel út og frávik og athugasemdir í lágmarki.  
Árlegur rýnifundur var haldinn í apríl þar sem gæðaráð 
og stjórnendur rýndu gæðakerfið, stefnu og markmið.  
Vel hefur gengið að halda utan um gæðahandbókina í 
SharePoint skjala- og hópvinnukerfinu og áfram unnið 
að undirbúningi þess að skjalaskráning og -varsla 
fyrirtækisins nýti það kerfi.  Mikil vinna var lögð í yfirferð 
á skjölum forvera Norðurorku og sótt um nauðsynlegar 
grisjunarheimildir til Þjóðskjalasafns.  Þá var mörgum 
skjölum komið til varðveislu hjá Héraðsskjalasafninu 
á Akureyri.  Næstu skref í þessari vinnu er svonefnd 
skjalagreining og frekari grisjun og flokkun skjala á 
skrifstofum starfsmanna.  Í framhaldinu verður unnið að 
því að koma öllum skjölum bæði bréflegum og rafrænum 
í SharePoint skjalavistunarkerfi og flokka þau eftir 
skjalalyklum.  Norðurorka hefur notið mikillar og góðrar 
aðstoðar og velvildar skjalastjóra Akureyrarbæjar, Elínar 
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Daggar Guðjónsdóttur, við þetta verkefni og kunnum við 
henni bestu þakkir fyrir þá óeigingjörnu aðstoð.

Verðskrár
Á súluritinu sést samanburður á orkukostnaði heimila 
eftir búsetu.  Á meðan verðlag í landinu, og þar með 
ýmiss rekstrarkostnaður í veiturekstri hefur hækkað 
umtalsvert hefur hækkunum á verðskrá verið stillt 
verulega í hóf.  Verðskrá Reykjaveitu og vatnsveitu hafa 
þó um árabil fylgt vísitölu en á móti kemur að hitaveita 
og rafveita hafa hækkað mun minna. Rúmmetragjald 
hitaveitu Norðurorku, utan Reykjaveitu, hækkaði um 
2,0% milli áranna 2012 og 2013 en fastagjald hækkaði í 
samræmi við neysluvísitölu.  Þetta þýðir að raunhækkun 
fyrir meðalheimili á Akureyri var aðeins 2,4% á meðan 
verðbólga var vel yfir 4%.  Raforkudreifing Norðurorku er 
sú ódýrasta á landinu og gjaldskrá var óbreytt um áramót 
2012 - 2013 en hækkaði síðan um 0,9% um mitt ár 2013 
vegna breytinga á gjaldskrá Landsnets.

Fjárhagur
Staða Norðurorku er sterk og vel hefur gengið að greiða 
niður skuldir á liðnum árum og má þar nefna að á árinu 
2013 voru greiddar um 380 mkr. af skuldum félagsins.  
Gert er ráð fyrir áframhaldandi niðurgreiðslu skulda til 
og með 2016 einkum erlendra lána, en eftir það eru skuldir 

fyrirtækisins að mestu bundnar við lífeyrisskuldbindingar 
auk lána vegna yfirtöku á fráveitunni eins og nánar er lýst 
hér á eftir.
Í lok ársins yfirtók Norðurorka fráveitu Akureyrar með 
yfirtöku skulda upp á um 2,3 milljarða. Þær skuldir 
koma að mestu til uppgreiðslu í lok árs 2018 og kalla 
þá á endurfjármögnun. Um margt fellur það vel að 
fjárhagsáætlunum fyrirtækisins, þar sem öll erlend lán 
þess verða þá uppgreidd. Yfirtaka fráveitunnar eykur 
skuldir fyrirtækisins til muna og ljóst að ákveðin óvissa 
er um markaðskjör við endurfjármögnun í árslok 2018, en 
hafa má í huga að Norðurorka hefur ekki tekið ný lán frá 
árinu 2009.

Samtök, dóttur- og hlutdeildarfélög
Norðurorka á aðild að Samorku, samtökum orku- og 
veitufyrirtækja, en í gegnum Samorku er Norðurorka 
aðili að Samtökum atvinnulífsins sem sjá m.a. um kjara-
samningagerð fyrir Norðurorku hf.  
Fallorka ehf., sem er í 100% eigu Norðurorku er sölu- og 
framleiðslufyrirtæki raforku. Rekstur Fallorku gekk vel á 
árinu. Framleiðsla virkjana í Djúpadal var 17,1 GWst. Sala 
á forgangsorku nam 140,3 GWst. Tekjur Fallorku námu 
620,5 milljónum króna á árinu og hagnaður fyrir afskriftir 
var 150,4 milljónir króna. Hagnaður ársins var 74,4 
milljónir króna og veltufé frá rekstri 126,2 milljónir króna.
Rekstur hlutdeildarfélaganna Tengis hf. og NORAK ehf. 
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var í samræmi við áætlanir og væntingar.  NORAK ehf. 
selur Becromal Iceland aðgang að spennumannvirki 
félagsins fyrir fasta upphæð á mánuði óháð því hve 
mikil raforka fer í gegnum spenna þess. Félagið er í jafnri 
eigu Norðurorku hf., Rafeyrar ehf. og Orkuvirkis ehf.  
Rafmagnstruflun varð einu sinni á árinu, sambærileg 
þeim sem urðu árið 2012 í tengibúnaði hjá NORAK 
þannig að Becromal varð fyrir framleiðslutapi. Á árinu 
2012 var unnið að endurbótum og breytingum í takt við 
ráðleggingar frá framleiðanda búnaðarins en þrátt fyrir 
það kom umrædd bilun upp.  Ljóst er að áfram þarf að 
leita að orsökum bilananna og mögulega bæta búnað. 
Verkefnið verður unnið í náinni samvinnu við Becromal.
Hlutverk Tengis ehf. er ljósleiðaraþjónusta og lagði 
fyrirtækið mjög mikið af strengjum í jörðu liðið sumar 
í takt við aukna eftirspurn. Hagnaður varð af rekstri 
fyrirtækisins þrátt fyrir mikla og hraða uppbyggingu og 
því nokkuð bjart framundan. 
Norðurorka á hlut í félaginu Hrafnabjargavirkjun 
ehf.  en félagið er að 48,75% hlut í eigu Norðurorku, 
48,75% hlut í eigu Orkuveitu Húsavíkur og 2,5% eru 
í eigu Atvinnueflingar Þingeyjarsýslu. Félagið er í 
samstarfsverkefni við Landsvirkjun um rannsóknir á efra 
vatnasvæði Skjálfandafljóts sem tekur til næstu 3ja til 4ra 
ára.  Landsvirkjun annast og stýrir rannsóknaráætluninni. 
Norðurorka er einnig hluthafi í félaginu Íslensk orka hf. 
en það heldur utan um jarðhitaréttindi sem félagið samdi 
um við landeigendur í Öxarfirði. Boruð hefur verið ein 
rannsóknar- og vinnsluhola á svæðinu en upphaflega 

var talið að um háhitasvæði væri að ræða en frekari 
rannsóknir og viðkomandi hola benda til að svo sé ekki. 
Svæðið er í dag álitið vera einhvers staðar milli þess 
að vera háhitasvæði og mjög heitt lághitasvæði. Mat 
stjórnar Íslenskrar orku er að markaðssetja heitt vatn úr 
holunni til iðnaðarframleiðslu. 
Norðurorka á einnig um 7,7% hlut í Netorku ehf. sem er 
reiknistofa orkufyrirtækjanna og  annast meðferð gagna 
vegna sölumála raforku.  
Norðurorka hf. er hluthafi í Orkey ehf. sem rekur litla 
lífdíselverksmiðju við Njarðarnes á Akureyri.  Hlutafé 
í Orkey ehf. var aukið á árinu, en félagið hefur átt erfitt 
uppdráttar en er um margt á undan sinni samtíð. Í 
Orkey er unninn lífdísill úr innlendu hráefni svo sem 
notaðri steikingarfeiti, fituafskurði og aukaafurðum frá 
lýsisframleiðslu.  Norðurorka er einnig hlutahafi í GPO 
ehf. en það fyrirtæki hyggst vinna olíu úr plastúrgangi.

Rannsóknir 
Norðurorka hefur sem fyrr unnið mikið að rannsóknum 
á vatnsauðlindum í Eyjafirði.  Rannsóknir eru unnar  
í samstarfi við Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR.  
Rannsókna- og forvinna gengur í heild sinni út á að 
tryggja fyrirtækinu og íbúum nægt heitt og kalt vatn til 
langrar framtíðar.  
Í hitaveitunni er helst að telja að liðin sumur hefur svæðið 
kringum Laugaland og Hrafnagil verið rannsakað frekar 
í von um að þar sé að finna meira heitt vatn. Áhersla 
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á þetta svæði byggist á því að innviðir fyrirtækisins á 
svæðinu (m.a. aðveituæð og dælur) geta afkastað mun 
meiru en þær gera og því ódýrara en ella að nýta aukið 
vatn sem fyndist á svæðinu. Framhald verður á þessum 
rannsóknum með það að leiðarljósi að bora þar nýja 
vinnsluholu á næstu árum. 
Svæðið Laugaeyri sem er heitavatnsuppspretta 
framarlega í Hörgárdal hefur verið rannsakað m.t.t. 
vinnslumöguleika og má búast við að áframhald verði 
þar á. Þá hefur verið gerð viljayfirlýsing við eigendur 
Ytri-Víkur á Árskógsströnd um að Norðurorka kaupi 
upp eldri rannsóknir sem mögulega leiða til kaupa á 
jarðahitaréttindum svæðisins. Á Skeggjabrekkudal í 
Ólafsfirði var liðið sumar byrjað að kanna staðsetningu 
á nýrri vinnsluholu þar sem sú gamla dregur upp með sér 
of mikið súrefni. Áætlað er að bora nýja vinnsluholu á 
Skeggjabrekkudal árið 2015. Samkvæmt nýju endurmati  
ÍSOR á vinnslugetu jarðhitasvæða Norðurorku eigum 
við heitt vatn, miðað við núverandi íbúaþróun, til ársins 
2050. Hér dregur Arnarnessvæðið vagninn og má segja 
að bjartsýnar vonir manna um jarðhitakerfið virðast ætla 
að ganga eftir. Hér liggur þó fyrir að annað hvort þarf að 
leggja nýja aðveituæð frá Arnarnesi fyrir árið 2020 eða 
ná auknu vatni á Laugalandssvæðinu, með mögulegri 
borun eins og áður kom fram. 
Í vatnsveitunni hafa rannsóknir einkum beinst að 
fjallalindum, s.s. Hesjuvallalindum, Grísarárbotnum 
og Garðsvík.  Margt bendir til þess að Grísarárbotnar, 
sem eru nú í magnmælingum, geti orðið okkur gjöfulir 
til framtíðar en að Hesjuvallalindir séu fullnýttar. 
Varðandi aukningu úr fjallalindum verður að mestu 
horft til Grísarárbotna í áframhaldandi rannsóknum og 
mælingum.

Metanframleiðsla
Metanverkefni félagsins hefur ekki gengið eftir á þeim 
tíma sem upphaflega var gert ráð fyrir. Staðan er þannig 
núna að velflestum stærri verkefnum er lokið heima 
fyrir. Ljóst er hinsvegar að frekari tafir verða á því að 
hreinsistöð fyrir hauggas rísi á Akureyri vegna gjaldþrots 
framleiðanda stöðvarinnar Flotech AB í Svíþjóð sem 
var tekið til gjaldþrotaskipa í desember sl. Nýsjálenska 
móðurfélagið Greenlane, og nýstofnað dótturfyrirtæki 
þess í Evrópu, hafa í samstarfi við Norðurorku samið við 
þrotabú Flotech AB um að taka verkefnið yfir. Ljóst er 
að þetta hefur í för með sér frekari tafir á gangsetningu 
stöðvarinnar og nú stefnt á verklok í júnímánuði 2014. 
Samið var við Olís um smásölu á metani að undangengnu 
útboði m.a. til að draga úr áhættu Norðurorku vegna 
óvissu um sölumagn, en einnig til að ná til sérþekkingar 
á smásöluþættinum.  Metanverkefnið var frá upphafi 
skilgreint sem áhættuverkefni og það hefur bæði tekið 
mikinn tíma og teygt á þoli stjórnenda.

Vatnsveitan
Áætlað var á árinu 2013 að byggja 2.000 rúmmetra 
vatnsgeymi í Torfdal ofan svæðis Bílaklúbbs 
Akureyrar sem og að endurnýja vatnslagnir ofan frá 
Hesjuvallalindum.  Lagt var af stað í skipulagsvinnu 
snemma árs 2012 en hún tafðist vegna heildarskipulags 
alls svæðisins og er nú rétt að ljúka. Vonir standa til að 
verkið hefjist í vor. Með nýjum vatnsgeymi bætist við nýtt 
þrýstisvæði í vatnsveituna, hægt er að safna meira vatni 
um nætur til miðlunar að deginum auk þess sem tækifæri 
skapast til að minnka loft í neysluvatninu sem hefur verið 
til nokkurra vandræða. Þá er hægt að auka mælingar og 

Starfsmenn kvaddir -  Helgi Jóhannesson forstjóri ásamt Rafni Herbertssyni, Guðmundi Brynjólfssyni og Ingólfi S. Ingólfssyni,  
einnig lét af störfum Sigtryggur Jónsson.
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mögulega mun fallhæð neysluvatnsins verða virkjuð til 
rafmagnsframleiðslu, en gert er ráð fyrir því í hönnuninni. 
Í Garðsvíkurlindum komu upp vandamál vegna mengunar 
vatnsbóla af yfirborðsvatni og var því ákveðið að bora 
vinnsluholu inn í bergið. Sú aðgerð lofar góðu og gert ráð 
fyrir að bora þar aðra holu sumarið 2014.  

Hitaveitan
Mörg stór verkefni voru í hitaveitunni á árinu. Vesturveita 
II sem liggur suður frá Finnastöðum var lögð, en notendur 
eru 8 á þeirri viðbót. Þá var lögð hitaveita í Nes í 
Höfðahverfi, Hesjuvelli, Hlaðir, Halllandsnes, KA svæðið 
og fleiri staði. Um 500 tengibrunnar voru í upphaflegu 
dreifikerfi hitaveitunnar. Langtímaáætlun gerir ráð fyrir 
að þessir brunnar verði smátt og smátt fjarlægðir enda 
hafa þeir reynst veikur hlekkur í kerfinu. Þegar hefur 
verið fjarlægður fjöldi brunna m.a. nokkrir stórir í miðbæ 
Akureyrar á síðastliðnu ári. Áætlað er að fjarlægja 6-10 
tengibrunna árið 2014. Hitaveitukerfið er að eldast og 
kallar á aukna athygli hvað varðar möguleika og tækifæri 
til endurnýjunar.  Á árinu voru settar upp varaaflsvélar 
á Hjalteyri og í Ólafsfirði til að auka afhendingaröryggi 
hitaveitunnar. Áfram verður haldið á þeirri braut að 
tryggja rekstraröryggi veitna. Í rekstri hitaveitunnar 
komu upp bilanir í djúpdælu að Botni og varð að taka hana 
upp í tvígang árið 2013. Þegar í ljós kom að taka þyrfti 

dæluna upp var ákveðið að fara með svokallaða jarðsjá 
í holuna til að styrkja grunn undir jarðfræðirannsóknir á 
svæðinu, í ljós kom að fyrirstaða var í holunni og var þá 
sett niður borholumyndavél til að finna fyrirstöðuna og 
hver hún væri. Kom í ljós að aðskotahlutir sem brotnað 
hafa af dælubúnaði í gegnum tíðina voru á um það bil 400 
metra dýpi við fóðringarenda. Starfsmenn Norðurorku 
hófu aðgerðir til að fiska þessa hluti upp úr holunni þar 
sem þeir höfðu einnig áhrif á rennsli í holunni. Náðist 
hluti af þessu en það sem eftir sat var rekið niður fyrir 
aðalvatnsæðar og opnað fyrir vatnsrennsli í gegnum 
fyrirstöðuna. Var þetta metið fullnægjandi árangur þar 
sem full hreinsun á holunni hefði þýtt að koma hefði þurft 
með bor á staðinn með tilheyrandi kostnaði. Bilun varð 
aftur seinni hluta árs og var um að kenna bilun í síubúnaði.
Við reglubundna djúpdæluupptekt á holu LN-12 á 
Laugalandi var einnig áætlað að setja niður jarðsjá til 
rannsókna en þá kom einnig í ljós fyrirstaða í holunni og 
var farið í sambærilegar aðgerðir og í HN-10 og náðist 
upp nokkurt magn af mælirörum sem höfðu setið eftir í 
holunni en þó tókst ekki að hreinsa holuna nógu vel til  að 
hættandi væri að fara með jarðsjána niður í botn á henni. 
Í samræmi við stefnu fyrirtækisins og þau sjónarmið 
að tryggja fyrirtækinu jarðhitaréttindi var gengið frá 
kaupum á jörðinni Laugalandi á Þelamörk í desember sl. 
af Legatsjóði.  Áður eða á árinu 2012 keypti Norðurorka 

Fiskun úr holu LN - 12
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auðlindaréttindi Kristness af Legatsjóði sem og 
jarðhitaréttindi á Hrafnagili af eigendum þeirra.

Rafveitan
Af framkvæmdum við rafveitu má nefna að sett 
var upp ný dreifistöð og er sú númer 15 en alls eru 
dreifi  stöðvarnar 109 talsins. Dreifistöð 15 er hluti af 
metanverkefni félagsins en samhliða var nýtt tækifæri 
til endurnýjunar og þjónar stöðin einnig hesthúsahverfinu 
Breiðholti. Dreifistöð 110 var endanlega komið fyrir, 
en hún er í nágrenni Bónus við Langholt og er m.a. 
ætlað að þjóna nýbyggingum við Undirhlíð. Stöðin 
verður tekin í notkun á árinu 2014. Áfram var unnið að 
endurnýjun á liðverndarbúnaði í aðveitustöðvum en 
verkefnið hefur undið upp á sig, bæði hvað varðar tíma 
og kostnað, en um flókinn tæknibúnað er að ræða. Á 
árinu var gert samkomulag við RARIK um fyrirkomulag 
rafmagnsdreifingar á Laugalandi í þá veru að RARIK 
eignaðist háspennudreifikerfið. Norðurorka kaupir í 
framhaldinu rafmagn á einni háspennutengingu fyrir 
allt Laugalandssvæðið, þ.m.t. Botn og Ytri-Tjarnir. 
Norðurorka sóttist eftir ofangreindu fyrirkomulagi m.a. 
til þess að varaaflstöð félagsins á Laugalandi gæti þjónað 
öllum vinnslusvæðum tengdum Laugalandi. Enn á eftir að 
tengja borholudælur að Botni við Laugalandssvæðið en 
áætlað er að ljúka því á árinu 2014.
Á árinu voru skoðaðar 8 dreifistöðvar samkvæmt 
öryggisstjórnunarkerfi raforku.  Taka þurfti rafmagn af, 
tímabundið í nokkrum tilfellum, á meðan á endurbótum 
og viðhaldi stóð.  Rafmagnsrof urðu mjög fá á Akureyri 

á árinu.  Á árinu var loftlína sem þjónaði borholudælum 
á Glerárdal aflögð og eru því engar loftlínur lengur 
í rekstri Norðurorku. Gatnalýsing Akureyrarbæjar 
sem er í eigu sveitarfélagsins hefur verið rekin af 
Norðurorku í verktöku. Í september síðastliðnum yfirtók 
Akureyrarbær rekstur gatnalýsingarinnar, að eigin ósk, 
en Norðurorka annast skoðunarferla og rekur kerfið 
undir sínu öryggisstjórnunarkerfi.  Sjö atvik voru skráð í 
dreifikerfinu á árinu 2013 sem óæskilegar aðstæður eða 
atburðir. Glerárvirkjun var stopp frá vori og langt fram á 
haust þar sem ekki náðist að sandtæma virkjunarlónið 
fyrir vorleysingar en það er að jafnaði gert annað hvert ár. 
Akureyrarbær annast tæminguna og hefur m.a. nýtt efni 
til gatnagerðar.

Fráveitan
Hugmyndir um að Norðurorka hf. taki við rekstri 
fráveitu eru ekki nýjar af nálinni og lengi horft til þess 
að þar geti verið um ákveðna samlegð að ræða rétt 
eins og þegar aðrar veitur bæjarins voru sameinaðar.  
Hugmyndir hér að lútandi komust á skrið á árinu og farið 
var í samningaviðræður við Akureyrarbæ um mögulega 
yfirtöku á rekstrinum.  Af hálfu Norðurorku hf. var farið 
í mikla upplýsingaöflun af þessu tilefni til þess að vera 
sem best í stakk búin bæði í samningaviðræðurnar og þá 
mögulega yfirtöku ef af yrði. 
Niðurstaða samningaviðræðna varð sú að Norðurorka 
yfirtók fráveituna frá og með 1. janúar 2014. Yfirtakan er 
stórt verkefni fyrir Norðurorku og mikil vinna framundan 
við að byggja upp ferla og þekkingu á verkefninu.

Frá afhendingu styrkja til samfélagsverkefna 2013
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Lykilstærðir - Hitaveita
 Almennar upplýsingar 2009 2010 2011 2012 2013

 Orkuöflun á jarðhitasvæðum  2009 2010 2011 2012 2013

 Almennar upplýsingar 2009 2010 2011 2012 2013

 Reykjaveita 2009 2010 2011 2012 2013

 Hríseyjarveita  2009 2010 2011 2012 2013

 Ólafsfjarðarveita 2009 2010 2011 2012 2013

 Dreifikerfi og dælustöðvar 2009 2010 2011 2012 2013

Veitusvæði ekki tengd Akureyri

Fjöldi íbúa á hitaveitusvæði
Húsveitur / mælar 

 Fjöldi virkjaðra borhola:          
 Með djúpdælu
 Án djúpdælu
 Uppsett afl á jarðhitasvæðum MW
 Vatnsmagn tekið úr jarðhitakerfum á árinu m3

 Meðalvatnshiti á holutoppi eða frá hver/laug °C

 Lengd safn- og aðveituæða             
 Stál m
 Plast m
 Samtals m

 Uppsett afl í dreifikerfi  (aflgeta) MW
 Hámarksálag inn á dreifikerfi á árinu MW
 Vatnsmagn inn á dreifikerfi á árinu m3

 Meðalvatnshiti inn á dreifikerfi °C
 Áætlaður meðalvatnshiti til notenda °C
 Orkuframleiðsla inn á dreifikerfi á árinu TJ
 Hlutfall orkuvinnslu                   
 Jarðhiti %
 Rafmagn %
 Olía %
 Fjöldi dælustöðva (ekki djúpdælur)
 Heildarafl dælna (dælust. og djúpdælur) KW
 Rafmagnsnotkun á dælur MWh
 Miðlunarrými m3

 Lengd dreifikerfis                     
  Stál m
  Plast m
 Samtals m
 Lengd endurnýjaðra lagna á árinu m
 Hlutfall dreifikerfis                      
 Einfalt %
 Tvöfalt %

 Fjöldi virkjaðra borhola:           
 Með djúpdælu
 Án djúpdælu
 Meðalvatnshiti á holutoppi eða frá hver/laug °C
 Meðalvatnshiti inn á dreifikerfi °C
 Lengd dreifikerfis                      
 Stál m
  Plast m
 Samtals m
 Vatnsmagn inn á dreifikerfi á árinu m3

 Fjöldi virkjaðra hola                  
 Með djúpdælu
 Án djúpdælu
 Meðalvatnshiti á holutoppi eða frá hver/laug °C
 Meðalvatnshiti inn á dreifikerfi °C
 Lengd dreifikerfis 
 Stál m
 Plast m
 Samtals m
 Vatnsmagn inn á dreifikerfi á árinu m3

Fjöldi virkjaðra hola                   
 Með djúpdælu
 Án djúpdælu
Meðalvatnshiti á holutoppi eða frá hver/laug °C 
Meðalvatnshiti inn á dreifikerfi °C
 Lengd dreifikerfis                      
 Stál m
 Plast m
 Samtals m
 Vatnsmagn inn á dreifikerfi á árinu m3

 22.973 22.963 23.087 23.243 23.348
 6.342 6.404 6.499 6.577 6.959

 15 15 15 15 15
 2 2 2 2 2
 81 90 90 90 90
 6.312.228 6.428.215 6.563.538 6.519.130 6.877.229
 89/60 89/60 89/60 89/60 89/60

 52.784 52.784 53.216 53.216 53.216
 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800
 64.584 64.584 65.016 65.016 65.016

 93,7 102,7 102,7 102,7 103,3
 81,9 82,1 79,8 72,6 82,0
 7.571.181 8.071.092 8.031.753 7.918.270 8.146.714
 79/60 79/60 79/60 79/60 79/60
 72 72 72 72 72
 1.632 1.740 1.732 1.707 1.756
 
 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9
 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 0 0 0 0 0
 7 8 8 8 8
 2.902 3.478 3.488 3.488 3.492
 6.366 6.909 7.878 8.021 8.189
 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
 
 411.233 417.505 418.750 420.265 422.040
 105.638 114.718 116.474 120.036 132.617
 516.871 532.223 535.224 540.301 554.657
 300 140 113 206 277
 
 87 87 87 87 87
 13 13 13 13 13

 2 2 2 2 2
 0 0 0 0 0
 90,8 90,8 90,8 90,9 90,9
 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
 
 58.994 59.028 59.028 59.031 59.359
 27.434 28.254 28.925 29.715 30.183
 86.428 87.281 87.952 88.745 89.542
 388.045 395.208 401.739 404.734 419.140

 0 0 0 0 0
 1 1 1 1 1
 79°C 79°C 79°C 79°C 79°C
 76,8°C 77°C 77°C 77°C 77°C

 4.645 4.645 4.645 4.645 4.645
 1.931 1.938 2.003 2.068 2.068
 6.576 6.583 6.648 6.713 6.713
 161.754 161.298 159.748 152.574 134.118

 2 2 2 2 2
 1 1 1 1 1
 57/67 °C 57/67 °C 57/67 °C 57/67 °C 57/67 °C
 60,9 60,9 60,9 61,4 61,4
 
 24.317 24.353 24.353 24.353 24.353
 38 38 38 38 38
 24.355 24.391 24.391 24.391 24.391
 1.241.100 1.215.160 1.216.460 1.220.959 1.207.611
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Raforkudreifing og -flutningur

 Landsnet  Virkjanir  Heild samtals  Forgangsafl
MWh Forgangsorka Ótryggorka Glerárvirkjun Djúpadalsvirkjun MWh MW
JAN 10.111 1.584 69 909 12.673 18,9
FEB 8.499 1.374 77 855 10.805 17,9
MAR 8.479 1.588 30 1.175 11.271 17,4
APR 8.285 1.570 0 704 10.560 16,1
MAÍ 7.156 1.078 0 1.449 9.683 16,1
JÚN 5.916 1.321 0 1.764 9.001 13,7
JÚL 6.130 1.521 0 1.828 9.479 13,3
ÁGÚ 6.549 1.367 0 1.937 9.853 14,0
SEP 7.040 1.326 0 1.830 10.196 15,1
OKT 8.205 1.558 0 1.846 11.609 16,7
NÓV 9.300 1.469 26 1.369 12.163 18,6
DES 10.630 1.315 32 1.448 13.424 20,7
Summa 96.300 17.071 234 17.113 130.718 19.050
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Lykilstærðir - Rafveita
Almennar upplýsingar 2009 2010 2011 2012 2013

Dreifikerfið 2009 2010 2011 2012 2013

Dreifikerfið 2009 2010 2011 2012 2013

Virkjanir 2009 2010 2011 2012 2013

Fjöldi íbúa á veitusvæði
Sölumælar

Aðveitustöðvar
uppsett spennaafl
Dreifistöðvar á jörðu
uppsett spennaafl
Dreifistöðvar í stólpum
uppsett spennaafl
Tengiskápar
Heimtaugar -25 - 63 A
Heimtaugar - 100 - 315 A
Heimtaugar - >400 A
33 - 66 kV jarðstrengir
6 - 11 kV jarðstrengir
230/400 V jarðstrengir
6 - 11 kV loftlínur
230/400 V loftlínur

fjöldi
MVA
fjöldi
MVA
fjöldi
MVA
fjöldi
fjöldi
fjöldi
fjöldi
km
km
km
km
km

Varaafl / MVA/MW
Raforkuflutningur til dreifiveitu
Eigin raforkuvinnsla
Forgangsorka - mesta afl
Forgangsorka - dreifing
Raforkudreifing
þar af til heimila
til iðnaðar
til þjónustu
annað
Raforkudreifing á hvern íbúa

Glerárvirkjun
Framleiðsla

fjöldi 17.563 17.573 17.754 17.956 18.073
fjöldi 9.221 9.245 9.383 9.417 9.493

Afl kW  303 304 300 300 300
MWh 1. 648 1.542 1.830 1.456 234

*Hér er talið í KW varaafl sem Norðurorka hefur yfir að ráða í rekstri sínum. Varaaflstöð á Laugalandi 1.200 kw, þjónar dælustöðinni þar og vinnslusvæðinu að Tjörnum, 
Laugalandi og mun einnig þjóna Botni, en unnið er að tengingum þangað. Varaaflstöð á Hjalteyri þjónar vinnslusvæðinu þar og dælustöð sem dælir vatni inn á Akureyri og til 
dreifingar í Hörgarsveit.  Þá eru tvær færanlegar varaaflstöðvar Cummings vél á vagni 800 kw og Volvo vél á vagni 160 kw.  Þá er einnig varaaflstöð á Reykjum í Fnjóskadal sem 
sinnir vinnslusvæðinu þar.  Einnig var unnið að uppsetningu á varaaflstöð í Ólafsfirði á árinu.

KW* 1,132/0,9 1,132/0,9 1,132/0,9 1,132/0,9 2.440*
MWh 134.872 129.928 131.059 129.083 130.718
MWh 1.648 1.542 1.830 1.456 234
MW  21.0 20.8 21.0 20.6 19.5
MWh 115.532 112.061 113.518 111.349 113.648
MWh 128.219 123.574 125.899 125.398 124.273
MWh 36.204 35.939 35.519 35.385 34.451
MWh 38.636 35.857 36.166 35.812 35.764
MWh 47.870 46.116 50.794 50.510 50.746
MWh 5.509 5.663 3.249 3.500 3.312
kwh 7.301 7.032 7.091 6.984 6.876

fjöldi 2 2 2 2 2
MVA 82 82 82 82 82
fjöldi 101 102 103 104 105
MVA 65,7 65,9 66,2 64 65,14
fjöldi 4 3 3 3 3
MVA 0,23 0,18 0,18 0,18 0,18
fjöldi 996 1.003 1.004 1.005 1.013
fjöldi 3.664 3.670 3.676 3.725 3.764
fjöldi 398 400 403 415 418
fjöldi 82 83 85 89 89
km 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
km 110.3 111.1 111.2 112.5 114.86
km 468.3 481.1 486.75 501 502.16
km 2,7 2,7 2,7 2,7 0
km 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
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Lykilstærðir - Vatnsveita
Almennar upplýsingar   2009 2010 2011 2012 2013

Vatnsból 2009 2010 2011 2012 2013

Vatnsnotkun 2009 2010 2011 2012 2013

Aðveituæðar 2009 2010 2011 2012 2013

Dreifikerfi 2009 2010 2011 2012 2013

Fjöldi vatnsbóla
Grunnvatn - borholur
Lindir
Áætluð heildarafkastageta vatnsbóla

Fjöldi íbúa á veitusvæði
Aukavatnsmælar

Hámarksálag hjá vatnsveitu
Meðalnotkun á sólarhring
Næturrennsli
Vatnssala eftir mæli
Áætluð vatnssala

Plaströr
Asbeströr

Plaströr
Seigjárnssteypurör
Asbeströr
Miðlun: Miðlunargeymar
Miðlunarrými
Dæling: Dælustöðvar
Uppsett afl dælumótora
Keypt raforka á dælur
Varaafl (uppsett afl)

fjöldi
fjöldi

fjöldi
fjöldi / l/s
fjöldi / l/s
l/sek

l/sek
l/sek
l/sek
m3/ár
m3/ár

km
km
km
fjöldi
m3

fjöldi
kW
kWh/ár
kW

km
km

 19.436 19.440 19.779 19.954 20.059
 91 89 91 88 98

 9 svæði 9 svæði 10 svæði 10 svæði 10 svæði
 13/136 13/136 13/137 13/137 137137
 30/70 30/70 30/71 30/71 30/71
 430 430 430 430 430

  Mælis bilun Mælis bilun Mælis bilun 197 182
  136 148 165 153 161.2
  Mælis bilun Mælis bilun Mælis bilun 87 92
  1.580.038 1.863.114 2.449.622 2.392.563 2.481.304
  4.270.000 4.280.000 4.280.000 4.290.000 4.290.000

  384.5 387.2 396.8 400.9 404.6
  6 6 6 6 6
  4 4 4 4 4
  8 8 8 8 8
  6.400 6.400 6.400 6.400 6.400
  5 5 5 5 5
  470 470 470 470 470
  417.394 521.273 767.888 915.760 1.331.790
  160 160 160 160 160

 45 45 45 45 45
 1 1 1 1 1
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Dæmi um mismunandi kostnað eftir íbúðarformum**

Hitaveita fjölbýli
Rafveita* fjölbýli
Vatnsveita fjölbýli
 
Hitaveita raðhús
Rafveita* raðhús
Vatnsveita raðhús
 
Hitaveita einbýli
Rafveita* einbýli
Vatnsveita einbýli

93,01
89,29
57,02

226,79
84,06
69,93

340,52
115,52
86,07

101,52
112,06
57,02

247,52
105,50
69,93

371,64
144,98
86,07

50.381,54
32.591,31
12.958,00

82.779,71
30.683,41
17.670,00

124.289,38
42.165,85
23.560,00

kr. á ári

* raforkudreifing (án raforkusölu) 
** hér eru aðeins tekin dæmi um notkun en hún getur auðvitað verið mjög breytileg eftir fjölskyldustærð o.fl.

á dag án skatta á dag m. sköttum
neysluvatn er án skatta

 19.436 19.440 19.779 19.954 20.059
 91 89 91 88 98

  Mælis bilun Mælis bilun Mælis bilun 197 182
  136 148 165 153 161.2
  Mælis bilun Mælis bilun Mælis bilun 87 92
  1.580.038 1.863.114 2.449.622 2.392.563 2.481.304
  4.270.000 4.280.000 4.280.000 4.290.000 4.290.000
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Ársreikningur Norðurorku hf. 2013 3

Kennitala Nafnverð Hlutdeild
410169-6229 832.000.000 98,27%
510101-3830 6.740.685 0,80%
640269-2279 3.844.886 0,45%
580169-2019 1.538.462 0,18%
590602-2640 1.538.462 0,18%
410191-2029 1.000.000 0,12%

Akureyri, 10. mars 2014.

Í stjórn félagsins:

Forstjóri:

Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra

Hlutafé félagsins í árslok nam 846,7 millj. kr. Hlutafé skiptist á sex hluthafa í árslok, eins og í ársbyrjun. Eignarhlutdeild
þeirra greinist þannig:

Félagið er orkuveitufyrirtæki sem selur heitt vatn, rafmagn og kalt vatn á Akureyri og nágrenni. Ársreikningur
Norðurorku hf. hefur að geyma samstæðureikning félagsins og dótturfélags þess, Fallorku ehf.

Stjórn og forstjóri Norðurorku hf. hafa í dag rætt ársreikning samstæðunnar fyrir árið 2013 og staðfest hann með
undirritun sinni. Stjórn og forstjóri leggja til við aðalfund að samþykkja ársreikninginn.

Stjórn félagsins leggur til að greiddur verði 15% arður til hluthafa á árinu 2014, en vísar að öðru leyti til ársreikningsins
um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum.

Akureyrarkaupstaður ...................................................................................
Hörgársveit .................................................................................................

Hagnaður varð af rekstri samstæðunnar á árinu 2013 að fjárhæð 568,9 millj. kr. Bókfært eigið fé samstæðunnar í árslok
nam 6.249,2 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.  Ársverk á reikningsárinu voru 53.

Svalbarðsstrandarhreppur ...........................................................................
Grýtubakkahreppur .....................................................................................

Í lok árs 2013 var gerður samningur við Akureyrarbæ um yfirtöku Norðurorku hf. á fráveitu Akureyrarbæjar og mun
Norðurorka hf. framvegis byggja upp og reka fráveitu á Akureyri með þeim réttindum og skyldum sem því fylgja.
Yfirfærsluverð fráveitunnar var 2.300,0 millj. kr. og yfirfærðar skuldir voru 2.259,5 millj. kr.

Fjárfesting vegna metanverkefnis nam 280,7 millj. kr. á árinu 2013, en áætlanir gera ráð fyrir að rekstur metanstöðvar
hefjist á miðju ári 2014.

Þingeyjarsveit .............................................................................................
Eyjafjarðarsveit ...........................................................................................
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Ársreikningur Norðurorku hf. 2013 4

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum

Ábyrgð endurskoðanda

Álit

Staðfesting vegna skýrslu stjórnar

Akureyri, 10. mars 2014.

KPMG ehf.

Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga nr. 3/2006.
Stjórnendur eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem þeir telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram
ársreikning sem er án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Áritun óháðs endurskoðanda

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi samstæðuársreikning Norðurorku hf. fyrir árið 2013. Ársreikningurinn hefur að
geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um helstu reikningsskilaaðferðir og aðrar
skýringar. 

Til stjórnar og hluthafa Norðurorku hf.

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund að
í skýrslu stjórnar sem fylgir ársreikningi þessum eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um
ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Það er álit okkar að samstæðuársreikningur Norðurorku hf. gefi glögga mynd af afkomu samstæðunnar á árinu 2013,
fjárhagsstöðu hennar 31. desember 2013 og breytingu á handbæru fé á árinu 2013, í samræmi við lög um ársreikninga.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og öðrum upplýsingum í ársreikningnum. Val
endurskoðunaraðgerða byggist á faglegu mati endurskoðandans, þar með talið á þeirri hættu að verulegir annmarkar
séu á ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits
sem varðar gerð og glögga framsetningu ársreiknings, til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki
til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits félagsins. Endurskoðun felur einnig í sér mat á því hvort reikningsskilaaðferðir
og reikningshaldslegt mat sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins séu viðeigandi sem og mat á framsetningu
hans í heild.

Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í
samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum og
skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um hvort ársreikningurinn sé án verulegra
annmarka.
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Ársreikningur Norðurorku hf. 2013 5 Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Skýr. 2013 2012 

Rekstrartekjur
3 2.581.286 2.534.654 

0 205.000 
492 4.086 

2.581.778 2.743.740 

Rekstrargjöld
571.486 589.775 

4 354.851 344.204 
 535.975 433.468 

8,9 365.486 364.556 
1.827.797 1.732.003 

 753.980 1.011.737 

5 96.748)(              226.304)(            

11 21.683 25.181 

678.915 810.614 

6,17 110.004)(            100.541)(            

16 568.912 710.073 

7 0,67 0,84 

Aðrar tekjur ...................................................................................................

Hagnaður fyrir tekjuskatt ...............................................................................

Tekjuskattur ..................................................................................................

Sala ...............................................................................................................

Söluhagnaður eigna ......................................................................................

Orkukaup ......................................................................................................
Laun og launatengd gjöld ..............................................................................
Annar rekstrarkostnaður ...............................................................................
Afskriftir ........................................................................................................

Rekstrarhagnaður án fjármunatekna og fjármagnsgjalda  ......................

Hagnaður ársins  ..........................................................................................

Áhrif hlutdeildarfélaga ...................................................................................

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals .....................................................

Rekstrarreikningur árið 2013

Hagnaður á hlut ............................................................................................



27

ÁRSSKÝRSLA 2013
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Ársreikningur Norðurorku hf. 2013 6 Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Skýr. 2013 2012 

Eignir
8 9.767.127 7.203.652 
9 132.655 161.316 

11 186.565 170.556 
12 23.268 17.084 
13 631.180 706.365 

3.694 4.460 
Fastafjármunir samtals  10.744.489 8.263.434 

99.648 90.435 
282.452 279.639 

19 106.189 104.197 
24.016 217.156 

15 574.837 715.374 
Veltufjármunir samtals 1.087.144 1.406.801 

Eignir samtals 11.831.633 9.670.235 

Eigið fé
846.662 846.662 
268.225 268.225 

1.722.062 1.817.257 
5.011 10.685 

 3.407.275 2.854.254 
Eigið fé samtals 16 6.249.235 5.797.083 

Skuldir
17 72.776 20.289 
18 4.706.776 3.141.233 

Langtímaskuldir samtals  4.779.552 3.161.522 

 166.141 146.939 
19 851 0 
18 400.341 418.311 
17 41.603 4.130 

193.910 142.249 
Skammtímaskuldir samtals   802.846 711.630 

Skuldir samtals 5.582.398 3.873.152 

Eigið fé og skuldir samtals 11.831.633 9.670.235 

Vaxtaberandi langtímaskuldir ........................................................................

Efnahagsreikningur 31. desember 2013

Viðskiptaskuldir  ............................................................................................
Skuldir við tengda aðila .................................................................................

Aðrar skammtímaskuldir ...............................................................................
Tekjuskattur til greiðslu .................................................................................

Verðbréfaeign ...............................................................................................
Fyrirframgreiddur kostnaður .........................................................................

Endurmatsreikningur ....................................................................................
Þýðingarmunur vegna hlutdeildarfélags ........................................................

Birgðir ...........................................................................................................
Viðskiptakröfur ..............................................................................................

Aðrar skammtímakröfur ................................................................................
Handbært fé ..................................................................................................

Kröfur á tengda aðila .....................................................................................

Óefnislegar eignir .........................................................................................
Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum ...................................................................
Eignarhlutir í öðrum félögum ........................................................................

Yfirverðsreikningur hlutafjár ..........................................................................

Óráðstafað eigið fé .......................................................................................

Varanlegir rekstrarfjármunir ...........................................................................

Tekjuskattsskuldbinding ................................................................................

Hlutafé ..........................................................................................................

Næsta árs afborganir langtímaskulda ............................................................
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Skýr. 2013 2012 

Rekstrarhreyfingar
16 568.912 710.073 

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
492)(                   4.086)(                

4.530 1.077 
8,9 365.486 364.556 

 32.928  142.562 
11 21.683)(              25.181)(              

68.401 96.412 
0 205.000)(            

Veltufé frá rekstri 1.018.082 1.080.412 

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
9.213)(                3.880)(                

 10.005)(              32.501)(              
 85.989 11.725 

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum 66.771 24.655)(              

Handbært fé frá rekstri 1.084.853 1.055.757 

Fjárfestingarhreyfingar
8 610.645)(            296.393)(            

10.838 4.651 
0 11.523)(              

10.714)(              2.804)(                
 205.000 0 

Fjárfestingarhreyfingar 405.522)(            306.069)(            

Fjármögnunarhreyfingar
16 126.999)(            126.999)(            
 647.308)(            508.072)(            

45.560)(              47.902)(              
Fjármögnunarhreyfingar 819.868)(            682.973)(            

 140.537)(            66.715 

 715.374 648.660 

 574.837 715.374 

Fjárfestingar og fjármögnun án greiðsluáhrifa:
22.346 0 

8 2.300.000)(         0 
2.237.138 0 

40.516 0 

Söluverð seldra rekstrarfjármuna ..................................................................

Fjárfesting í eignarhlutum í öðrum félögum ..................................................

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .................................................

Afskriftir  ...................................................................................................
Verðbætur og gengismunur langtímakrafna og skulda  ............................

Hagnaður ársins  ............................................................................................

Söluhagnaður eigna ..................................................................................

Arður til hluthafa ...........................................................................................
Afborganir langtímalána  ...............................................................................
Skuldir við tengda aðila, breyting ..................................................................

Handbært fé í ársbyrjun  ............................................................................

Handbært fé í árslok ...................................................................................

(Lækkun) hækkun á handbæru fé .............................................................

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .................................................

Skuldir við tengda aðila, breyting ..................................................................
Tekin ný langtímalán .....................................................................................

Skammtímaskuldir ........................................................................................

Skammtímakröfur, breyting ..........................................................................

Fjárfesting í eignarhlutum í hlutdeildarfélögum ............................................

Niðurfærsla eignarhluta í öðrum félögum, breyting ..................................

Skammtímakröfur, hækkun ......................................................................
Skammtímaskuldir, hækkun .....................................................................

Tekjuskattsskuldbinding, breyting ............................................................
Tjónabætur ...............................................................................................

Birgðir, hækkun ........................................................................................

Áhrif hlutdeildarfélaga ...............................................................................

Sjóðstreymisyfirlit árið 2013
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1.

2. Reikningsskilaaðferðir
a.

b.

c.

d.

e. Dótturfélag
Eignarhlutur í dótturfélagi er eignfærður á verði sem svarar til hlutdeildar félagsins í bókfærðu eigin fé þess, að
teknu tilliti til mismunar á upphaflegu kaupverði og hlutdeild í eigin fé þess við kaup. Yfirverð er fært sem aðrar
óefnislegar eignir og eru þær gjaldfærðar á tíu til tuttugu árum.

Óefnislegar eignir

Varanlegir rekstrarfjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir, aðrir en veitukerfi og fasteignir, eru færðir til eignar á kostnaðarverði að frádregnum
afskriftum. Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti miðað við áætlaðan nýtingartíma
rekstrarfjármuna, þar til niðurlagsverði er náð. 

Veitukerfi og fasteignir eru skráð á endurmetnu verði í efnahagsreikningnum. Allar verðhækkanir vegna
endurmats eru færðar á sérstakan endurmatsreikning meðal eigin fjár að teknu tilliti til áhrifa á
tekjuskattsskuldbindingu. Afskriftir af endurmetna verðinu eru færðar í rekstrarreikning. Innlausn endurmats
vegna afskrifta er færð af sérstökum endurmatsreikningi á óráðstafað eigið fé að teknu tilliti til tekjuskattsáhrifa.
Við sölu eða niðurlagningu eigna er sá hluti endurmatsreikningsins sem tilheyrir þeirri eign færður á óráðstafað
eigið fé.

Endurmat veitukerfa og fasteigna var síðast framkvæmt í árslok 2009. 

Óefnislegar eignir eru viðskiptavild vegna mismunar á kaupverði veitufyrirtækja og matsverði varanlegra
rekstrarfjármuna þeirra.  Óefnislegar eignir eru gjaldfærðar á tíu til tuttugu árum.

Skýringar

Grundvöllur reikningsskilanna

Erlendir gjaldmiðlar
Eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi í árslok 2013. Gengismunur á höfuðstól eigna
og skulda er færður í rekstrarreikning.

Innlausn tekna

Tengigjöld notenda eru tekjufærð að fullu í rekstrarreikningi ársins þar sem þau eru óverulegur hluti heildartekna.

Dótturfélag er það félag þar sem félagið fer með yfirráð. Yfirráð eru til staðar þegar félagið hefur veruleg áhrif, bein
eða óbein, til að stjórna fjárhags- og rekstrarstefnu dótturfélags. Ársreikningur dótturfélagsins er innifalinn í
samstæðureikningi félagsins frá því að yfirráð hefjast og þar til þeim lýkur.

Stöður milli samstæðufélaga, viðskipti og óinnleystur hagnaður sem myndast hefur af viðskiptum milli þeirra eru
felld út í samstæðureikningnum.

Ársreikningur Norðurorku hf. hefur að geyma samstæðureikning félagsins og dótturfélags þess, Fallorku ehf.
Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um innihald ársreikninga og
samstæðureikninga. Hann byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum að því undanskildu að hluti varanlegra
rekstrarfjármuna hefur verið endurmetinn til gangvirðis á endurmatsdegi að frádregnum endurmetnum afskriftum
frá þeim tíma sem eigna var aflað. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum og eru fjárhæðir birtar í
þúsundum króna.

Hlutdeildarfélag er það félag þar sem samstæðan hefur veruleg áhrif á fjárhags- og rekstrarstefnu, en ekki yfirráð.
Samstæðureikningurinn inniheldur hlutdeild samstæðunnar í afkomu hlutdeildarfélags frá upphafi áhrifa til loka
þeirra. Verði hlutdeild samstæðunnar í tapi hærri en bókfært verð hlutdeildarfélagsins er bókfærða verðið fært í
núll og færslu frekara taps er hætt nema félagið hafi gengist í ábyrgðir fyrir hlutdeildarfélagið eða fjármagnað það.

Tekjur af sölu eru færðar í rekstrarreikning þegar þjónusta hefur verið innt af hendi.
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Skýringar, frh.:

f.

g.

h.
Rekstrarvörubirgðir eru metnar á innkaupsverði.

i.

j.

k.

l.

Tekjuskattur til greiðslu er áætlaður tekjuskattur sem greiða skal vegna skattskyldra tekna ársins, miðað við
gildandi skatthlutfall á uppgjörsdegi.  Rekstur vatns- og fráveitu er ekki tekjuskattsskyldur.

Hlutdeildarfélög

Handbært fé

Viðskiptakröfur eru færðar niður í ársreikningnum. Hér er ekki um endanlega afskrift að ræða heldur er myndaður
mótreikningur, sem mæta á þeim kröfum sem kunna að tapast og er hann dreginn frá viðskiptakröfum í
efnahagsreikningi.

Viðskiptakröfur 

Birgðir

Tekjuskattur
Tekjuskattur af afkomu ársins samanstendur af tekjuskatti til greiðslu vegna ársins og frestuðum tekjuskatti.
Tekjuskattur er færður í rekstrarreikning nema þegar hann varðar liði sem eru færðir beint á eigið fé, en í þeim
tilvikum er tekjuskatturinn færður á eigið fé.

Eignarhlutir félagsins í hlutdeildarfélögum eru færðir til eignar á verði sem svarar til hlutdeildar félagsins í bókfærðu
eigin fé þeirra að teknu tilliti til upphaflegs kaupverðs.

Frestaður tekjuskattur er færður í samræmi við efnahagsskuldbindingaraðferðina vegna tímabundinna mismuna á
bókfærðu verði eigna og skulda í ársreikningnum annars vegar og samkvæmt skattverði þeirra hins vegar. Fjárhæð
frestaðs tekjuskatts er byggð á áætlaðri innlausn eða uppgjöri bókfærðs verðs eigna og skulda, með því að beita
gildandi skatthlutfalli á uppgjörsdegi.

Sjóður, bankainnstæður og markaðsverðbréf teljast til handbærs fjár.

Eignarhlutir í öðrum félögum
Eignarhlutir í öðrum félögum eru færðir á kaupverði að frádreginni niðurfærslu.

Virðisrýrnun
Bókfært verð eigna samstæðunnar er yfirfarið á hverjum uppgjörsdegi til að meta hvort vísbendingar séu um
virðisrýrnun þeirra.  Sé einhver slík vísbending til staðar er endurheimtanleg fjárhæð eignanna metin.

Virðisrýrnun er gjaldfærð þegar bókfært verð eignar eða fjárskapandi einingar er hærra en endurheimtanleg fjárhæð
hennar. Fjárskapandi eining er minnsti aðgreinanlegi hópur eigna sem myndar sjóðstreymi sem er að mestu leyti
óháð öðrum eignum eða hópum eigna. Virðisrýrnun fjárskapandi eininga er fyrst færð til lækkunar á tilheyrandi
viðskiptavild. Virðisrýrnun er gjaldfærð í rekstrarreikningi en síðan til hlutfallslegrar lækkunar á bókfærðu verði
annarra eigna sem tilheyra einingunni.

Endurheimtanleg fjárhæð eignar og fjárskapandi einingar er hreint gangvirði þeirra eða nýtingarvirði, hvort sem
hærra reynist. Nýtingarvirði er áætlað framtíðarsjóðstreymi, sem er núvirt með vöxtum fyrir skatta, þar sem
vextirnir endurspegla mat markaðarins á tímavirði peninga hverju sinni og þá áhættu sem fylgir eigninni.

Virðisrýrnun viðskiptavildar er ekki bakfærð. Virðisrýrnun fyrri tímabila vegna annarra eigna er metin á hverjum
uppgjörsdegi til að kanna hvort vísbendingar séu um að rýrnunin hafi minnkað eða horfið. Virðisrýrnun er bakfærð
ef breyting hefur orðið á mati sem notað var við útreikning á endurheimtanlegri fjárhæð. Virðisrýrnun er einungis
bakfærð að því marki að bókfært verð eignar sé ekki umfram það sem verið hefði ef engin virðisrýrnun hefði verið
færð.
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Skýringar, frh.:

l.

3. Sala
Sala félagsins greinist þannig eftir starfsþáttum: 2013 2012 

 1.053.092 976.663 
316.225 295.392 

 1.137.265 1.178.859 
 74.704 83.741 
 2.581.286 2.534.654 

4. Laun og launatengd gjöld
Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

 324.703 298.201 
 83.829 79.595 

53.681)(        33.591)(        
 354.851 344.204 

 53 54 

26.482 26.227 

5. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld greinast þannig:

 64.000 65.280 
195.069)(      249.142)(      

29.790 43.519)(        
4.530 1.077 

 96.748)(        226.304)(      

6. Virkt skatthlutfall
Virkt skatthlutfall móðurfélagsins greinist þannig: 2013 2012 

678.915 810.614 
20,00% 135.783 20,00% 162.123 

0,13% 906 0,03% 215 
2,84% )(      19.282)(        6,74% )(       54.671)(        
3,44% )(      23.321)(        2,78% )(       22.495)(        
2,34% 15.918 1,90% 15.369 

16,20% 110.004 12,40% 100.541 

Laun og hlunnindi stjórna, forstjóra og framkvæmdastjóra hjá samstæðunni ..............

Hagnaður fyrir tekjuskatt ................................................
Tekjuskattur samkvæmt gildandi skatthlutfalli ................
Eignarhlutir í öðrum félögum ..........................................

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals ..................................................................

Áhrif dóttur- og hlutdeildarfélaga ....................................

Tekjuskattur, frh.:

Laun .............................................................................................................................

Tekjur vatnsveitukerfis .................................................................................................
Tekjur rafveitukerfis .....................................................................................................

Fjöldi starfsmanna í árslok ...........................................................................................

Tekjur hitaveitukerfis ....................................................................................................

Aðrar tekjur ..................................................................................................................

Launatengd gjöld . .......................................................................................................
Kostnaðarverð eigin vinnu vegna fjárfestinga ..............................................................

Skatteign er einungis færð að því marki sem líklegt er að hægt sé að nýta framtíðarhagnað á móti eigninni.
Skatteignin er lækkuð að því marki sem talið er líklegt að hún nýtist ekki.

Skatteign dótturfélags er reiknuð en ekki færð í ársreikninginn af varúðarástæðum. Reiknuð skatteign dótturfélags
í árslok nemur 18,1 millj. kr.

Vaxtatekjur og arður .....................................................................................................

Aðrir liðir .........................................................................
Virkur tekjuskattur ..........................................................

Óskattskyld starfsemi vatnsveitu ...................................

Vaxtagjöld og verðbætur ..............................................................................................
Gengismunur ...............................................................................................................
Niðurfærsla eignarhluta, breyting .................................................................................

Laun og launatengd gjöld samtals ...............................................................................
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Skýringar, frh.:

7. Hagnaður á hlut

2013 2012 

 568.912 710.073 
846.662 846.662 

0,67 0,84 

8. Varanlegir rekstrarfjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig:

Hitaveitu- Rafveitukerfi Vatnsveitu- Fráveitu- Aðrar Samtals
kerfi og virkjanir kerfi kerfi eignir

5.562.376 2.741.067 2.042.694 0 1.151.123 11.497.260 
1.595.065)(  1.194.009)(  998.970)(     0 505.564)(      4.293.608)(   
3.967.311 1.547.058 1.043.725 0 645.559 7.203.652 

170.442 86.642 66.707 2.300.000 286.854 2.910.645 
9.275)(         0 0 0 1.071)(          10.346)(        

149.595)(     82.541)(       51.901)(       0 52.788)(        336.825)(      
3.978.882 1.551.159 1.058.531 2.300.000 878.554 9.767.127 

2,5 - 5% 1,7 - 10% 2,5% 4% 2 - 20%

20 - 40 ár 10 - 60 ár 40 ár 25 ár 5 - 50 ár

Sérstakt endurmat í árslok greinist þannig:
2013 2012 

Endurmetið bókfært verð  .............................................................................................  9.767.127  7.203.652 
Þar af áhrif sérstaks endurmats ....................................................................................  2.033.378)(    2.144.487)(   
Bókfært verð án endurmats  .........................................................................................  7.733.748  5.059.165 

Heildarverð 1.1.2013 ........
Afskrifað samtals ..............
Bókfært verð 1.1.2013 ......
Keypt á árinu .....................
Selt á árinu  .......................
Afskrifað á árinu ................
Bókfært verð 31.12.2013 ..

Afskriftahlutföll .................

Í árslok 2009 var framkvæmt sérstakt endurmat á veitukerfum og fasteignum samstæðunnar.

Hagnaður á hlut er hlutfall hagnaðar ársins og vegins meðaltals hlutafjár á árinu og sýnir hver rekstrarniðurstaðan
er á hverja krónu hlutafjár.

Hagnaður ársins ...........................................................................................................

Það er mat stjórnenda að ekki sé tilefni til endurmats á árinu 2013.

Við endurmatið voru viðkomandi eignaflokkar metnir til gangvirðis. Framangreindar hækkanir eru færðar á
sérstakan endurmatsreikning meðal eigin fjár að teknu tilliti til áhrifa á frestaðan tekjuskatt.

Endurmetin veitukerfi eru nýtt í starfsemi sem er háð sérleyfi og tekjumörk miða fyrst og fremst við breytingar á
byggingarvísitölu.  Tekið er tillit til þess við ákvörðun gangvirðis.

Vegið meðaltal hlutafjár ...............................................................................................
Hagnaður á hlut ...........................................................................................................

Sérstakt endurmat rekstrarfjármuna

Gangvirði veitukerfa og fasteigna er ákvarðað út frá afskrifuðu endurstofnverði. Það felur í sér að lagt er mat á
breytingar á byggingarkostnaðarverði samskonar eigna og bæði stofnverð og uppsafnaðar afskriftir endurmetnar í
samræmi við þær breytingar.

Áætlaður nýtingartími ........

Á meðal annarra eigna er fjárfesting í metanverkefni að fjárhæð 280,7 millj. kr. Afskrift hefst þegar eignir eru
komnar í tekjuhæft ástand. Fráveita var yfirtekin frá Akureyrarbæ í lok árs 2013 og því er engin fyrning færð á árinu.
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Skýringar, frh.:

8. Varanlegir rekstrarfjármunir, frh.:

33.511.561 
9.169.252 

2.295.481 
897.949 
175.690 
506.730 

197.471 
91.145 

9. Óefnislegar eignir
Bókfært verð óefnislegra eigna greinist þannig:

161.316 
28.661)(        

132.655 

10. Eignarhlutur í dótturfélagi

11. Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum
Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum greinast þannig í árslok:

Eignarhlutur Nafnverð Bókfært Fært
verð í rekstrar-

reikning

33,33% 58.621 83.225 5.670 
38,41% 38.413 103.339 16.013 

186.565 21.683 

12. Eignarhlutir í öðrum félögum
Eignarhlutir í öðrum félögum greinast þannig í árslok: Eignarhlutur Nafnverð Bókfært

verð

6,95% 3.269 4.250 
48,75%  4.875 5.139 
29,25% 49.967 57.113 

7,73% 770 3.993 
10,77% 4.283 12.282 

8,29% 2.000 20.000 
102.778 

79.510)(        
23.268 

Vátryggingaverð, fasteignamat og bókfært verð samstæðunnar í árslok 2013 nam eftirtöldum fjárhæðum:
Fasteignamat og vátryggingaverð

Vátryggingaverð fasteigna ...................................................................................................................
Fasteignamat fasteigna .......................................................................................................................
Fasteignamat leigulóða ........................................................................................................................
Bókfært verð fasteigna ........................................................................................................................

Vátryggingaverð lausafjármuna ............................................................................................................

Tengir hf., Akureyri .........................................................
Bókfært verð 31.12.2013 ...............................................

Hrafnabjargavirkjun hf., Akureyri ...........................................................
Íslensk orka ehf., Akureyri ....................................................................
Netorka hf., Hafnarfirði .........................................................................
Orkey ehf., Akureyri .............................................................................
Orkuvörður ehf., Akureyri .....................................................................

Niðurfærsla hlutabréfaeignar ................................................................
Bókfært verð 31.12.2013 ......................................................................

Félagið átti eitt dótturfélag í árslok, Fallorku ehf. sem er hluti af samstæðureikningi Norðurorku hf. Bókfært verð
eignarhlutans hjá móðurfélaginu nam 353,5 millj. kr. í árslok.

Bókfært verð 1.1.2013 .........................................................................................................................
Gjaldfærsla ársins ................................................................................................................................

Bókfært verð lausafjármuna .................................................................................................................

Vátryggingaverð veitukerfa og virkjana ................................................................................................
Bókfært verð veitukerfa og virkjana .....................................................................................................

Bókfært verð 31.12.2013 .....................................................................................................................

GPO ehf., Akureyri ...............................................................................

NORAK ehf., Akureyri ....................................................
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Ársreikningur Norðurorku hf. 2013 13 Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Skýringar, frh.:

13. Verðbréfaeign

14. Viðskiptakröfur
Niðurfærsla viðskiptakrafna greinist þannig: 2013 2012 

 16.200 15.500 
 6.668)(          7.231)(          

7.668 7.931 
 17.200 16.200 

15. Handbært fé
Handbært fé greinist þannig:

 465.563 609.712 
109.274 105.662 

 574.837 715.374 

16. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikninga: Hlutafé Yfirverðs- Endurmats- Þýðingar- Óráðstafað Samtals 
reikningur reikningur munur eigið fé 

846.662 268.225 1.817.257 10.685 2.854.254 5.797.083 
0 0 0 0 126.999)(      126.999)(      
0 0 15.914 0 0 15.914 
0 0 111.109)(     0 111.109 0 

0 0 0 5.674)(          0 5.674)(          
0 0 0 0 568.912 568.912 

846.662 268.225 1.722.062 5.011 3.407.275 6.249.235 

Heildarhlutafé félagsins samkvæmt samþykktum þess er 846,7 millj. kr. í árslok. Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar
krónu hlut í félaginu.

Niðurfærsla í árslok ......................................................................................................
Gjaldfærð niðurfærsla á árinu .......................................................................................

Í árslok 2009 seldi Norðurorka hf. eignarhlut sinn í Þeistareykjum ehf. Sá hluti söluverðs sem greiðist á árunum
2019 til 2034 nemur 631,2 millj. kr., og er færður meðal langtímakrafna. Viðbótargreiðsla vegna sölu eignarhlutans
er háð því að orkuvinnsla hefjist innan tuttugu og fimm ára frá undirritun kaupsamnings og er hún ekki færð í
ársreikningi vegna óvissu um greiðslu hennar.

Gengismunur
 vegna þýðingar ................

Eigið fé 31.12.2013 ...........

Tapaðar kröfur á árinu ..................................................................................................

Sjóður og bankainnstæður ...........................................................................................
Markaðsverðbréf ..........................................................................................................

Niðurfærsla í ársbyrjun .................................................................................................

Eigið fé 1.1.2013 ...............

Handbært fé samtals ...................................................................................................

Tekjuskattur af endurmati .
Afskrift endurmats ............

Arður til hluthafa ...............

Hagnaður ársins ................
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Ársreikningur Norðurorku hf. 2013 14 Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Skýringar, frh.:

17. Tekjuskattsskuldbinding
Tekjuskattsskuldbinding móðurfélagsins greinist þannig: 2013 2012 

20.289 60.720)(        
15.914)(        15.403)(        

110.004 100.541 
41.603)(        4.130)(          
72.776 20.289 

Tekjuskattsskuldbinding móðurfélagsins skiptist þannig:

8.594  12.892 
48.586 1.063 

819 734 
13.706  14.076 

1.070 8.476)(          
72.776  20.289 

18. Vaxtaberandi langtímaskuldir
Vaxtaberandi langtímaskuldir greinast þannig:

Skuldir í erlendum gjaldmiðlum:
850.770 

 92.328 
 17.322 
 960.421 
 4.146.697 

5.107.118 
 400.341)(      
 4.706.776 

Afborganir af vaxtaberandi langtímaskuldum félagsins greinast þannig á næstu ár:

 400.341 
404.836 
348.898 

 105.249 
2.073.431 

 1.774.362 
5.107.118 

Árið 2017 .............................................................................................................................................

Skuldir í íslenskum krónum .................................................................................................................

Næsta árs afborganir  ..........................................................................................................................

Árið 2015 .............................................................................................................................................
Árið 2014 .............................................................................................................................................

Vaxtaberandi langtímaskuldir í efnahagsreikningi samtals ...................................................................

Síðar ....................................................................................................................................................

Frestaður gengismunur ...............................................................................................
Tekjuskattsskuldbinding í árslok ..................................................................................

Tekjuskattur til greiðslu ................................................................................................

Birgðir ..........................................................................................................................
Viðskiptakröfur .............................................................................................................

Óefnislegar eignir ........................................................................................................

Breyting vegna endurmats ...........................................................................................
Reiknaður tekjuskattur ársins .......................................................................................

Varanlegir rekstrarfjármunir ..........................................................................................

Tekjuskattsskuldbinding í árslok ..................................................................................

Tekjuskattsskuldbinding (skatteign) í ársbyrjun ............................................................

Vaxtaberandi langtímaskuldir samtals, þ.m.t. næsta árs afborganir .....................................................

Árið 2018 .............................................................................................................................................

Árið 2016 .............................................................................................................................................

Vaxtaberandi langtímaskuldir samtals, þ.m.t. næsta árs afborganir .....................................................

Skuldir í USD .......................................................................................................................................

Skuldir í EUR .......................................................................................................................................
Skuldir í JPY ........................................................................................................................................
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Ársreikningur Norðurorku hf. 2013 15 Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Skýringar, frh.:

19. Tengdir aðilar

2013 2012 

Sala á vöru og þjónustu:
280.836 263.240 

14.745 20.655 
3.884 4.112 

299.464 288.006 

Kostnaður:
64.131 52.762 

1.830 2.300 
6.782 4.772 

72.744 59.834 

Viðskiptakröfur og viðskiptaskuldir við tengda aðila greinast þannig:
Kröfur Skuldir

98.204 160)(             
6.381 691)(             
1.604 0 

106.189 851)(             

20. Önnur mál

21. Kennitölur
Helstu kennitölur: 2013 2012 

1.119.466 1.376.293 
 1,35 1,98
 52,8% 59,9%

7,38 6,85Innra virði - eigið fé / hlutafé  .......................................................................................

Veltufjárhlutfall - veltufjármunir / skammtímaskuldir ....................................................
EBITDA - afkoma fyrir afskriftir og fjármagnsliði ..........................................................

Viðskipti við lykilstjórnendur
Upplýsingar um laun til stjórnenda félagsins er að finna í skýringu 4. Upplýsingarnar ná ekki til sölu Norðurorku hf.
á hefðbundnum aðföngum til heimilisreksturs viðkomandi aðila. Félagið átti engin önnur viðskipti við stjórnendur á
árinu og stjórnendur eiga ekki hlut í félaginu. 

Önnur viðskipti við tengda aðila

Skilgreining tengdra aðila
Aðilar teljast vera tengdir aðilar ef þeir fara með bein eða óbein yfirráð í félaginu eða hafa vald til að stjórna fjárhags-
og rekstrarstefnu þess. Meðal tengdra aðila félagsins eru: Lykilstjórnendur, nánir fjölskyldumeðlimir lykilstjórnenda
og félög þar sem lykilstjórnendur eða nánir fjölskyldumeðlimir þeirra fara með yfirráð eða hafa veruleg áhrif á.
Hluthafar sem fara með yfirráð eða hafa veruleg áhrif teljast einnig tengdir aðilar. 

Eiginfjárhlutfall - eigið fé / heildarfjármagn ...................................................................

Akureyrarbær og stofnanir sveitarfélagsins ..................................................................
Aðrir hluthafar ..............................................................................................................
Hlutdeildarfélög ...........................................................................................................

Auk tekna hér að ofan fékk samstæðan greiddar vaxtatekjur frá Akureyrarbæ að fjárhæð 3,9 millj. kr.

Staða:

Á árinu yfirtók samstæðan fráveitukerfi Akureyrarbæjar og var yfirfærsluverð 2.300,0 millj. kr. Að auki seldi félagið
hlutdeildarfélagi fastafjármuni fyrir 9,3 millj. kr.

31.12.2013

Árið 2006 keypti Norðurorka hf. öll hlutabréf í Fallorku ehf. Í kjölfar tjóns sem varð á virkjunum Fallorku ehf. í lok
árs 2006 var gert samkomulag um 60,0 millj. kr. lækkun á kaupverði hlutabréfa í félaginu. Fyrri eigendur Fallorku
ehf. hafa gert kröfu um að fá endurgreiddan hluta af lækkun kaupverðsins á grundvelli ákvæða í samkomulaginu
og í kjölfar tjónsuppgjörs af hálfu Viðlagatryggingar Íslands. Stjórn Norðurorku hf. hefur hafnað kröfunni.

Akureyrarbær og stofnanir sveitarfélagsins ..................................................................
Aðrir hluthafar ..............................................................................................................
Hlutdeildarfélög ...........................................................................................................

Akureyrarbær og stofnanir sveitarfélagsins ..................................................................
Aðrir hluthafar ..............................................................................................................
Hlutdeildarfélög ...........................................................................................................
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