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UM SAMORKU  
Samorka eru samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi

SAMORKA  
Borgartúni 35, 105 Reykjavík  
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STARFSÁRIÐ Í HNOTSKURN
Starfs árið hefur verið við burða ríkt. Sem fyrr hefur stjórn 
Samorku fjallað um ýmis stór og mikil væg mál sem snúa 
að orku- og veitu starf seminni og þeirri lagaum gjörð sem 
henni er mörkuð. Má þar til dæmis nefna lofts lags  málin, 
vinnu við í vilnanir til að styðja nauð syn legar úr bætur á 
frá veitum víða um land, leyfi leg arð semi vatns  veitna, hug-
myndir um há lendis þjóð garð, hug myndir um aukna skatt-
lagningu orku- og veitu mann virkja, nauð syn lega styrkingu 
flutnings- og dreifi kerfa raf magns og endur   skoðun laga um 
mat á um hverfis á hrifum. Enn fremur hefur orku öryggi og 
orku þörf sam fé lagsins verið mikið til um ræðu og margt 
fleira. Mótun orku stefnu fyrir Ís land er eitt stærsta málið 
þessi misserin. Þar hefur Samorka, með orku stefnu hóp 
Samorku, talað fyrir skýrri og gagn  særri orku stefnu sem 
markar fram tíðar spor og stefnu Ís lands næstu ára tugina. 
Nokkrar breytingar urðu á stjórn Samorku á árinu og er 
frá farandi stjórnar með limum þökkuð vel unnin störf.

Innra starfið var sem fyrr öflugt og mátti m.a. sjá það á 
glæsi legu Fag þingi raf magns í Reykja nes bæ í maí. Met-
aðsókn var að þinginu, sem sýnir að fyrir komu lag þingsins 
og metnaðar full dag skrá fellur starfs fólki aðildar  fyrir-
tækja vel í geð. Fram kvæmda- og tækni dagurinn,sem 
haldinn var í fyrsta sinn árið áður á Fag þingi hita-, vatns- 
og frá veitna og ætlaður er starfs fólki aðildar fyrir tækja 
sem vinnur í fram kvæmdum, mæltist einnig vel fyrir 
á Fag þingi raf magns. Hann er því kominn til að vera á 
næstu Fag þingum.

Máls vara hlut verkið er eitt af megin stoðum í starf semi 
Samorku. Á liðnu ári gerði Samorka tugir um sagna við 
ýmis mál sem upp komu, sér stak lega gegnum sam ráðs  gátt 
stjórn valda. Samorka hefur þannig tekið hitann og þungann 
af aðildar fyrir tækjunum sem treysta orðið á að Samorka, 
með sinni fag þekkingu og stuðningi frá hinum ýmsu vinnu-
hópum, nái að upp lýsa stjórn sýsluna um sjónar mið orku- og 
veitu geirans.

Samorka hefur á fram átt góð sam skipti við starfs fólk 
stofnana og ráðu neyta á starfs árinu og átt þess kost að fara 
yfir á herslu mál sín með ráð herrum þeirra mála flokka sem 
snerta máls vara hlut verk sam takanna. Á sama hátt hefur 
Samorka haft tæki færi til að kynna þing flokkum á herslu-
mál orku- og veitu geirans með það að mark miði að dýpka 
um ræðuna og upp lýsa. Á hersla Samorku er sem fyrr að fá 
að koma sem fyrst að málum, þannig að þau verði skoðuð 
út frá ó líkum hags munum og mis munandi sjónar miðum. 
Við teljum að traust stjórn sýslunnar til Samorku hafi aukist 
enda höfum við lagt upp úr því að vera hóf söm og heiðar leg 
í okkar mál flutningi.

Starf Samorku mótast mjög af líðandi stundu og hafa 
breytingar kallað á stofnun nýrra verk efna- og vinnu hópa 
í takt við mál efni sem efst eru á baugi á hverjum tíma. 
Mikil vægi þessara hópa og ráða fyrir Samorku og aðildar-
fé lög mátti glöggt sjá á desem ber fundi sam takanna, þar 
sem yfir grips mikið starf þeirra var kynnt. Alls eiga á annað 

hundrað full trúar frá aðildar fyrir tækjum sæti í ráðum og 
hópum Samorku, sem eru 27 talsins, og að meðal  tali er 
haldinn einn fundur á hverjum degi. Svo víð tækt starf er 
eins dæmi sé litið til sam bæri legra sam taka.

Kynningar starfið er í stöðugri sókn og á árinu voru haldnir 
fjöl margir við burðir á vegum Samorku og/eða í sam vinnu við 
aðra. Þá hófst einnig fram leiðsla að nýju kynningar efni fyrir 
Samorku, sem miðar að því að sýna orku- og veitu  geirann 
í já kvæðu ljósi. Vonast er til að með kynningar efninu sjáist 
vel þau fjöl breyttu og mikil vægu við fangs efni sem fengist 
er við innan geirans og laði fleiri að til menntunar og starfa 
innan hans.

Mikil vægt er að Samorka, fyrir hönd aðildar fyrir   tækja 
sinna, verði á hverjum tíma virkur og öflugur þátt takandi 
í um ræðu um mál efni orku- veitu fyrir tækja sem eru um 
margt tíma laus. Megin mark miðið er að upp fylla þarfir 
Ís lendinga á hverjum tíma fyrir raf magn og dreifingu 
þess, fyrir hreint neyslu vatn, fyrir heitt vatn og fyrir 
frá veitur, á á byrgan og um hverfis vænan hátt. Mikil vægt 
er að stjórn völd skapi orku- og veitu fyrir tækjunum skýra 
um g jörð til að sinna þessum megin mark miðum til fram-
tíðar. Í al þjóð legu sam hengi verða orku- og veitu fyrir tæki 
á fram í lykil hlut verki í þeim á skorunum sem ís lenskt 
sam fé lag stendur frammi fyrir í þeim skuld bindingum 
sem stjórn völd hafa skrifað undir í bar áttunni gegn lofts-
lags breytingum í heiminum.

Hús næði Samorku var stækkað og endur bætt á árinu. Eftir 
breytingarnar búa sam tökin nú að fyrir myndar vinnu að stöðu 
fyrir starfs fólk Samorku í opnu rými og um leið bættri að-
stöðu fyrir aðildar fé laga. Starfs fólk aðildar fé laga er hvatt 
til að heim sækja starfstöð Samorku og nýta sér að stöðuna. 
Þá styrktist starfs manna hópinn á árinu. Starfs menn eru 
nú sex talsins og teljum við að nú séu sam tökin vel og rétt 
mönnuð til að takast á við það hlut verk sem Samorku er 
ætlað að sinna.

Við þökkum öllum aðildar fé lögum Samorku fyrir sam-
starfið á starfs árinu og þeim fjöl mörgu sem lagt hafa hönd 
á plóginn í starfinu.
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STJÓRN SAMORKU

Helgi 
Jóhannesson

FORMAÐUR

Berglind Rán 
Ólafsdóttir
VARAFORMAÐUR

Páll Erland
FRAMKVÆMDASTJÓRI

Ingvar Freyr 
Ingvarsson

GREININGAR OG HAGTÖLUR

Gyða Mjöll 
Ingólfsdóttir

UMSJÓN FAGHÓPA

Baldur Dýrfjörð
SAMVINNA VIÐ STJÓRNVÖLD 

OG HAGAÐILA

Sigurjón N. 
Kjærnested

ÞEKKINGARMIÐLUN OG  
INNRA STARF

Lovísa Árnadóttir
KYNNINGARMÁL

Guðmundur Ingi 
Ásmundsson

RITARI

Jóhanna B. 
Hansen

GJALDKERI

Ásgeir 
Margeirsson

MEÐSTJÓRNANDI

Ragna
Árnadóttir
MEÐSTJÓRNANDI

STARFSFÓLK

Inga Dóra 
Hrólfsdóttir

MEÐSTJÓRNANDI 

KJÖRIN Á AÐALFUNDI 6. MARS 2019
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  Bláskógabyggð         Fallorka        Fráveita Hafnarfjarðar         Fráveita Reykjanesbæjar           Hita-, vatns- og fráveita Dalvíkur       

  Hita-, vatns- og fráveita Fjarðabyggðar           Hita-, vatns- og fráveita Húnaþings vestra         Hita-, vatns- og fráveita Mosfellsbæjar

  Hitaveita Egilsstaða og Fella         Hitaveita Flúða og nágrennis         Hitaveita Grímsnes- og Grafningshrepps         Hitaveita Seltjarnarness

  Hitaveitufélag Gnúpverjahrepps         Hornafjarðarveitur         HS Orka         HS Veitur         Kjósarveitur         Landsnet

  Landsvirkjun         Múlavirkjun         Norðurorka         Orka náttúrunnar         Orkubú Vestfjarða         Orkusalan

  Orkuveita Húsavíkur         Orkuveita Reykjavíkur         RARIK         Selfossveitur          Skagafjarðarveitur       

  Vatns- og fráveita Árborgar         Vatns- og fráveita Fjallabyggðar         Vatns- og fráveita Garðabæjar

  Vatns- og fráveita Grindavíkur        Vatns- og fráveita Hveragerðis           Vatns- og fráveita ISAVIA 

  Vatns- og fráveita Kópavogsbæjar             Vatns- og fráveita Rangárþings eystra      

  Vatns- og fráveita Seltjarnarness           Vatns- og fráveita Seyðisfjarðarkaupstaðar       

  Vatns- og fráveita Skagastrandar          Vatns- og fráveita Þórshafnarhrepps       

  Vatnsveita Blönduóss        Vatnsveita Hafnarfjarðar         Vatnsveita Ísafjarðar      

  Vatnsveita Þorlákshafnar          Veitur          Veitustofnun Skútustaðahrepps

AÐILDARFÉLAGAR

Samorka eru samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi. 
Aðildarfyrirtæki eru um 50 talsins og hafa starfsstöðvar vítt og breitt um landið.

Stefna Samorku: Þekking og trúverðugleiki, öflugt innra starf og miðlun þekkingar  
og reynslu, gagnkvæmt traust og virkni í samstarfi við stjórnvöld.

Hlutverk: Að starfrækja trúverðugan, fræðandi og jákvæðan vettvang um starfsemi  
og hagsmuni orku- og veitufyrirtækja og styrkja þannig stöðu þeirra og rekstur.

Framtíðarsýn: Að samtökin séu áhrifaríkur málsvari orku- og veitugeirans sem njóti 
trausts almennings og stjórnvalda sem leiði til farsællar þróunar orku- og veitumála.

  Alcoa Fjarðaál         Arctic Hydro       

  EFLA       Húsnæðis- og mannvirkjastofnun

  Íslensk orkumiðlun         ÍSOR         Vesturverk

  Mannvit         Netorka         Norðurál

  Orkustofnun         Rio Tinto á Íslandi 

  Verkís         Zephyr á Íslandi

AUKAFÉLAGAR
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MEGINVERKEFNI

KYNNINGARMÁL

FÉLAGSSTARF

MÁLSVARI

Söfnun, greining og 
miðlun upplýsinga

Innra starf og 
miðlun reynslu
og þekkingar

Traustur og virtur
samstarfsaðili
stjórnvalda

• Fylg jast með og leitast við að trygg ja 
að opinberar upplýsingar séu viðeigandi 
og tímanlegar

• Stuðla að innri tengslum og samkennd 
meðal starfsmanna aðildarfyrirtækja

• Frumkvæði að samskiptum við 
stjórnvöld að því er varðar laga- og 
reglugerðar umhverfi

• Safna upplýsingum og miðla eftir því 
sem það er mögulegt

• Miðla „best practice“ og þekkingu 
meðal félagsmanna og út á við eftir 
því sem er viðeigandi

• Leiðandi umsagnaraðili um opinbera 
stefnumótun

• Leita leiða til þess að auka samstarf með 
nýjustu tækni

• Stunda og stuðla að greiningum 
og rannsóknum sem halda á lofti 
þjóðhagslegum ávinningi og almennum 
lífsgæðum

• Virkja starfsmenn aðildarfyrirtækja til þess 
að fjalla um stefnumótandi mál á borði 
samtakanna hverju sinni

• Jákvæð samvinna og nálgun varðandi 
umræðu um álitamál sem varða greinina
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FAGLEGT STARF Í FAGRÁÐUM OG HÓPUM

FAGHÓPAR

RÁÐGJAFARÁÐ

FAGRÁÐ

Ráðg jafaráð orkufyrirtæka 

Faghópur um samskiptamál

Spennahópur

Greiningahópur

Ráðg jafaráð veitufyrirtækja

Mannauðshópur

Laga- og reglugerðarhópur

Fjármálastjórahópur

Hitaveitufagráð

Vatnsveitufagráð

Gæða- og skjalastjórahópur

Umhverfisráð

Fráveitufagráð

Rafveitufagráð

Innkaupastjórahópur

Faghópur um verkefnastjórnun

Öryggisráð

MÁLEFNAHÓPAR

Snjallmælahópur

Vindorkuhópur

Orkuskiptahópur

MÁLEFNAÁHERSLUR SAMORKU

BÆTT UPPLÝSINGAGJÖF TIL ALMENNINGS 
AUKIÐ TRAUST TIL ORKU- OG VEITUGEIRANS

GRUNN-
ÞJÓNUSTA ORKUÖRYGGI /

AFHENDINGARÖRYGGI

FRAMLAG ORKU-
OG VEITUSTARF-

SEMINNAR

Aukin
lífsgæði

Þjóðhagslegur
ávinningur

Orku- og veitutengd
ferðaþjónusta

Tækniþróun

Orkustefna

Skilvirkt og
hagkvæmt
regluverk

Sterkir innviðir
til staðar

Aðgengi að
auðlindum

UMHVERFISMÁL

LOFTSLAGSMÁL
UMGENGNI UM 

VEITUKERFIN

Framlag til 
loftslagsmála

Orkuskipti
Vatnsvernd

Rusl í fráveitur

Örplast

Fara vel meðSporlaus orkuvinnsla
og veiturekstur

SAMFÉLAGSLEG 
ÁBYRGÐ

IÐNMENNTUN

JAFNRÉTTISMÁL

Efla iðnmenntun

Að jafna kynja-
hlutföll í orku- og 
veitu fyrirtækjum

Kynjajafnvægi í námi 
sem nýtist okkar 
starfsemi

Fjölga nemendum 
sem velja iðnnám

Stjórn Samorku samþykkti á árinu nýjar málefnaáherslur fyrir sam tökin næstu misserin. Viðfangsefni hjá fjölbreyttum  
aðildar fyrir tækjum eru mörg og er áherslunum ætlað að gera starf Samorku enn markvissara.

VERKEFNAHÓPAR

Vinnuhópur um úrbætur á 
regluverki framkvæmda

Vinnuhópur um skattlagningu  
orkumannvirkja

Orkustefnuhópur

Netöryggishópur

Miðhálendishópur

Persónuverndarhópur

Vinnuhópur vegna samræmingar á 
g jaldskrárliðum dreifiveitna raforku
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NIÐ UR STÖÐ UR ÚR NÝRR I  
RANN SÓKN SAM ORK U UM 
HLEÐSL U RAF BÍL A

Á ár in u lauk gagn a söfn un í nýrr i rann sókn Sam ork u, þar 
sem tvö hundr uð eig end um raf- og ten gilt vinn bíl a var 
boð in þátt tak a í nýrr i rann sókn á veg um Sam ork u, til 
að kann a hvern ig þeir hlað a bíl an a sína. Rann sókn in var 
unn in í sam vinn u við kan ad ísk a fyr ir tæk ið Fle et Carm a og 
mark mið henn ar var að afla upp lýs ing a um á hrif raf bíl a á 
raf ork u kerf ið, hvern ig fyr ir kom u lag i á hleðsl u þeirr a er 
hátt að og þar með á á kvarð an ir um upp bygg ing u inn við a 
fyr ir ork u skipt i í sam göng um. 

ORKU SKIPT I Í HAF TENGDR I 
STARFSEM I

Á vett vang i ork u skipt a hóps Sam ork u var und ir bú in og sett 
í gang sam eig in leg rann sókn orku- og veit u fyr ir tækjann a á 
ork u skipt um í haf tengdr i starf sem i. Greind ar verð a sviðs-
mynd ir um fram tíð ar elds neyt i ís lensk a skip a flotans, en 
af urð in verð ur spá um lík leg ar sviðs mynd ir fyr ir orku gjaf a 
ís lensk a flot ans árin 2030, 2040 og 2050, þar sem stærð 
og notk un skips seg ir til um mög u leg a orku gjaf a, til dæmis 
raf magn, vetn i, LNG, met an ól, líf dís ill og amm óníak. 
Hugmynd in er að rann sókn in geti leg ið til grund vall ar 
við mat á inn lendr i ork u þörf og nauð syn legr i innviða-
uppbygg ing u til fram tíð ar. Bresk a ráð g jaf a fyrir tækið 
UMAS – Uni versit y Mar it im e Advis or y Serv ic es – mun 
sjá um grein ing un a, sem er fjár mögn uð af orku- og veitu-
fyr ir tækj un um, atvinnu veg a- og ný sköp un ar ráðuneyt in u 
og Sam ork u.

KYNNINGARMÁL

GREININGAR

Grein ing ar eru mik il væg ur hlut i af starf i Sam ork u. Þær 
geta stutt við stefn u mót un sam tak ann a og orð ið að 
gagn i við stefn u mót un stjórn vald a í mik il væg um mál um. 
Þá geta þær einn ig dýpk að skiln ing á við fangs efn un um 
og styrkt skil a boð á opn um fund um til al menn ings og 
fjöl miðl a.

YFIR LIT YFIR FYR IR KOM U LAG 
FJÁR MAGNS KOSTN AÐ AR  
VATNS VEITN A NÁ GRANN A RÍKJ A

Sam ork a kynnt i grein ing u á fjár magns kostn að i vatns-
veitn a ná grann a ríkj a á sam eig in leg um fund i Sam ork u 
og Sam bands ís lenskr a sveit ar fé lag a. Í framhaldi af 
þeirri greiningu hafa Samorka og Samband íslenskra 
sveitar félaga unnið tillögur að breytingum á lögum um 
vatnsveitur sveit ar fé lag a sem von ir stand a til að komi 
fram á yf ir stand and i þing i til að trygg j a að lag a heim ild ir 
varð and i setn ing u g jald skrá a vatns veitn a séu skýr ar.

EIN BLÖÐ UNG UR UM ORK U SKIPT I

Grein ing a- og ork u skipt a hóp ur Sam ork u hófu á ár in u vinn u 
við að grein a nauð syn leg a inn við a upp bygg ing u vegn a orku-
skipt a til að stand ast skuld bind ing ar Par ís ar samn ings ins. 
Nið ur stöð urn ar verð a kynnt ar á árs fund i Sam ork u um 
ork u skipt i og verð a sett ar fram á ein blöðung i sem dreift 
verð ur til fund ar gest a. Til dæm is verð ur sýnt hvers kon ar 
ork u skipt i þurf a að eiga sér stað til að ná mark mið um 
París ar samn ings ins 2030 og hvað það kall ar á í raf ork u/afli 
og eins fyr ir heild ar ork u skipt i, þar sem skipt er út inn flutt u 
jarð efn a elds neyt i sem er til inn an lands not a fyr ir inn lend a 
hrein ork u g jaf a mið að við ork u notk un 2030 og hvað það 
kall ar á í raf ork u/afli.

SAM AN BURÐ UR Á  
NEYSL U ÚT GJÖLD UM HEIM IL A

Sam ork a hélt á fram að bera sam an verð fyr ir orku- og 
veit u þjón ust u heim il a í höf uð borg um Norð ur land ann a á 
ár in u 2019 og mun birt a upp færsl u á sam an burð i á verð i 
fyr ir raf magn, kalt vatn og frá veit u. Allar þess ar grein ing ar 
má sjá á heim a síð u Sam ork u.
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VIÐBURÐIR

ÁRS FUND UR 2019

Opinn árs fund ur Sam ork u 2019 var hald inn 6. mars á 
Grand hót el Reykj a vík und ir yf ir skrift inn i Orku stefn a í 
mót un. Þór dís Kol brún Reyk fjörð Gylf a dótt ir, ferð a mál a-, 
iðn að ar- og ný sköp un ar ráð herr a, á varp að i fund ar gest i 
auk Helg a Jóh ann es son ar, formanns Sam ork u. Guð rún 
Sæ vars dótt ir, for mað ur starfs hóps stjórn vald a um gerð 
ork u stefn u, sagð i frá vinn u starfs hóps um mót un ork u-
stefn u og hvert upp legg hans væri frá stjórn völd um. Páll 
Erland, fram kvæmd a stjór i Sam ork u, flutt i einn ig er ind i þar 
sem hann rædd i um mik il væg i þess að á hersl ur ork u stefn u 
væru skýr ar og þjóð inn i kunn ar. Nefnd i hann með al ann ars 
ork u ör ygg i þjóð ar inn ar, sam keppn is hæfn i og loftslags-
mál sem ork u stefn a þyrft i að taka á og tryggj a þyrft i 
samfé lag in u öllu á vinn ing inn af orku- og auð lind a nýt ing u. 
Tor il Johann e Sva an frá ork u mál a ráð u neyt i Nor egs deild i 
reynsl u Norð mann a af mót un ork u stefn u, hvað a þátt a þeir 
hafi lit ið til við gerð henn ar og helst u á hersln a.

SAM STARFS VETT VANG UR  
UM LOFTS LAGS MÁL OG  
GRÆN AR LAUSN IR

Sam ork a var eitt stofn fé lag a að sam starfs vett vang i um 
lofts lags mál og græn ar lausn ir, sem vinn ur að því mark mið i 
að efla sam starf at vinn u lífs og stjórn vald a við að drag a úr  

 
 
los un gróð ur hús a loft teg und a og stuðl a að kol efn is hlutleys i 
árið 2040. Auk þess verð ur unn ið með fyr ir tækj um að 
mark aðs setn ing u grænn a lausn a á al þjóð a mark að i og einn ig 
á sam starfs vett vang ur inn að styðj a við orð spor Ís lands sem 
leið and i lands á svið i sjálf bærn i. Stofn fund ur sam starfs-
vett vangs ins var hald inn 19. sept em ber og var hús fyll ir, eða 
um 200 manns. Katr ín Jak obs dótt ir, for sæt is ráð herr a, var 
með al þeirr a sem á vörp uð u fund inn. Vett vang ur inn hef ur 
nú hlot ið nafn ið Græn vang ur og for stöð u mað ur hans er 
Eggert Ben e dikt Guð munds son.

FAG ÞING 2019

Fag þing raf magns var hald ið dag an a 22.–24. maí á Park 
Inn hót el in u í Kefl a vík, Reykj a nes bæ. Boð ið var upp 
á fjöl breytt a dag skrá með um 90 er ind um sem voru 
ýmist í sameig in leg um mál stof um eða um sér tæk a 
þætt i framleiðsl u, dreif  ing u, f lutn ing og sölu á raf-
magn i. Við setn ing u þings ins tal að i Jón Gunn ars son, 
for maður umhverf is- og sam göng u nefnd ar Al þingis, 
um orku mál frá sjón ar hól i stjórn mál ann a auk þess 
sem Guðn i A. Jóhannesson, ork u mál a stjór i og Helg i 
Jóh ann esson, for mað ur Samork u, f lutt u á varp. Eftir 
vel heppnaðan framkvæmd a- og tækn i dag á fag þing i 
veitn a sem tileinkaður var fram kvæmd a- og tækn i fólk i 
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í aðildarfélögum Sam ork u var á kveð ið að end ur tak a 
leik inn á fag þing i raf magns. Eftir fyr ir lestr a um tækni-
þró un, öryggis mál og fleir a var keppt í ýms um grein um, 
góðr i blönd u af gamn i og al vör u, eins og sam setn ing u 
á heimlagnar kapl i, upp setning u á bún að i í göt u skáp, 
mæla skiptum og stígvélakast i. Alls tóku níu lið þátt í 
fag keppninn i. Þau voru frá Norðurork u, HS Veit um, 
Veitum, RA RIK, Lands net i og Orku bú i Vest f jarð a. 
Gunn ar Sigurð arson, eða Gunn ar á Völl um, lýst i 
því sem fram fór. Best um saman lögðum ár angr i náði 
lið RA RIK, sem hlaut því titilinn Fag meistar i Sam ork u 
2019. Þá var einn ig boð ið upp á vöru- og þjónustu-
sýning u þar sem sam starfs að il ar ork u fyr ir tækjann a 
kynnt u vör ur sín ar og þjón ust u.

UM HVERF IS DAG UR  
AT VINN U LÍFS INS

Um hverf is dag ur at vinn u lífs ins er ár leg ur við burð ur 
en að hon um stand a Sam tök at vinn u lífs ins, Sam ork a, 
Sam tök ferð a þjón ust unn ar, Sam tök fjár mál a fyr ir tækj a, 
Sam tök fyr ir tækj a í sjáv ar út veg i, Sam tök iðn að ar ins og 
Sam tök versl un ar og þjón ust u. Til gang ur inn með við-
burð in um er að vekj a at hygl i á fyr ir tækj um sem hafa 
stað ið sig vel í um hverf is mál um Að þess u sinn i var 
Um hverf is dag ur inn hald inn þann 9. okt ó ber í Norð ur-
ljós um í Hörp u og var dag skránn i skipt í tvo hlut a með 
kaff i hlé i á mill i. Gest ur Péturs son, for stjór i Veitn a, var 
með al þeirr a sem flutt u er ind i á fund in um. Guðn i Th. 
Jóh ann es son, for set i Íslands, af  hent i Um hverf  is-
verðlaun at vinn u lífs ins við há tíð leg a athöfn. Í dóm nefnd 
sátu Ragn a Sara Jóns dótt ir sem jafn framt var for mað ur 
dóm nefnd ar, Bryn dís Skúl a dótt ir efn a verk fræð ing ur 

og Þor steinn Ingi Sig fús son, for stjór i Ný sköp un ar mið-
stöðv ar Ís lands. Fund ar stjór i Um hverfis dags at vinn u lífs-
ins var Lov ís a Árna dótt ir, upp lýs ing a fulltrú i Sam ork u en 
hún sit ur jafn framt í und ir bún ings nefnd viðburð ar ins 
fyr ir hönd Sam ork u. Um hverf is fyr ir tæk i árs ins 2019 
er Brim en Krón an hlaut við ur kenn ing u fyr ir fram tak 
árs ins á svið i um hverf is mál a.

AL ÞJÓÐ LEG A HIT A VEIT U
RÁÐSTEFN AN SDEC

Dag an a 23.–25. okt ó ber 2019 var al þjóð leg a hit a-
veitu ráðstefn an „Sust a in a ble Distr ict Ener gy Conf-
er enc e“ hald in í Reykj a vík. Þett a var í fyrst a sinn sem 
ráð stefn an fór fram hér á land i og hana sótt u rúm leg a 
200 þátt tak end ur frá 25 mis mun and i lönd um. Guð-
laug ur Þór Þórð ar son, ut an rík is ráð herr a, og Guðn i A. 
Jóh annesson, ork u mála stjór i, voru með al þeirr a sem 
á vörp uð u ráðstefn u gest i við opn un henn ar. Til gang ur-
inn með ráð stefn unn i er að búa til sam starfs vett vang 
Evróp u þjóð a í rann sókn um og þró un á end ur nýj an leg um 
ork u g jöf um fyr ir hita- og kæl i veit ur. Sam ork a, sam tök 
orku- og veit u fyr ir tækj a á Ísland i hélt ráð stefn un a í 
sam starf i við ís lensk a ork u klas ann. Samhlið a ráð stefn-
unn i voru verð laun in Global District Ener gy Climat e 
Awards veitt í sjött a skipt i. Samtök in Euroheat & Pow-
er og EGEC, Eur op e an Geotherm a l Energy Council, 
stand a að verð laun un um ár hvert en bæði sam tök in 
hafa það að mark mið i að auka sam keppnis hæfn i end-
ur nýjanlegr a orku g jaf a. Verð laun in eru veitt þeim sem 
þykj a skar a fram úr í vinnsl u og nýt ing u á endur nýjan-
legr i orku.

FRÆÐSL U FUND UR UM ARÐ SEM I 
VATNS VEITN A

Sam göng u- og sveit ar stjórn ar ráð u neyt ið úr skurð að i 
á starfs ár in u um gild i g jald skrár vatns veit u og þar með 
hvað a for send ur skul i leggj a til grund vall ar setn ing u g jald-
skrá a. Sam ork a og Sam band ís lenskr a sveit ar fé lag a héld u 
sam eigin leg an kynn ing ar fund fyr ir að ild ar fé lag a Samork u 
þar sem far ið var nán ar yfir mál ið og næst u skref. Erind i á 
fund in um flutt u Elín Smár a dótt ir, lög fræð ing ur Orku veit u 
Reykj a vík ur, Bald ur Dýr fjörð, lög fræð ing ur Samork u, 
Ingvar Freyr Ingvars son, hag fræð ing ur Sam ork u og Guðjón 
Brag a son, lög fræð ing ur Sam bands ís lenskr a sveit ar fé lag a.

FRÆÐSL U FUND UR UM  
UPP RUN A Á BYRGÐ IR RAF ORK U

Í byrj un nóv emb er stóð Sam ork a fyr ir fræðsl u fund i um 
upp run a á byrgð ir raf ork u, oft köll uð græn skír tein i, undir 
yf ir skrift inn i Dafn and i græn orka. Á fund in um tóku til 
máls Hall dór Þor geirs son, for mað ur Lofts lags ráðs, Eyrún 
Guð jóns dótt ir, sér fræð ing ur hjá Dótt ir Consulting, Lovís a 
Árna dótt ir upp lýs ing a full trú i Samork u og Alexandr a Münzer 
fram kvæmd a stjór i Gre en fact. Halldór fór yfir lofts lags mál 
og lofts lags að gerð ir í stór u mynd inn i og hvernig kerf ið um 
græn skír tein i er eitt af mörg um verk fær um í verkfæra-
kistunn i í bar átt unn i gegn lofts lags breytingum. Ey rún 
tal að i um þátt tak end ur og virkn i kerfisins um græn skírtein i 
þar sem kom fram að kaup end ur þeirr a séu heim il i og 
fyrir tæk i í Evróp u, sem sækist eft ir því að nota græn a 
rafork u. Lov ís a tal að i með al ann  ars um fjár hags  leg  an 
á vinning  Íslands sem er töl u verður í þess u kerf i og að líta 
eigi á það sem tæk i  fær i til að hámark a verðmæt i þeirr ar 
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orku sem hér er fram  leidd. Að lokum tal að i Alexandr a 
um hvernig mark aður inn virk ar og hvernig verð grænn a 
skírtein a hef ur þró ast í gegn um tíð in a. Fundar stjór i 
var Björn Berg Gunnars son, deild ar stjór i grein ing a hjá 
Íslands bank a.

DES EM BER FUND UR

Ár leg ur des em ber fund ur Sam ork u var hald inn þann 
28. nóv emb er á Hilt on Reykj a vík Nor di ca. Líkt og í 
fyrr a var um fjöll un ar efn ið það öfl ug a starf sem unn ið 
er í ráð um og hóp um inn an Sam ork u og mik il væg i þess 
fyr ir sam tök in. Full trú ar frá sjö ráð um og hóp um kynnt u 
það sem efst er á baug i hjá þeim og fóru yfir starf ið 
í stutt u máli. Helg i Jóh ann es son, for mað ur Sam ork u, 
á varp að i fund inn og Krist ín Lind a Árna dótt ir, að stoð ar-
for stjór i Lands virkj un ar, flutt i er ind i. Þá flutt i Snjó laug 
Ólafs dótt ir, um hverf is verkfræð ing ur og mark þjálf i, 
fundar gest um jól a hug vekj u um hvern ig má und ir bú a 
jól og njót a þeirr a án lofts lagskv íð a og neysl u skammar. 
Gyða Mjöll Ingólfs dótt ir, fag stjór i ráða og hópa hjá 
Sam ork u, stýrð i fund in um. Í lok fund ar ins var boð ið 
upp á sam ver u stund með jól a í vaf i.

MENNT A DAG UR AT VINN U LÍFS INS

Mennt a dag ur at vinn u lífs ins er ár leg ur við burð ur 
Samtak a at vinn u lífs ins, Sam ork u, Sam tak a ferð a-
þjón ustunn ar, Samtak a f jár mál a fyr ir tækj a, Sam tak a 
fyr ir tækj a í sjávar útveg i, Sam tak a iðn að ar ins og Sam tak a 
versl un ar og þjón ust u og var að þess u sinn i hald inn 
þann 14. febr ú ar í Hörp u. Um fjöll un ar efn i dags ins 

í ár var sköp un og f jall að um hug tak ið í víðu sam-
heng i. Dag skrá in skipt ist upp í tvo hlut a. Guðn i Th. 
Jóh ann es son, for set i Ís lands, á varp að i fund ar gest i og 
Lilj a Al freðs dótt ir, mennt a- og menningar mál a ráð-
herr a, af  hent i Mennta verð laun atvinnu lífs ins sem 
veitt eru fyr ir tækj um sem skar a fram úr í fræðsl u- og 
mennt a mál um. Orku veit a Reykj a vík ur var út nefnd 
Mennta fyr ir tæk i árs ins og Sam kaup var Mennt a sprot i 
árs ins. Bald ur Dýr f jörð, lög fræð ing ur Sam ork u, sit ur 
í vinn u hóp Mennt a dagsins fyr ir hönd Sam ork u.

FRAM VARÐ AR SVEIT Í FÁR VIÐR I Á 
DEGI RAF MAGNS INS

Orku- og veit u fyr ir tæk in stóð u í ströng u við að bregðast 
við rysj ótt u vetr ar veðr i á síð ar i hlut a starfs ársins. Í 
til efn i af degi raf magns ins, sem hald inn er hátíðlegur 
á Norð ur lönd un um 23. jan ú ar ár hvert, hélt Samork a 
opinn fund um af leið ing ar ofs a veð urs sem gekk yf ir 
land ið í desember, þar sem fund ar gest ir feng u að 
heyr a frá sagn ir og sjá mynd efn i frá þeim verkefnum 
sem fram varð ar sveit orku- og veit u fyr ir tækj a sinnt i við 
erf ið skil yrð i. Fundurinn var vel sótt ur og vakt i tölu verð a 
at hygl i f jölmiðl a. Guðmundur Ingi Ásmundsson, for-
stjór i Lands nets og Tryggv i Þór Haraldsson, for stjór i 
RA RIK flutt u er ind i á fund in um á samt Mal ín Frid, 
sem var ein þeirr a lín u mann a sem stóð u vakt in a í 
ó veðr in u og hand haf i tit ils ins Harðast i iðn að ar mað ur 
árs ins 2019. Þá tal að i Benedikt Árna son, skrifstofu-
stjór i í for sætis ráð u neyt in u, um starfs hóp stjórn-
vald a um úr bæt ur á inn við um sem hann veit ir for-
stöð u. Lov ís a Árna dótt ir, upp lýs ing a full trú i Samork u, 
stýrð i fund in um.

SAM STARF VIÐ KÍO

Lov ís a Árna dótt ir, upp lýs ing a full trú i Sam ork u, er var a-
maður í stjórn fé lags ins Kon ur í ork u mál um, sem á ár in u gaf 
út nýja skýrsl u um stöð u kvenn a í orku- og veit u geir an um 
á Ís land i. Skýrsl an er önn ur sinn ar teg und ar, en sú fyrst a 
kom út vor ið 2017. Nið ur stöð ur henn ar voru kynnt ar á 
Fag þing i veitn a í maí og sýnd u þær breyt ing ar frá fyrr i 
skýrsl u í átt að meir a kynj a jafn væg i í stjórn end a stöð um 
hér lend is. Til dæm is er kynj a hlut fall í stjórn um stærst u 
að ild ar fyr ir tækj a Sam ork u og stjórn ar for mann a jafnt og 
kven kyns fram kvæmd a- og deild ar stjór um hef ur fjölg að. 
Hins veg ar fjölg ar kon um mjög hægt í stól um for stjór a. 
Lov ís a kynnt i nið ur stöð ur skýrsl unn ar og jafn rétt is mál 
al mennt inn an orku- og veit u geir ans í við tal i á Hring-
braut á samt Hild i gunn i H. Thor steins son hjá Orku veit u 
Reykj a vík ur. KíO stóð einn ig fyr ir nokkr um við burð um á 
starfs ár in u og þeirr a stærst ur var op inn fund ur um vind-
ork u í nóv emb er und ir yf ir skrift inn i „Með byr eða mót-
vind ur?“ sem var afar vel sótt ur. Þá veitt i fé lag ið nokkr um 
við burð um Jafn rétt is stimp il KíO á ár in u, en stimp il inn 
fá þeir við burð ir sem upp fyll a á kveð in skil yrð i um jafnt 
kynj a hlut fall fram sög u mann a.

VIÐ BURÐ IR Á VEG UM JHFÍ

Nokkr ir við burð ir voru haldn ir á veg um Jarð hit a fé lags 
Ís lands, en Lov ís a Árna dótt ir hjá Sam ork u sit ur í stjórn 
félags ins. Í bein u fram hald i af hefð bundn um að al fundar-
störf um þann 29. apr íl hófst vor fund ur JHFÍ, þar sem 
fjall að var um auð lind a rann sókn ir og eft ir lit. Í nóv emb er 
var fé lags mönn um boð ið að koma og spjall a á ó formlegum 
nótum um djúp bor un á há hit a svæð um og nýt ing u yf ir-
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hitaðs jarð hit a vökv a. Full trú ar ork u fyr ir tækj ann a sem 
stand a að IDDP djúp bor un ar verk efn in u flutt u stutt a 
fram sög u og í fram hald in u var orð ið gef ið frjálst. Fyrir-
kom u lag ið þótt i heppn ast vel og var því aft ur boð ið til slíks 
fund ar í febr ú ar 2020 und ir yf ir skrift inn i Sam keppn is-
hæfn i jarð varm ans. Í desember var að vent u fund ur JHFÍ 
hald inn und ir yf ir skrift inn i „Aftur í upp run ann: Hit a veit ur“ 
þar sem Sandr a Snæ björns dótt ir hjá Orku veit u Reykj a vík ur 
fjall að i um fram tíð ar sýn hit a veit u höf uð borg ar svæð is ins, 
Sig urð ur Garð ar Krist ins son hjá ÍSOR fjall að i um jarð hit a-
leit á Suð ur eyr i og Jón as Ket ils son hjá Orku stofn un tal að i 
um hag ræn á hrif hit a veit u væð ing ar. Vor dís Ei ríks dótt ir hjá 
Lands virkj un stýrð i fund in um.

ÁRS FUND UR VAFRÍ

Á hrif hnatt rænn ar hlýn un ar á vatns- og frá veit ur var 
umfjöllun ar efn i árs fund ar Vatns- og frá veit u fé lags Ís lands, 
sem hald inn var að lokn um hefð bundn um að al fund ar-
störf um fé lags ins þann 7. maí. Sandr a Rán Ás gríms dótt ir, 
verk fræð ing ur hjá Mann vit i, Fjól a Jóh ann es dótt ir, fag stjór i 
frá veit u hjá Veit um, og Mar í a Jóna Gunn ars dótt ir, sér-
fræð ing ur hjá Vatn a verk fræð i stof u Há skól a Ís lands, flutt u 
er ind i um þær á skor an ir sem blas a við vatns- og frá veit um 
vegn a hnatt rænn ar hlýn un ar og hvern ig sjálf bærn i get ur 
leyst þann vand a. Bald ur Dýr fjörð, lög fræð ing ur Sam ork u, 
sit ur í stjórn Vatns- og frá veit u fé lags Ís lands.

SAM ORK A Í FRÉTT UM

Sam ork a var nefnd rúm leg a 140 sinn um í frétt um á árin u. 
Lang flest ar þeirr a tengd ust um fjöll un um um við burð i 

á veg um Sam ork u en auk þess um ork u skipt i, orku-
stefn u, há lend is þjóð garð, auk ið vægi kvenn a í orku- og 
veit u fyrirtækj um lands ins, á vinn ing af hit a veit u, stofnun 
Grænvangs, leyf i leg a arð sem i veitn a og fleir a. Fjöl miðlarnir 
voru af öll um toga; út varp, sjón varp, blöð og vef miðlar. 
Umfjöll un um upp run a á byrgð ir raf ork u var nokk uð 
á berand i í fjöl miðl um á síð ar i hlut a starfs ársins, bæði 
vegn a fræðsl u fund ar Sam ork u um mál efn ið og í kjölfar 
umfjöllunar frétt a skýr ing ar þátt ar ins Kveiks á RÚV í febrúar. 
Á ár in u birt ust nokkr ar grein ar eft ir starfs fólk Sam ork u í 
fjöl miðl um þar sem um fjöll un ar efn i voru frá veit a, upp run a-
á byrgð ir raf ork u, þriðj u ork u skipt in og orku inn við ir. Stefnt 
er að því að birt a á fram regl u leg a grein ar eft ir starfs fólk 
Sam ork u í fjöl miðl um og fjölg a þeim á starfs ár in u.

SAM SKIPT I VIÐ AÐ ILD AR FÉ LAG A 
OG AÐRA HAG AÐ IL A

Starfs fólk Sam ork u heim sótt i að ild ar fyr ir tæk i og full-
trú a sveit ar fé lag a á Norð ur land i í apr íl 2019. Heim-
sókn irn ar eru fyrst a skref að því mark mið i að hitt a öll 
að ild ar fé lög Sam ork u á heim a vell i og kynn ast starf sem i 
í orku- og veitu mál um bet ur á hverj um stað fyr ir sig, 
auk þess að kynn a starf sem in a fyr ir þeim veit um sem 
ekki eru nú þeg ar í Sam ork u. Sam ork a fund að i með 
full trú um í Hún a þing i vestr a, á Blönd u ós i, Skag a strönd, 
Dal vík, í Fjall a byggð og Skag a firð i, Grýt u bakk a hrepp i, 
Sval barðs strand ar hrepp i, Hörg ár sveit, Þing eyj ar sveit, 
Skút u stað a hrepp i, á Hús a vík og Akur eyr i. Stefnt er að 
því að heim sækj a ann an lands hlut a á ár in u 2020.

Sam ork a heim sótt i einn ig syst ur sam tök sín í Kaup manna-
höfn, Dansk Energ i, í desember til að fræð ast með al annars 

um sam starf þeirr a við að ild ar fé lög og stjórn sýsl u. Þá 
hitt i starfs fólk Sam ork u full trú a Sta te of Gre en þar sem 
fræðst var um út flutn ing á danskr i ork u þekk ing u og far ið 
í heim sókn til HOFOR, sem er stærst a veit u fyr ir tæk i 
Dan merk ur og þjón ust ar allt Kaup mann a hafn ar svæð ið. 
Þar fékk starfs fólk Sam ork u með al ann ars að sjá og próf a 
gagn virkt fræðsl u set ur sem not að er til að fræð a skól a börn 
í borg inn i um virkn i og mik il væg i frá veit u.

Sam ork a gaf út sex frétt a bréf á ár in u með upp lýs ing um 
um við burð i, starf sem i og frétt ir. Tæp leg a 500 manns 
fá frétta bréf frá sam tök un um og er meir i hlut i þeirr a 
starfs fólk að ild ar fyr ir tækj ann a. Stefnt er að því að fjölg a 
á skrifendum enn meir a, bæði með al starfs fólks aðildar-
félag a Samork u og ann arr a sem á hug a geta haft á mál-
efn um orku- og veitu geir ans. Þá er einn ig stefnt að því 
að fjölg a frétt a bréf um og styrkj a upp lýs ing a flæð ið þar 
með bet ur.

Fac e bo ok síð a Sam ork u var nýtt í að aug lýs a viðburð i 
hjá sam tök un um og aðra tengd a við burð i og til að vekj a 
athygl i á ýms um frétt um úr orku- og veit u geiranum. 
Síðan hef ur tæp leg a 500 fylg j end ur og fjölg að i þeim 
um 25% á starfs ár in u. Þá er síð an einn ig nýtt til að koma 
á kveðnum frétt um, grein um eða við burðum á fram fær i 
með auglýsinga kaup um. Öllum opn um fundum Samork u er 
nú streymt á vef Sam ork u og eins er fræðslu fundum Sam-
ork u streymt á lok uð u svæð i. Fag þing in eru ekki send 
út á vefn um, en upp tök ur af er ind um eru aðgengileg ar 
fund ar gest um á lok uð u svæð i. Á árinu hófst framleiðsla 
á nýju kynningarefni fyrir Samorku. Afraksturinn verður 
notaður í auglýsingar sem sýna orku- og veitugeirann í 
jákvæðu ljósi og minna á mikilvægi hans. Búist er við 
að auglýsingar fari að sjást snemma á næsta starfsári.
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INNRA STARF

RÁÐGJAFARÁÐ

RÁÐ GJAF A RÁÐ VEIT U FYR IR TÆKJ A

Í Ráð g jaf a ráð i veit u fyr ir tækj a eiga sæti for svars fólk 
veitu fyr ir tækj a. Hlut verk ráðs ins er að fjall a um starfs-
umhverf i veit u fyr ir tækj ann a, svo sem lag aum gjörð og 
ann að reglu verk; að vera stjórn til ráð gjaf ar um hagsmuna-
mál sem varð a veit u fyr ir tæk in og Sam ork u; að taka til 
um fjöllunar mál frá ráð um og hóp um Sam ork u sem 
varð a starf sem i veit u fyr ir tækj a og að vinn a al mennt 
að málum sem hafa já kvæð á hrif á starfs um hverf i og 
starf sem i veit u fyrirtækj a. Mik il vinn a hef ur ver ið unn in á 
vettvang i ráðs ins og kraftur hef ur ver ið í starfsem i þess. 
Ráð ið hefur far ið yfir mörg mik il væg mál af vettvang i 
stjórn vald a, t.d. sölu aðil a skipt i, end ur greiðsl u vsk. vegn a 
frá veit u fram kvæmd a, endurskoðun á mati á umhverfis -
áhrifum; leyf i leg a arðsem i vatns veitn a, frið lýs ingar, 
stofn un há lend is þjóð garðs og Þjóð garð a stofnunar; 
vinn a við gerð ork u stefn u fyr ir Ísland; breyting ar á 
byggingar regl u gerð og önn ur mál sem teng jast ork u-
skipt um & önn ur mál frá þing i og stjórn sýsl u sem varð a 
starf sem i ráðs ins. Þá hafa ýmis mik il væg mál verið sett 
í gang af ráð in u eða tek in til um ræð u á vettvang i þess: 
Úrbætur á veg um v. vatns vernd ar, sam ræm ing upp-
byggingar g jald skrá a veitn a, ork u mark aðs mál, skip u lag 
SDEC 2019 – al þjóð legr ar hit a veit u ráð stefn u á Ís land i; 
tekju mörk veitn a; til kynn ing ar um not end a skipt i; úr bæt ur 

á iðnnám i og fjölg un nem end a; á hersl u at rið i Sam ork u í  
frá veit u mál um, við bún að ur vegn a nátt úr u ham far a, söfnun 
upp lýs ing a um fær an legt var a afl veit u fyr ir tækjann a og 
ým is legt ann að tengt fag leg u starf i Sam ork u og orku- og 
veit u fyr ir tækj ann a.

RÁÐ GJAF A RÁÐ ORK U FYR IR TÆKJ A

Í Ráð g jaf a ráð i ork u fyr ir tækj a sit ur for svars fólk orku-
fyrirtækj ann a eða stað gengl ar þeirr a. Hlut verk ráðs ins er 
að fjall a um starfs um hverf i ork u fyr ir tækj ann a, þar með 
tal ið lag aum gjörð og aðra stefn u mark and i þætt i gagn vart 
Al þing i og stjórn völd um og önn ur at rið i sem geta haft 
á hrif á starf sem i þeirr a; að vera stjórn til ráð g jaf ar um 
hagsmuna mál sem varð a ork u fyr ir tæk in og Sam ork u; að 
taka til um fjöll un ar mál frá ráð um og hóp um Sam ork u 
sem varð a starf sem i ork u fyr ir tækj a og að fjall a um önn ur 
mál tengd starf sem i ork u fyr ir tækj a og Sam ork u og vinn a 
almennt að mál um sem hafa já kvæð á hrif á starfs umhverf i 
og starf sem i fyr ir tækj ann a. Eins og með Ráðgjaf a ráð 
veitu fyr ir tækj a hef ur ver ið kraft ur í starf i ráðs ins ýmis 
mál ver ið til um ræð u í því. Af vett vang i stjórn vald a hafa 
t.d. ver ið tek in til um ræð u söl u að il a skipt i, vinn a við gerð 
orku stefn u fyr ir Ís land; vind ork u mál, ork u skipt a mál, 
ramma áætl un; end ur skoð un á mati á um hverf is á hrif um; 
frið lýs ing ar; þriðj i ork u pakk inn; stofn un há lend is þjóð garðs 



34 35ÁRSSKÝRSLA 2019                    ÁRSSKÝRSLA 2019

og Þjóð garð a stofn un ar; önn ur mál frá þing i og stjórn sýsl u 
sem varð a starf sem i ráðs ins.

FAGRÁÐ

Fjög ur fagr áð starf a á vett vang i Sam ork u: Frá veit u fagráð, 
Hit a veit u fagr áð, Raf veit u fagr áð og Vatns veit u fagráð. 
Hlut verk þeirr a er m.a. að vera stjórn Sam ork u og Ráðgjafa-
ráð i veit u fyr ir tækj a til ráð gjaf ar um mál efn i veitn ann a; að 
taka þátt í máls var a hlut verk i sam tak ann a, t.d. með því að 
vinn a um sagn ir um til lög ur að lag a frumvörp um, reglu-
gerð um og fleir u; að deil a þekk ing u á mill i veitnann a og 
miðl a til þeirr a; að vera sam ræð u- og sam vinn u vettvang ur 
veitn ann a, þar sem mik il væg hags mun a mál þeirr a fá góða 
yf ir ferð og um ræð u; að taka þátt í að móta stefn u fyr ir 
Sam ork u í mik il væg um mál efn um veitn ann a; að vinn a að 
fræðsl u og upp lýs ing a g jöf til sam fé lags ins um mál efn i 
veitn a; að vinn a að söfn un upp lýs ing a, grein ing um og 
miðl un upp lýs ing a um veit u mál og að vera til ráð g jaf ar 
þeg ar kem ur að kynn ing ar mál um sam tak ann a varð and i 
veit u mál. Auk þess starf a inn an Sam ork u Um hverf is ráð 
og Örygg is ráð sem eru sam eig in leg ur vett vang ur að ildar-
fyr ir tækj ann a í sín um mál a flokk i.

FRÁ VEIT U FAGR ÁÐ

Á starfs ár in u vann frá veit u fagr áð ið á fram að ýms um mál-
efn um er snúa að starfs um hverf i frá veitn a í sam starf i 
við stjórn völd. Bar þar hæst vinn u frá veit u fagr áðs ins 
um á hersl u á að kom ið verð i aft ur á kostn að ar þátt tök u 
ríkisins í frá veit u fram kvæmd um. Þá er þess enn beð ið að 
umhverf is- og auð lind a ráð u neyt ið gefi út nýja regl u gerð 
um frá veit ur og skólp, en drög að henn i hafa leg ið fyr ir 

um þó nokk urn tíma. Þá tóku full trú ar fagr áðs ins þátt í 
skip u lagn ing u Nor ræn u frá veit u ráð stefn unn ar (Nor diw a) 
sem fram fór í Hels ink i og skip u lögð var sam eig in leg ferð 
starfs fólks frá veitn a á ráð stefn un a. Þótt i þátt tak end um  
að ráð stefn an hafi heppn ast vel og var met þátt tak a frá 
Ís land i sem vakt i eft ir tekt skip u leggj end a. Þar að auki var 
fjall að um ýmis mál í fagr áð in u á ár in u: Frá veit u hand bók 
Sam ork u; örpl asts mál; lyfj a leif ar; sorp kvarn ir, tækn i leg a 
teng isk il mál a; þekk ing ar miðl un; nám skeiðs hald og fræðsl u 
tengd a frá veit um og ýmis önn ur mál.

HIT A VEIT U FAGR ÁÐ

Stærst a verk efn i ráðs ins var skip u lagn ing Sust a in able 
Distr ict Ener gy Conf er enc e 2019, stærst u al þjóð leg u 
hit a veit u ráð stefn u sem hald in hef ur ver ið á Ís land i. Ráð-
stefn an var skip u lögð í sam vinn u Sam ork u og Orku klasans. 
Ráðstefn an var mjög vel sótt og gekk vel. Þá voru stór 
verkefn i á ár in u hjá ráð in u end ur skoð un tækn i legr a tengi-
sk il mál a hit a veitn a og vinn a með stjórn völd um að þjóð ar-
ör ygg is mál um og við bragðs á ætl un um hit a veitn a.

RAF VEIT U FAGR ÁÐ

Raf veit u fagr áð ið hef ur fund að regl u leg a á ár in u, en annir 
hjá fagr áðs með lim um í kjöl far ó veð urs í desember og 
janú ar höfð u á hrif á starf ið. Fjöl mörg mál efn i hafa ver ið á 
dag skrá og nú er að hefj ast vinn a við upp færsl u tækni legr a 
teng isk il mál a raf veitn a og unn ið er að gerð sam eiginlegs 
ör ygg is efn a list a fyr ir tækj ann a sem NSR mun hald a utan 
um að beiðn i fagr áðs ins. Þá hef ur fagráðið ver ið að meta 
hvort hag ur sé í því fyr ir að ild ar fé lög Samork u að vera 
í sam starf i við REN AS í Nor eg i, þar sem unnið er að 
stöðlun efn is og verk lags hjá norsk um dreif i veit um og 

flutnings fyr ir tækj um. Einn ig hafa ýmis önn ur mál verið 
tek in til um fjöll un ar: Drög að regl u gerð um rafork u-
viðskipt i og mæl ing ar; vind ork u nýt ing; tenging ar í höfn um 
sem og á fram hald and i sam tal og sam starf við Hús næð is- 
og mann virkj a stofn un.

VATNS VEIT U FAGR ÁÐ

Líkt og und an far in ár er vatns vernd og heil næm i neyslu-
vatns það mál efn i sem er efst á baug i hjá vatns veitu-
fagráðin u. Í því sam heng i hef ur ver ið unn ið að því að 
setj a í gang sam eig in legt verk efn i vatns veitn ann a og Vega-
gerðar inn ar um mat á meng un ar hætt u vegn a um ferðar um 
vatns vernd ar svæð i. Verk efn ið verð ur grund völl ur stefn u-
markand i leið bein ing a um hönn un og rekst ur vega inn an 
slíkr a svæð a og stand a von ir til þess að vinn a við verk efn ið 
hefj ist á ár in u 2020. Þá hef ur Sam ork a í samvinn u við 
Sam band ís lenskr a sveit ar fé lag a unn ið að því að breyting ar 
á lög um um vatns veit ur sveit ar fé lag a komi fram á yf ir-
stand and i þing i til að tryggj a að lag a heim ild ir varð and i 
setn ing u gjald skrá a vatns veitn a séu skýr ar. Auk þess a hef ur 
fagr áð ið fjall að um ýmis mál, t.d. að taka til skoð un ar hvort 
upp fær a þurf i tækn i leg a teng isk il mál a vatns veitn a; innr a 
eft ir lit vatns veitn a og fleir a.

UM HVERF IS RÁÐ

Fjöl mörg mál efn i voru á dag skrá hjá um hverf is ráð i á ár in u. 
Eitt af stór u mál efn um ráðs ins er eft ir fylgn i vegn a yf ir-
lýs ing ar orku- og veit u fyr ir tækj ann a um kol efn is hlut leys i 
fyr ir árið 2040, en mark visst er unn ið að því mál efn i 
inn an margr a að ild ar fyr ir tækj ann a og ljóst að tæk i fær i 
eru til að deil a þekk ing u á mill i þeirr a og er m.a. horft til 
Sam ork u þings með það í huga. Þá voru ýmis önn ur mál til 

um fjöll un ar: Kol efn is bind ing; Heims mark mið Sam ein uð u 
þjóð ann a um sjálf bær a þró un; full gild ing Ís lands á Lands-
lags samn ing i Evróp u; að gerð ar á ætl un í lofts lags mál um; 
fund að með Græn vang i og ým is legt fleir a.

ÖRYGG IS RÁÐ

Örygg is-, heils u- og vinn u um hverf is mál eru mjög þýðingar-
mik il í allr i orku- og veit u starf sem i og á vett vang i öryggis-
ráðs fer fram við a mik il þekk ing ar miðl un á þess u svið i 
mill i að ild ar fyr ir tækj ann a. Ráð ið held ur regl u leg a fund i 
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og hefur unn ið að ýms um sam eig in leg um verk efnum 
á vett vang i ör ygg is mál a s.s. yf ir ferð og end ur skoðun á 
bæklingum og leið bein ing um sem snúa að ör ygg is málum 
inn an fyr ir tækjann a. Þá tek ur ráð ið til um fjöll un ar ýmis 
ör ygg is at vik sem koma upp og drag a má lær dóm af og leið a 
eft ir at vik um til breyt ing a eða end ur skoð unar á verk lag i 
og þar með verk lags regl um. Ráð ið held ur einnig utan 
um sameigin leg a at vik a skrán ing u hjá stærst u aðildar-

fyrirtækjunum og á nægj u legt er að heilt yfir hef ur náðst 
markviss ár ang ur í fækk un at vik a. Undan far ið hef ur 
umræð a um sál fé lags leg a þætt i orð ið meir a á ber and i 
sem hlut i af mál a flokkn um enda sýna töl ur að mjög 
mik il vægt er að sinn a þess um þætt i vel.

FAGHÓPAR

FAG HÓP UR UM SAM SKIPT A MÁL

Hóp ur inn er sam sett ur af stjórn end um sam skipt a- 
eða mark aðs mál a þeirr a að ild ar fyr ir tækj a Sam ork u sem 
hafa slík um á að skip a. Hlut verk hans er að vera starfs-
fólk i Samork u, stjórn sam tak ann a og öðr um nefnd um á 
vegum þeirr a til ráð gjaf ar um kynn ing ar- og samskipt a-
mál. Hópurinn á að gera full trú un um kleift að bera saman 
bæk ur sín ar um sam eig in leg kynn ing ar mál Samork u og fyr ir 
 tækjann a sem og að gang ast fyr ir þeim. Með al þess 
sem rætt var á fund um árs ins var þriðj i ork u pakkinn 
og upplýsinga g jöf um hann, stefn a kynn ing ar mál a hjá 
Samork u, fag þing raf magns, notk un sam fé lags miðl a, 
upprun a á byrgð ir raf magns og lær dóm ur af fund i norrænn a 
sam skipt a stjór a sem hald inn var í sept em ber í Ósló. Þá var 
reynsl u og þekking u af sam skipt um við fjöl miðl a einn ig 
miðl að.

MANN AUÐS HÓP UR

Í mann auðs hóp i Sam ork u fer m.a. fram um ræð a um kjara-
mál og fræðsl u mál inn an fyr ir tækj ann a. Þá miðl a að ild ar-
fé lög in þekk ing u og reynsl u í ýms um úr lausn ar efn um inn an 
mál a flokks ins. Innan hóps ins hafa ver ið rædd ar leið ir til 
þess að auka enn frek ar stuðn ing við iðn- og tækn i nám 

inn an orku- og veit u geir ans og þá í mynd geir ans í leið inn i. 
Eins og kom fram í síð ust u árs skýrsl u eru fyr ir tæk in að 
gera heil mik ið á þess um vett vang i og full yrð a má að það 
hef ur skil að ár angr i fyr ir mál a flokk inn í heild sinn i. Því er 
erf itt til þess að vita að vísa hef ur þurft frá í mikl um mæli 
nem end um sem vilj a kom ast í iðn- og tækn i nám. Mik ilvægt 
er að orku- og veit u geir inn hald i á fram sinn i vinn u og tali 
máli iðn mennt un ar hvar sem því verð ur við kom ið.

INN KAUP A STJÓR A HÓP UR

Töl u verð ur tími fór á ár in u í við ræð ur við birgja dreif i veitn a 
í raf strengj um sem gerð ur var sam eig in leg ur samn ing ur 
við í lok árs 2018. Ver u leg af hend ing ar vand a mál komu upp 
hjá sænsk a fyr ir tæk in u sem hafð i á hrif á vinnsl u verk efn a 
hjá nokkr um dreif i veit um. Nokkr ir af æðst u yf ir mönn um 
fyr ir tæk is ins komu til fund ar á Ís land i og var far ið ít ar leg a 
yfir með hvað a hætt i tryggt yrði að af hend ing á pönt un um 
árs ins 2020 geng i eft ir. Ljóst var að mik il press a af hálf u 
okk ar full trú a skil að i ár angr i í þess um sam skipt um. Á fram 
voru rædd ir mög u leik ar á frek ar a sam starf i í inn kaup um 
hjá að ild ar fyr ir tækj un um.

GÆÐA OG SKJAL A STJÓR A HÓP UR

For manns skipt i urðu í hópn um á ár in u, þeg ar Krist ín Birn a 
Inga dótt ir hjá HS Orku tók við af Önnu Margr ét i Björns-
dótt ur hjá Orku veit u Reykj a vík ur. Hóp ur inn fund að i mjög 
regl u leg a á ár in u, þar sem fjall að var um sam eig in leg mál-
efn i gæða- og skjal a stjór a. Á vallt hef ur ver ið lögð mik il 
á hersl a á að þátt tak end ur skipt ist á að miðl a þekk ing u um 
mál sem eru efst á baug i hverj u sinn i. Hóp ur inn stefnir á 
að heim sækj a koll eg a sína á ein hverj u Norð ur land ann a á 
næst a starfs ár i.

GREIN ING AR HÓP UR

Grein ing ar hóp ur Sam ork u er sam starfs vett vang ur fyr ir þá 
sem vinn a að grein ing um í að ild ar fyr ir tækj um Samork u. 
Mark mið ið er að vinn a að því að vinn a sam eig in leg a að 
grein ing um sem mik il væg ar eru fyr ir orku- og veit u-
geirann, for gangs rað a þeim, hafa yf ir sýn yfir gögn og 
töl fræð i sem til er og setj a þau fram á skilj an leg an hátt 
fyr ir almenning og hag að il a, auk þess að deil a þekk ing u, 
reynsl u og hugmyndum. Mik il vægt er að dýpk a um ræðun a 
og hald a á fram að styrkj a um fjöll un og með vit und um 
stöð u og horf ur í orku- og veit u geir an um.

FAG HÓP UR UM VERK EFN A STJÓRN UN

Verk efn a stjór a hóp ur inn er sam ræð u- og sam vinn u vettvang ur 
orku- og veit u fyr ir tækj ann a um málefn i verkefn a stjórn un ar, 
þar sem á hersl an er á að deil a þekking u, reynsl u, hug mynd um 
og fleir u á mill i fyr ir tækj ann a og starfs fólks þeirr a. Þann ig 
fer hóp ur inn yfir að ferð ir, tæki og tól, hlut verk og ferl i 
verk efn a stjórn un ar í rekstr i og verk efn um, m.a. varð and i 
á kvarð an a tök u, skip ulag, á ætlana gerð, upp lýs ing a miðl un 
og ár ang urs mæl ing ar. Ekki var mik il starf sem i í fag hópnum 
á ár in u, en stefnt er á að bæta úr því með vinn u stof u 
fag hóps ins þar sem dregn ar verð a fram á hersl ur full trú a 
hóps ins.

FJÁR MÁL A STJÓR A HÓP UR

Fjár mál a stjór ar inn an hóps ins hafa á starfs ár in u skipst 
á að hald a kynn ing ar fund i hver um sitt fyr ir tæk i og 
helst u at rið in í starf sem i og rekstr i þeirr a með á hersl u 
á hugbúnað ar lausn ir, stjórn un ar að ferð ir o.fl. Þá hefur 
hópur inn skoð að verk efn ið um raf ræn a stjórn sýsl u ríkisins 
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og ósk að eft ir kynn ing ar fund i um þau tæk i fær i og þær 
breyt ing ar sem það mun hafa í för með sér.

SPENN A HÓP UR

Spenn a hóp ur er sam eig in leg ur vett vang ur að ild ar fé lag a 
Sam ork u, þar sem fjall að er um ýmis mál tengd spenn um. 
Spenn a hóp ur inn fund ar tvisvar sinn um á ári, og er far ið 
yfir ýmis mál, t.d. bil an ir í spenn um, at vik sem hafa orð ið 
hjá fyr ir tækj un um og fleir a.

MÁL EFNAHÓPAR

SNJALL MÆL A HÓP UR

Snjall mæl a væð ing er á mikl u skrið i þess i miss er in og 
ljóst að mjög mörg tæk i fær i skap ast með tækn inn i sem 
henn i fylg ir ekki síst í stjórn un kerf a og þar með stýring u 
á á lag i. Þett a get ur haft þýð ing u þeg ar kem ur að aukinn i 
ork u notk un vegn a ork u skipt ann a. Ýmsar spurn ing ar kunn a 
að vakn a hjá ein stök um við skipt a vin um vegn a snjall-
mælann a og eig in leik a þeirr a og því mik il vægt að taka 
þátt í umræð u um tækn i breyt ing arn ar og miðl a upp-
lýsing um um inn leið ing un a. Sam ork a ósk að i eft ir því 
við Orku stofn un að far ið yrði yfir regl u verk mæl ing a 
með hlið sjón af snjall mæl a væð ing unn i og met ið hvort 
nauðsyn legt er að gera breyt ing ar. Er sú vinn a að hefj ast 
nú í upp haf i árs ins 2020.

ORKU SKIPT A HÓP UR

Orku skipt a hóp ur Sam ork u var sett ur af stað fyr ir 3 árum, í 
fram hald i af Par ís ar samn ingn um, til að vinn a með stjórn-

völd um í ork u skipt a mál um, en Sam ork a hefur ver ið lykil-
sam starfs að il i stjórn vald a í lofts lags mál um. Hóp ur inn 
hef ur einn ig víð tæk ar a og við var and i hlutverk á vett vang i 
Sam ork u, t.d. upp lýs ing a söfn un og greining ar tengd ar 
kom and i ork u skipt um; að sam ræm a for send ur og töl ur 
varð and i grunn þætt i ork u skipt a, t.d. ork u þörf; skoð a 
helst u sviðs mynd ir um hvern ig ork u skipt i geta og munu 
eiga sér stað; grein a hvað a þætt ir stand a í vegi fyr ir 
ork u skipt um hér lend is, hvar og hverj ir eru helst u flösku-
hálsarn ir, á stand inn við a, hvar þarf að styrkj a innvið i og 
hvar borg ar það sig ekki. Á vett vang i hóps ins var unn ið 
að stórr i hleðsl u rann sókn, þar sem 200 mæl i tæk i voru 
sett í raf bíl a á Ís land i. Mæl i tæk in voru eitt ár í bíl unum og 
munu veit a orku- og veit u fyrirtækj un um lyk il upplýsingar 
varðand i raf bíl a notk un, sem gagn ast mun við upp bygging u 
innvið a og fleir a. Unnið var að grein ing u á heild ar ork u- og 
aflþörf vegn a París ar samnings ins og ork u skipt a í heild. Þá 
var unn ið að und ir bún ing i stórr ar sviðs mynd a grein ing ar 
á ork u skipt um í haf tengdr i starfsem i. Far ið var yfir ýmis 
mál af vettvang i stjórn vald a sem teng j ast ork u skipt um, 
t.d. til lög ur til stjórn vald a að for gangs röð un inn við a-
uppbygg ing ar í ork u skipt a- og lofts lags mál um; breyt ing ar 
á bygg ing ar regl u gerð og fleir a.

VIND ORK U HÓP UR

Hlut verk Vind ork u hóps ins er m.a. að styðj a við þró un 
nýting ar á vind ork u hér lend is, stand a fyr ir grein ing um, 
fylg j ast með þró un er lend is; að móta stefn u Sam ork u 
þeg ar kem ur að vind ork u mál um og að vinn a að sam starf i 
Sam ork u við stjórn völd í vind ork u mál um. Í hópn um hef ur 
á ár in u ver ið unn ið að ýmsu sam starf i við stjórn völd, m.a. 
tengt breyt ing um á lög um um vernd- og ork u nýt ing u, 
út víkk un Lands skip u lags stefn u til að ná utan um vind-

orku nýt ing u og starfs hóp i at vinn u veg a- og ný sköp un ar-
ráð uneyt is ins um stöð u vind ork u mál a á Ís land i.

VERK EFNAHÓPAR

ORKU STEFN U HÓP UR

Nú er í full um gang i vinn a á vett vang i stjórn vald a við gerð 
ork u stefn u fyr ir Ís land, en skip að ur var þver pól it ísk ur 
starfs hóp ur með full trú um frá öll um þing flokk um til að 
vinn a að gerð henn ar. Sam ork a hafð i áður kall að eft ir slíkr i 
vinn u og í þeim til gang i að styðj a við það starf og vinn a 
að þátt tök u Sam ork u í því var skip að ur sér stak ur ork u-
stefnu hóp ur Sam ork u. Hóp ur inn hef ur ver ið mjög virk ur 
og full trú ar hans unn ið að gerð til lagn a til stjórn vald a, 
um sagn a, tek ið þátt í öll um sam ráðs fund um ork u stefn u-
hóps stjórn vald a og far ið yfir ýms ar til lög ur.

LOFTS LAGS HÓP UR

Lofts lags hóp ur Sam ork u var sett ur af stað í fram hald i af 
Par ís ar samn ingn um, til að m.a. vinn a með stjórn völd um að 
mál efn um tengd um lofts lags mál um. Vegn a sam legð ar við 
um hverf is ráð Sam ork u, bæði hvað varð ar skip un full trú a 
og mál efn i, sér leg a í ljós i þess að Að gerð ar á ætl un í lofts-
lags mál um er út gef in, var á kveð ið að lofts lags hóp ur inn 
renn i sam an við um hverf is ráð ið.

NET ÖR YGG IS HÓP UR

Á ár in u 2020 taka gild i lög um ör ygg i net- og upp lýs inga-
kerf a sam fé lags leg a mik il vægr a inn við a en öll orku- og 
veit u fyr ir tæk in fall a þar und ir. Lög in voru sam þykkt á 

ár in u 2019 og fór mik ill tími hóps ins á sín um tíma í rýni 
á frum varp i til lag ann a þeg ar það kom fram og nú bíð ur 
hóps ins að vinn a að inn leið ing u þeirr a og eiga sam starf 
við Orku stofn un og Póst- og fjar skipt a stofn un þar að 
lút and i. Eftir er að skil grein a ýmsa þætt i lag ann a og setj a 
regl u gerð ir þar að lút and i. Þá hef ur net ör ygg is hóp ur inn 
lagt á hersl u á að eiga sam starf við syst ur fyr ir tæk i okk ar 
á Norð ur lönd un um í þess um efn um. Einn ig hafa full trú ar 
hóps ins fund að með fram kvæmd a stjór a Þjóð ar ör ygg is ráðs 
um vænt an leg a inn leið ing u lag ann a.
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VINN U HÓP UR UM REGL U GERÐ UM RAF ORK U VIÐ
SKIPT I OG MÆL ING AR

Við setn ing u raf ork u lag a árið 2003 var tek in á kvörðun 
um að skiln að mill i sér leyf is rekst urs og sam keppn is reksturs 
og þá sett ar ýms ar kröf ur í lög in sem tryggj a eiga virkn i 
mark að ar ins. Þett a gerð ist þó í á föng um og því má segj a 
að nokk ur tími hafi gef ist til að lög un ar að breytt u kerf i. 
Reynsl an hef ur einn ig sýnt að gera þarf enn bet ur í þessum 
að skiln að i og af þeim á stæð um boð að i at vinnu veg a- og 
nýsköp un ar ráð u neyt ið end ur skoð un á regl u gerð um raf-
ork u við skipt i og mæl ing ar sem m.a. fjall ar um söl u aðila-
skipt i og þar með ýms ar kröf ur sem gerð ar eru til reikn i-
stof u veit u fyr ir tækj ann a, Net ork u. Vinn u hóp ur Sam ork u 
tók að sér um sagn ar hlut verk í þess ar i vinn u ráð u neyt is ins 

og skil að i inn í Sam ráðs gátt stjórn vald a auk þess að eiga 
upp lýs ing a fund i með full trú um ráð u neyt is ins. Ný regl u-
gerð var síð an gef in út í lok árs 2019 og er nú unn ið að 
und ir bún ing i inn leið ing ar á breyt ing un um sem hún fel ur í 
sér en þær fela í sér enn á kveðn ar i að skiln að mill i sérleyfis-
rekst urs og sam keppn is rekst urs.

PER SÓN U VERND AR HÓP UR

Per són u vernd ar hóp ur hef ur tek ið stöð u fund um hvernig 
inn leið ing nýrr a per són u vernd ar lag a hef ur geng ið hjá 
fyrir tækj un um og í leið inn i miðl að þekk ing u um ýmsa 
þætt i í henn i. Þá er hóp ur inn með í skoð un að vinn a að 
sameigin leg um hátt ern is regl um fyr ir orku- og veit u-
geir ann.

SKATT LAGN ING ORK U FYR IR TÆKJ A OG 
FLUTNINGS FYR IR TÆK IS

Í lög um um fast eign a mat eru skil greind ar þær fast eign ir 
sem koma til mats og með hvað a hætt i mat ið skap ar grunn 
að á lagn ing u fast eign a g jald a. Þar eru einn ig skil greind ar 
þær eign ir sem vegn a sér stöð u sinn ar sem sam fé lags leg a 
mik il væg ir inn við ir njót a und an þág u frá fast eign a mat i 
og þar með greiðsl u fast eign a g jald a. Á síð ast a ári voru 
endur vakt ar hug mynd ir um breyt ing ar á lög un um að þess u 
leyt i og þar með hug mynd ir um að sam fé lags leg a mik il-
væg ir inn við ir í ork u fram leiðsl u og -flutn ing i yrðu ekki 
skil greind ir með öðr um inn við um á þess u svið i. Nefnd 
á veg um samgöng u- og sveit ar stjórn arráð u neyt is ins, 
þar sem full trú ar Sam ork u eiga að ild, hef ur ver ið með 
þess ar hugmynd ir til skoð un ar og mög u leg ar út færsl ur. 
Samork a hef ur al far ið lagst gegn þess um breyt ing um sem 
og hug mynd um um efn is breyt ing u á hug tak in u fast eign 

sam kvæmt lög unum. Hafa full trú ar Sam ork u bent á að 
eðl i legt sé að þess i undan þág a nái hér eft ir sem hingað 
til til þess ar a inn við a allr a. Að sama skap i hef ur ver ið lögð 
á hersl a á að horf a þurf i heild stætt til skatt lagn ing ar orku- 
og flutn ings mann virkj a og þar með að ljúk a vinn u við mat 
á vatns rétt ind um og jarð hit a rétt ind um sem enn hef ur ekki 
tek ist að ljúk a.

HÁ LEND IS HÓP UR

Þver pól it ísk nefnd stjórn ar ráðs ins um mög u leg an þjóð garð 
á há lend i Ís lands var að störf um allt árið 2019 og skil að i 
lok a skýrsl u sinn i í desember. Eins og lýst er í um fjöll un 
um um sagn ir Sam ork u skil að i nefnd in nokkr um á fanga-
skýrsl um sem gerð ar voru al var leg ar at hug a semd ir við af 
hálf u sam tak ann a og að ild ar fé lag ann a. Há lend is hóp ur 
Sam ork u hef ur unn ið að þess um um sögn um sem og að 
um sögn um um drög að frum varp i til laga um þjóð garð a-
stofn un og þjóð garð a og drög um að frum varp i til laga um 
há lend is þjóð garð. Þess um um sögn um er nán ar lýst í kafl a 
árs skýrsl unn ar um máls var a hlut verk ið.

REGL U VERK FRAM KVÆMD A

Vinn u hóp ur um regl u verk fram kvæmd a hef ur ver ið bak-
land full trú a Sam tak a at vinn u lífs ins og þar með full trú a 
Sam ork u í vinn u nefnd ar um heild ar end ur skoð un á lög um 
um mat á um hverf is á hrif um. Þeirr i vinn u hef ur lít ið þok að 
á fram af hálf u ráð u neyt is ins og nefnd ar inn ar og geng ið illa 
að koma fram til lög um til að ná mark mið un um sem stefnt 
var að með stofn un henn ar, þ.e. að ein fald a ferl a og auka 
skil virkn i í með ferð mála. Sam ork a hef ur unn ið að út tekt 
og til lög u gerð hér að lút and i með það að mark mið i að 
hug mynd a fræð in „One Stop Shop“ verð i lögð til grund-

vall ar í máls með ferð inn i og nauð syn leg ar lag a breyt ing ar 
taki mið af því.

VINN U HÓP UR VEGN A SAM RÆM ING AR Á GJALD
SKRÁR LIÐ UM DREIF I VEITN A RAF ORK U

Sett ur var af stað vinn u hóp ur að ósk Ráð gjaf a ráðs veitu-
fyr ir tækj a þar sem gjald skrár lið ir dreif i veitn a eru tekn ir 
til skoð un ar með það að mark mið i að verk lag og fram-
setn ing sé með sam bær i leg um hætt i hjá dreif i veit un um. 
Vinn u hóp ur inn hef ur það hlut verk að bera sam an gjald-
skrár lið i dreif i veitn a og leggj a til sam ræmd a upp bygg ing u 
og aðferð a fræð i, en hon um er ekki ætl að að skoð a verð-
lagn ing u ein stakr a g jald skrár lið a held ur ein göng u hvað a 
að ferð a fræð i er beitt með auk inn skýr leik a og gagn sæ i 
gagn vart við skipt a vin um að mark mið i.
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MÁLSVARI

MÁLSVARI

Stór þátt ur í hlut verk i Sam ork u er að vera málsvar i aðildar-
fyr ir tækj ann a í sam skipt um og sam starf i við stjórn völd, 
stofn an ir, ráð u neyt i og Al þing i. Þeg ar málsvara hug tak ið 
er nefnt í þess u sam heng i er mik il vægt að hafa í huga að 
öll að ild ar fyr ir tæk i Sam ork u flokk ast und ir sam félagsleg a 
mik il væg a inn við i sem gegn a lyk il hlutverk i fyr ir all an 
annan rekst ur fyr ir tækj a í land in u og auð vit að einn ig 
fyr ir heimilin.

Stjórn völd um og Al þing i ber að þakk a rík an vilj a til þess 
að veit a hag að il um tæk i fær i til um sagn a um mál og þá 
einn ig að kom u að mál um á und ir bún ings stig i þeirr a. Áður 
höfum við þakk að þær tækn i breyt ing ar sem hér hafa ver ið 
nýtt ar með vef lausn um á borð við Sam ráðs gátt stjórn-
vald a og heim a síð u Al þing is. Enn er þó vert að á rétt a að 
full á stæð a er til að auka hlut verk Sam ráðs gátt ar inn ar og 
nýta hana ekki að eins fyr ir stjórn ar ráð ið held ur einn ig 
fyr ir stofn an ir rík is ins.

Í Sam ráðs gátt inn i er að finn a til kynn ing ar um á form um 
lag a setn ing u, drög að lag a frum vörp um og regl u gerð um, 
skjöl um stefn u mót un og þá drög að stefn u eða ein stökum 
þátt um í vinnsl u við kom and i stefn u, drög að að gerðar-
áætlun um stjórn vald a svo helst u dæm in séu nefnd. Í 
sumum til vik um hafa stofn an ir lagt það mat á mik il væg i 
ein stakr a mála að sér stak leg a er kall að eft ir um sögn um eða 

gögn um frá Sam ork u. Er það einn ig til mik ill ar fyrirmynd ar 
og ber að þakk a.

Sem fyrr felst í máls var a hlut verk i Sam ork u þátt tak a í 
nefnd um og starfs hóp um eða eft ir at vik um ein stök um 
fund um til upp lýs ing a- eða á lits g jaf ar. Ýmist er þá kallað 
eft ir þátt tök u full trú a Sam ork u eða sam tök in óska eftir 
því að taka þátt í við kom and i vinn u, end ur skoð un ar ferlum 
o.s.frv. Á nægj u legt er að mik ill vilj i er til þess að nýta 
þekking u og reynsl u starfs fólks Sam ork u og aðildar-
fyrirtækj ann a.

Frá síð ast a að al fund i Sam ork u hafa sam tök in veitt um-
sagnir um fjöl mörg mál jafnt hjá Al þing i sem stjórn völdum 
og þar með tal ið stofn un um rík is ins. Þá hafa full trú ar 
sam tak ann a einn ig tek ið bein an þátt í marg vís legr i vinn u 
ráð u neyt a og Al þing is við stefn u mót un og und ir bún ing 
mála. Er nán ar gerð grein fyr ir helst u mál un um hér á eft ir.

Sam ork a hef ur átt góð sam skipt i við starfs fólk stofn an a 
og ráð u neyt a og átt þess kost að fara yfir á hersl u mál sín 
með ráð herr um þeirr a mál a flokk a sem snert a máls var a-
hlut verk Sam ork u. Söm u leið is hafa sam skipt i við starfs fólk, 
þing nefnd ar menn og for menn þing nefnd a ver ið góð þeg ar 
full trú ar Sam ork u og að ild ar fyr ir tækj ann a hafa mætt á 
fund i nefnd ann a.
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UM SAGN IR UM EIN STÖK MÁL

Hér á eft ir gef um við stutt yf ir lit yfir helst u mál in sem 
Sam ork a hef ur veitt form leg a um sögn um. Aðild ar-
félögin geta nálg ast all ar um sagn ir hjá skrif stof u sam-
tak ann a. Þá er minnt á að á vinn u svæð i Sam ork u á 
„Work Plac e“ er svo nefnd um sagn ar síð a sem full trú ar 
að ild ar fé lag a geta feng ið að gang að.

MARS

SAM RÁÐS GÁTT: DRÖG AÐ STEFN U Í 
ALMENNINGS SAM GÖNG UM

Í um sögn sinn i fagn ar Sam ork a sér stak leg a um fjöll un 
um ork u skipt i í al menn ings sam göng um, flug i og ferj um 
og þeim tæk i fær um sem í þeim eru fólg in. Bent er á að 
raf ork a er stöð ugt fýs i legr i ork u kost ur í al menn ings-
sam göng um en jafn framt eru á rétt uð tæk i fær i í öðr um 
ork u g jöf um eins og met ang as i, líf dís el, vetn i o.s.frv.

ORKU STOFN UN: ENDUR SKOÐ UÐ DRÖG AÐ 
BORHOL U REGL UM

Orku stofn un sett i í ann að skipt ið í um sagn ar ferl i drög 
að bor hol u regl um. Hit a veit u fagr áð Sam ork u hafð i unnið 
ít ar leg a að yf ir ferð Sam ork u á mál in u og voru send ar 
ítarleg ar tækn i leg ar at hug a semd ir um drög in og ferl ið 
sem fólst í gerð þeirr a.

AL ÞING I: FRUM VARP TIL LAGA UM  
RÁÐ STAF ANIR TIL HAG KVÆMR AR  
UPP BYGG ING AR HÁ HRAÐ A FJAR SKIPT A NET A

Í frum varp in u er m.a. gert ráð fyr ir sam nýt ing u í upp-
bygg ing u fjar skipt a net a við upp bygg ing u veit u kerf a í 
eigu hins op in ber a og á kveðn ar skyld ur lagð ar á í þeim 
efn um. Sam ork a lagð i í um sögn sinn i á hersl u á að ekki 
verð i um of flók ið, í þyng j and i og kostn að ar samt kerf i 
að ræða og bent i á að sam starf ið hing að til hefð i geng ið 
mjög vel og fjöl mörg dæmi um vel heppn að a sam nýting u. 
Þá fagn að i Sam ork a því að tek ið hefð i ver ið til lit til 
ýmiss a at hug a semd a sem sam tök in gerð u við fyrst u 
drög að frum varp in u sem kynnt höfð u ver ið í Sam ráðs-
gátt stjórn vald a. Nokkr ar á bend ing ar voru gerð ar við 
lag a text ann sjálf an og gerð ar til lög ur að breyt ing um og 
við bót um með hags mun i veitu fyr ir tækj a í huga.

SAM RÁÐS GÁTT: DRÖG AÐ FRUM VARP I TIL LAGA 
UM BREYT ING U Á RAF ORK U LÖG UM. MILL I LAND A
TENG ING AR. SAM RÁÐS GÁTT 99/2019

Sam ork a fagn að i þeirr i fyr ir ætl an sem kom fram í 
drögunum um að á kvörð un um mill i land a tengingar 
raf ork u fari samkvæmt stefn u Al þing is um uppbygging u 
flutn ings kerf is raf ork u á hverj um tíma. Með því er 
tryggt að það sé sjálf stæð á kvörð un Al þing is hverj u 
sinn i hvort milliland a teng ing komi til á lit a og verð i 
hlut i af kerf is áætlun Lands nets.

SAM RÁÐS GÁTT: FRAM TÍÐ AR NEFND  
FOR SÆT ISRÁÐ HERR A VARÐ AND I  
LOFTS LAGS BREYT ING AR

For sæt is ráð u neyt ið ósk að i eft ir á hersl um og hug mynd um 
til fram tíð ar nefnd ar for sæt is ráð herr a varð and i lofts lags-
breyt ing ar. Í um sögn Sam ork u kom m.a. fram að til þess 
að ná mark mið um Par ís ar samn ings ins og mark mið um 
rík is stjórn ar inn ar um kol efn is hlut leys i fyr ir 2040 og til að 
fram lag Ís lend ing a í lofts lags mál um verð i sem mest, legg ur 
Sam ork a á hersl u á að hið op in ber a og all ir hagsmun a að il ar 
ein beit i sér að svið um þar sem nær tæk ast er að ná ár angr i. 
Þar eru ork u skipt i í sam göng um stórt tæk i fær i fyr ir Ísland 
og fagn ar Sam ork a á hersl u rík is stjórn ar inn ar á þau. Á sama 
hátt eru stór tæk i fær i í fram leiðsl u á inn lend u og end ur-
nýj an leg u elds neyt i.

MAÍ

AL ÞING I: INN LEIÐ ING Á ÞRIÐJ A ORK U PAKK A EB 
OG TENGD LÖG GJÖF

Í tengsl um við inn leið ing u á þriðj a ork u pakk an um voru lögð 
fram nokk ur mál á vor þing i Al þing is. Um var að ræða til lög u 
til þings á lykt un ar um stað fest ing u á á kvörð un sam eig in leg u 
EES-nefnd ar inn ar um við auk a við EES-samn ing inn (þriðj i 
ork u pakk inn). Einn ig til lög u til þings á lykt un ar um stefn u 
stjórn vald a um upp bygg ing u flutn ings kerf is raf ork u og þar 
með mill i land a teng ing ar og skil yrð i henn ar. Frum varp til 
laga um breyt ing u á raf ork u lög um um sama efni og loks 
frum varp til laga um breyt ing u á raf ork u lög um og lög um 
um Orku stofn un.
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Sam ork a skil að i all ít ar legr i um sögn um mál ið þar sem 
m.a. var rak in þró un in á raf ork u mark að i í Evróp u síðast-
liðn a ár a tug i og þar með hvern ig mark visst hef ur ver ið 
skil ið á mill i sér leyf is þátt a og sam keppn is þátt a. Lögð var 
á hersl a á þýð ing u þess í aukn u gagn sæ i um verð mynd un 
á raf ork u mark að i og þar með stutt við að mark aðurinn 
ráði ork u verð i og unn ið sé gegn skaðlegum und ir-
boðum og mög u leg ar nið ur greiðsl ur verð i að bygg j a á 
sérstökum heim ild um þar að lút and i. Einn ig var rak ið 
hvern ig breytt kerf i hef ur ýtt und ir og stutt við græn-
ork u fram leiðsl u og þar með stutt við að gerð ir í lofts-
lags mál um. Loks gerð i Sam ork a al var leg ar at hug a semd ir 
við ó skýr ar heim ild ir til á lagn ing ar stjórn vald sekt a þar 
sem gert er ráð fyr ir him in há um sekt um án nokk urr ar 
leið sagn ar um hvað a for send ur geti leg ið þar að baki.

AL ÞING I: FRUM VARP TIL LAGA UM  
ÞJÓÐ GARÐ A STOFN UN OG ÞJÓÐ GARÐ A

Sam ork a hafð i áður veitt um sögn um mál ið í Sam ráðs gátt 
stjórn vald a og þar gert ýms ar al var leg ar at hug a semdir 
við fram setn ing u máls ins og stjórn sýsl u upp bygg ing u 
mögulegr ar þjóð garð a-stofn un ar. Í frum varp in u sem hér 
var lagt fram var tek ið til lit til sumr a at hug a semd a Sam ork u 
en aðr ar voru í trek að ar í um sögn Sam ork u. Bent var á að 
sér stakt væri með hlið sjón af um ræð u um ein föld un stjórn-
sýsl u og kröf unn i um að vel væri far ið með op in bert fé, 
kröf unn i um sam ein ing u stofn an a o.fl. að leggj a upp með 
nýja stofn un um verk efn i sem eðl i legt sé að vist a á fram hjá 
Um hverf is stofn un þar sem á byrgð in á mál a flokkn um sé.

Þá var í trek uð at hug a semd við að í frum varp in u sé 
sérkenni leg bland a af á kvæð um um stjórn sýsl u stofnunar, 

stjórn sýsl u þjóð garð a og síð an um nátt úr u vernd sem 
eðli máls ins sam kvæmt eigi heim a í nátt úr u vernd ar-
lögum. Ein hvers kon ar end ur tekn ing ar og ó ljós skör un 
sé ekki fag leg nálg un á verk efn ið.

Loks var gerð al var leg at hug a semd við að í trek að er lagt 
til að fest a þjóð garð í ein um flokk i sam kvæmt flokkunar-
kerf i IUCN, Al þjóð a nátt úr u vernd ar samtakann a (e. 
Inter nation al Uni on for the Con serv at i on of Nat ur e) 
sem vel að merkj a eru að eins leið bein ing ar en á eng an 
hátt skuld bind and i við mið. Á rétt að er að það gang i gegn 
heild ar hags mun um þjóð ar inn ar, m.a. í fram tíðar ork u-
öflun og sjálf bærr i nýt ing u kom and i kyn slóð a að fest a 
þett a fyr ir fram við einn flokk og alls ekki sú að ferð 
sem aðr ar þjóð ir eru að nota.

JÚLÍ

SAM RÁÐS GÁTT: TIL LAG A NEFND AR UM 
MIÐHÁLEND IS ÞJÓÐ GARÐ, UM FANG  
FRIÐ UN AR OG FRIÐ UN AR FLOKK AR

Það hef ur vak ið at hygl i í vinn u nefnd ar um mög u leg an 
þjóð garð á há lend i Ís lands að ork u fyr ir tæk in, flutn ings-
fyrir tæk ið og dreif i veit urn ar eru ekki tald ar á með al 
hag að il a í und ir bún ing i máls ins. Sam ork a hef ur engu að 
síð ur mætt á alla kynn ing ar fund i nefnd ar inn ar og hald ið 
uppi fyr ir spurn um um þau mál sem snúa að orku- og 
veit u geiran um og þá helst vænt um ó lík um flokk um 
vernd ar og þar með mög u legr i nýt ing u inn an garðs ins.

Í þeirr i til lög u sem hér leit dags ins ljós var gert ráð fyr ir 
að öll ný ork u vinnsl a og flutn ing ur á um það bil helm ing i 
Ís lands yrði bönn uð og lög um vernd ar- og ork u nýt ingar-
á ætl un (ramm ann) yrði kippt úr sam band i. Jafn framt 
að ekk ert til lit átti að taka til vinn u við ork u stefn u fyr ir 
Ís land og þar með fram tíð ar ork u öfl un og ork u ör ygg i 
lands ins. Þess um hug mynd um var því mót mælt og lögð 
á það á hersl a að sam tal yrði að fara fram mill i nefnd ar 
um ork u stefn u og nefnd ar um há lend is þjóð garð. Jafn-
framt var á rétt að að Sam ork a væri þeg ar í stað til bú in 
í þett a sam tal.

SEPT EM BER

SAM RÁÐS GÁTT: DRÖG AÐ FRUM VARP I TIL LAGA 
UM BREYT ING U Á LÖG UM UM ÞJÓÐ LEND UR, 
Á KVÖRÐ UN MARK A EIGN AR LAND A, ÞJÓÐ LEND A 
OG AF RÉTT A (LEYF IS VEIT ING, MÁLS MEÐ FERÐ 
O.FL.)

Í frum varp in u er gert ráð fyr ir að veit ing leyf a til 
nýtingar náma og ann arr a jarð efn a flytj ist frá ráð herr a 
til sveit ar félag a. Á fram er hins veg ar gert ráð fyr ir að 
leyf i ráð herr a þurf i til að nýta vatns- og jarð hit a rétt ind i 
og vind ork u. Sam ork a á rétt að i að leyf i til virkj un ar-
framkvæmd a kall i ið u leg a á nýt ing u náma og jarð efn a 
þó í mis mikl um mæli sé eft ir því hver virkjun ar kost ur inn 
er. Því er á rétt að að slík virkj un ar leyf i inn i fel i jafn framt 
leyf i til nauð syn legr ar efn is vinnsl u eft ir því sem á þurf i 
að hald a.
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OKTÓ BER

AL ÞING I: FRUM VARP TIL LAGA UM RÁÐ STAF ANIR 
TIL HAG KVÆMR AR UPP BYGG ING AR HÁ HRAÐ A 
FJAR SKIPT A NET A

Hér er um að ræða mál sem var end ur flutt frá 149. 
löggjafar þing i og á rétt að i Sam ork a fyrr i um sögn sína og 
jafnframt þær við bæt ur og breyt ing ar sem nauð syn legt 
væri að gera á frum varp in u.

AL ÞING I: FRUM VARP TIL LAGA UM BREYT ING U Á 
LÖG UM UM ÚR SKURÐ AR NEFND UM HVERF IS OG 
AUÐ LIND A MÁL A, KÆR U HEIM ILD IR SAM TAK A

Sam ork a lagð i í um sögn sinn i á hersl u á að heild ar endurskoðun 
á lög um um mat á um hverf is á hrif um stand i nú yfir og 
því sér kenn i legt ef taka ætti út einn þátt þeirr ar endur-
skoðun ar og gera til lög u til breyt ing ar. Minnt var á að 
einn meg in til gang ur end ur skoð un ar inn ar væri að gera 
ferl ið ein fald ar a og skil virk ar a og ljóst að þess ar til lög ur 
vinn a gegn því mark mið i. Kom fram að Sam ork a leggst 
ein dreg ið gegn mál in u.

AL ÞING I: TIL LAG A TIL ÞINGS Á LYKT UN AR UM 
AUÐ LIND IR OG AUÐ LIND A GJÖLD

Í um sögn sinn i minn ir Sam ork a á að um ræð a um auðlinda-
gjöld, auð lind a skatt a, auð lind ar ent u og arð af ork u fyrir-
tækj um í eigu rík is ins eigi sér orð ið mjög lang a sögu og 
oft ar en ekki gæti mik ill a vænt ing a um mikl ar tekj ur hins 
op in ber a. Sam ork a legg ur á hersl u á að horf a þurf i til skatt-
heimt unn ar í heild sinn i og þar með hvern ig auð lind a-
skattur í Nor eg i t.d. sé frá drátt ar bær frá tekj u skatt i o.s.frv. 

Einnig er lögð á hersl a á að nýir skatt ar og g jöld skap a ekki 
nýjar tekj ur og því mik il vægt að horf a til sam keppn is stöð u 
íslenskr ar raf ork u fram leiðsl u á heims vís u. Loks er í trek að 
að auð lind a g jöld munu taka til allr ar ork u vinnsl u og þar 
með jarð hit a vinnsl u einn ig. Því er mik il vægt að minn a á 
að helst u lífs gæð i Ís lend ing a fel ast í lág um hús hit un ar-
kostn að i.

TIL LÖG UR OG Á HERSL UR NEFND AR UM 
MIÐHÁLEND IS ÞJÓÐ GARÐ, EFN IS AT RIÐ I 
FRUMVARPS OG FJÁR MÖGN UN GARÐS INS

Í um sögn Sam ork u voru fyrr i at hug a semd ir í trek að ar og 
lögð rík á hersl a á nauð syn þess að áður en á kvarð an ir sem 
fela í sér frið un á stór um hlut a lands ins verð i tekn ar, þurf i 
að liggj a fyr ir nið ur stöð ur í vinn u nefnd ar um ork u stefn u 
fyr ir Ís land, en einn ig að lok ið sé grein ing u og mati á þeim 
ork u nýt ing ar kost um sem eru á um rædd u svæð i. Vís að var 
til um sagn ar frá 30. júní um mörk þjóð garðs ins og lok un 
á ork u nýt ing u og í um sögn frá í desember 2018 þar sem 
lýst var furð u á því að ekki skul i fjall að um ork u nýt ing u 
og ork u flutn ing í til lög um nefnd ar inn ar. Enn og aft ur var 
á rétt að að út i lok að væri að fall ast á að lagt verð i upp með 
flokk un II sam kvæmt flokk un ar kerf i IUCN þar sem ekki 
væri eðl i legt að út i lok a mög u leik a kom and i kyn slóð a til 
sjálf bærr ar nýt ing ar þess ar a mik il væg u auð lind a.

TIL LÖG UR UM HVERF IS STOFN UN AR UM  
FRIÐUN VIRKJ UN AR KOST A Í GJÁ STYKK I  
OG Í BRENNISTEINS FJÖLL UM

Sam ork a hef ur í trek að gert at hug a semd ir við for send ur 
frið un ar til lagn a Um hverf is stofn un ar og með hvað a hætt i 
ver ið er að túlk a á kvæð i í þings á lykt un nr. 13/141 frá 14. 

jan ú ar 2013 (ramm a á ætl un II). Með þeim til lög um sem 
Um hverf is stofn un í um boð i um hverf is- og auð lind aráð-
herr a hef ur sett fram er vís vit and i ver ið að rang túlk a þings-
á lykt un in a og lög in um vernd ar- og ork u nýt ing ar áætl un í 
þeim til gang i að skil grein a um fang friðun ar langt út fyr ir 
það sem þings á lykt un in og lög in gera ráð fyr ir. Þett a hef ur 
reynd ar ver ið við ur kennt að hlut a með þeim breytingum 
sem ráð herr a gerð i á til lög u Um hverf is stofnun ar á friðun 
ork u kost a í Jök uls á á Fjöll um. Engu að síð ur kem ur fram 
í þess um til lög um um frið un jarð hit a ork u kost a sami 
forsend ubrestur inn og í fyrr i til lög um um um fang friðun ar. 
Er þess u harð leg a mót mælt í um sögn Sam ork u.

AL ÞING I: UM SÖGN UM FRUM VARP TIL LAGA UM 
BREYT ING U Á LÖG UM UM VIRÐ IS AUK A SKATT

Sam ork a studd i frum varp ið heils hug ar og hvatt i þing-
menn til þess að frum varp ið feng i fljót a af greiðsl u og 
yrði að lögum. Í um sögn Sam ork u kom fram að frá veitu-
mál eru eitt mik il væg ast a um hverf is mál sam tím ans og 
fagn a sam tök in þeirr i við leitn i sem kem ur fram í frum-
varp in u, að setj a þau í for gang og gera sveit ar fé lög um 
og frá veit um mög u legt að fara í nauð syn leg úr bót a- og 
upp bygg ing ar verk efn i.
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Sam ork a hef ur leng i kall að eft ir því að fullr i end ur greiðsl u 
virð is auk a skatts vegn a frá veit u fram kvæmd a verð i aft ur 
kom ið á, sér leg a í ljós i þess mikl a ár ang urs sem náð ist í 
upp bygg ing u frá veit u kerf a á Ís land i þeg ar það kerf i var 
við lýði. Að mati sam tak ann a náði þett a frum varp vel 
utan um það mark mið.

NÓV EMB ER

AL ÞING I: FRUM VARP TIL LAGA UM ÞJÓÐ AR SJÓÐ

Sam ork a ger ir eng ar at hug a semd ir við á form um stofn un 
þjóð ar sjóðs eða mark mið a með hon um. Hins veg ar er lögð 
á hersl a á að þær tekj ur sem sjóðn um eru ætlaðar séu vel 
skil greind ar og var að við vænt ing um um að með nýj um 
lögum um þjóð ar sjóð verð i til nýj ar tekj ur innan fyr ir-
tækjann a. Í þess u sam heng i þarf að hafa í huga samkeppnis-
hæfn i Ís lands og að auk inn kostn að ur get ur haft á hrif 
á hana. Jafn framt er full á stæð a til þess að minn a á að 
ork u fram leiðsl a er jöfn um hönd um raf ork u fram leiðsl a og 
jarð varm a vinnsl a í þágu hit a veitn a í land in u. Lögð er á hersl a 
á að ódýr hús hit un er með al mest u lífs gæð a Ís lend ing a.

SAM RÁÐS GÁTT: DRÖG AÐ REGL U GERÐ UM MAT 
Á UM HVERF IS Á HRIF UM OG REGL U GERÐ UM 
FRAMKVÆMD A LEYF I

Sam tök at vinn u lífs ins í sam starf i við Sam band ís lenskr a 
sveit ar fé lag a skil uð u inn um sögn um mál ið fyr ir hönd 
samtak a í Húsi at vinn u lífs ins um þett a mál. Þar voru gerð ar 
ýms ar at hug a semd ir sem m.a. fólu í sér að regl u gerð ar-
text inn geng i lengr a í kröf um held ur en lög in gera ráð 
fyr ir. Þá var bent á að nú væri í gang i heild ar end ur skoð un 

á lög um um mat á um hverf is á hrif um og full á stæð a til þess 
að end ur met a þær breyt ing ar sem gerð ar voru á lög um 
um mat á um hverf is á hrif um þá um vor ið sem og þess ar 
fyr ir ætl an ir um regl u gerð in a.

DESEMBER

AL ÞING I: FRUM VARP TIL LAGA UM HÚS NÆÐ IS 
OG MANN VIRKJ A STOFN UN

Í um sögn um frum varp til laga um Hús næð is- og mannvirkja 
 stofn un voru ekki gerð ar nein ar efn is leg ar at hug a semd ir en 
lögð á hersl a á mik il væg i raf ork u hlut a Mann virkj a stofn un ar 
og á gætt sam starf Sam ork u á vett vang i fræðsl u mál a- og 
upp lýs ing a g jaf ar.

SAM RÁÐS GÁTT: Á FORM UM FRUM VARP TIL LAGA 
UM HÁ LEND IS ÞJÓÐ GARÐ

Þeg ar á form um nýtt frum varp til laga um há lend is-
þjóðgarð var kynnt í Sam ráðs gátt lá enn ekki fyr ir nið ur-
stað a nefndar um mið há lend is þjóð garð en vit að að hún var 
vænt an leg. Á nægj u legt er að orð ið var við beiðn i Sam ork u 
um að frest a lok um um sagn ar frests í mál in u þar til búið 
var að kynn a nið ur stöð ur nefnd ar inn ar. Með sama hætt i 
var á nægj u legt að í nið ur stöð u nefnd ar inn ar kom fram að 
mörk þjóð garðs ins ættu ekki ein og sér að á kvarð a hvað a 
ork u nýt ing komi til á lit a inn an hans held ur verð i að taka 
til lit til laga um vernd ar- og ork u nýt ing ar á ætl un (ramm a-
á ætl un) og Orku stefn u fyr ir Ís land. Sam ork a gerð i ýms ar 
at hug a semd ir við á form in og þá með al ann ars um mat á 
á hrif um þeirr a á ork u nýt ing u og ork u flutn ing og þar með 
efn a hag lands ins.

AL ÞING I: UM SÖGN UM FRUM VARP TIL LAGA 
UM BREYT ING U Á ÝMS UM LÖG UM UM SKATT A 
(VISTVÆN ÖK U TÆK I O.FL.)

Mark mið frum varps ins var að greið a fyr ir ork u skipt um í 
sam göng um í sam ræm i við stefn u stjórn vald a í þeim efnum 
fyr ir til still i efn a hags legr a hvat a. Sam ork a tók und ir það 
mark mið og fagn að i stefn u stjórn vald a í mál a flokknum, 
enda hafa sam tök in tal að fyr ir því að auk ið verð i við 
jákvæð a efn a hags leg a hvat a til að hrað a ork u skipt um í 
sam göng um. Sam ork a hafð i nokkr ar at hug a semd ir við 
frum varp ið, í þá átt að auka við stuðn ing stjórn vald a og 
að hafa ekki fjöld a tak mark an ir á í viln un um fyr ir hrein-
orku bif reið ar, á þess um tím a punkt i.

JAN Ú AR

SAM RÁÐS GÁTT: DRÖG AÐ FRUM VARP I TIL LAGA 
UM ÞJÓÐ GARÐ Á MIÐ HÁ LEND I ÍS LANDS

Sam ork a skil að i mjög ít ar legr i um sögn um frum varps-
drög in og gerð i þar ít ar leg ar at hug a semd ir við drög in og 
grein ar gerð in a með lög un um. Lögð er á hersl a á að með 
frum varps drög un um er ver ið að leggj a drög að bein u og 
ó bein u bann i við allr i nýrr i ork u vinnsl u á mið há lend in u 
og setj a nú ver and i ork u vinnsl u og þró un henn ar mjög 
strangar skorð ur. Bent er á að mjög stór hlut i fram tíðar-
ork u auðlind a lands ins er á mið há lend in u. Orku kost ir sem 
hafa kom ið til skoð un ar eru um 2.200 MW og eru þá 
ó tald ir ork u kost ir sem enn hafa ekki kom ið til skoð un ar 
eins og í vind ork u. Minnt er á að rétt ur kom and i kyn-
slóð a til mög u leik ans til sjálf bærr ar ork u fram leiðsl u ligg ur 
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meðal ann ars í tækifærun um á mið há lend in u og slík 
nýt ing bygg ir í grunn inn á hug mynd a fræð inn i um sjálf-
bær a þróun. Niður stað a Samork u er að ó ger legt sé fyr ir 
Al þing i að leggj a þett a frum varp ó breytt til grund vall ar 
stofn un þjóð garðs á mið há lend i Ís lands. Nauð syn legt sé 
að end ur skoð a það með til lit i til fram tíð ar ork u stefn u fyrir 
Ís land, ork u þarf ar til langr ar fram tíð ar og ork u ör ygg is 
heim il a og fyr ir tækj a lands ins.

SAM RÁÐS GÁTT: Á FORM UM FRUM VARP TIL  
LAGA UM BREYT ING U Á LÖG UM NR. 48/2011  
UM VERND AR OG ORK U NÝT ING AR Á ÆTL UN

Sam ork a skil að i ít ar legr i um sögn um á form um frum-
varp frá starfs hóp i um hverf is- og auð lind a ráð u neyt is, 
samgöng u- og sveit ar stjórn ar ráð u neyt is og at vinn u veg a- 
og ný sköpunar ráð u neyt is, hvers hlut verk var að leggj a 
fram til lög ur um fram tíð ar tengsl vind ork u nýt ing ar við 
ramm a á ætl un. Í á form un um var í raun stefnt að því að 
fara „norsk u leið in a“, þ.e. að teikn a upp á kveð in svæð i á 
Ís land i þar sem stefnt væri að vind ork u nýt ing u og henn i 
hrað að, út frá á kveðn um stefn u við mið um.

Í um sögn Sam ork u var bent á að Norð menn hefð u þegar 
horf ið frá þess ar i leið og hún mætt mik ill i and stöð u þegar 
far ið var í hana. Sam ork a lagð i á hersl u á að nú væri yfir-
stand and i vinn a á vett vang i Skip u lags stofn un ar um að taka 
vind ork u inn í lands skip u lags stefn un a, út frá svo kall aðr i 
„skoskr i leið“, sem fel ur í sér að taka inn á kveð in stefnu-
við mið í lands skip u lags stefn u um vind ork u nýt ing u, sem 
sveit ar fé lög þurf a svo að nýta sér í sínu skip u lags ferl i. 
Sam ork a velt i því upp í um sögn inn i hvort þörf væri fyr ir 
að hafa vind ork u í ramm a á ætl un, ef til stað ar er skil virk 
lands skip u lags stefn a sem vel nær utan um mál ið.

SAM RÁÐS GÁTT: DRÖG AÐ FRUM VARP I TIL LAGA 
UM ÞJÓÐ GARÐ A STOFN UN OG ÞJÓÐ GARÐ A

Sam ork a skil að i inn um sögn um frum varp til laga um þjóð-
garð a stofn un sem var lagt fram á Al þing i vor ið 2019 en 
kom ekki til af greiðsl u. Það var síð an lagt fram að nýju inn í 
Sam ráðs gátt stjórn vald a í jan ú ar 2020 sam hlið a drög um að 
frum varp i til laga um mið há lend is þjóð garð. Sam ork a skil að i 
einn ig um sögn um mál ið í Sam ráðs gátt in a þeg ar það var fyrst 
lagt þar fram árið 2018.

Sam ork að i í trek að i í um sögn sinn i að frum varp ið varðar 
víðtæk a hags mun i um land allt og með öllu sé ó tækt að leggj a 
til að bind a þjóð garð a á Ís land i við að eins einn verndar flokk 
sam kvæmt flokk un ar kerf i IUCN Al þjóðleg u nátt úr u verndar-
sam tak ann a. Bent er á að þjóð ir um all an heim velj a að nýta 
alla flokk an a í flokk un ar kerf i IUCN en einn ig að und an skilj a 
á kveð in svæð i inn an þjóðgarð a algjörleg a flokk un ar kerf in u 
kall i aðr ir mik il væg ir hagsmunir á það. Lögð er á hersl a á að 
nauð syn legt sé að taka málið upp að nýju og setj a það í 
heild ar sam heng i þar sem allir framtíðar hags mun ir lands-
mann a séu tekn ir með í reikninginn og þar á með al mög u leik ar 
okk ar til sjálf bærr ar nýt ing ar ork u auð lind a sem og hags mun ir 
okk ar af bráð nauð syn legr i upp bygg ing u meg in flutn ings-
kerfis ins um land allt.

FEBR Ú AR

SAM RÁÐS GÁTT: DRÖG AÐ FRUM VARP I TIL LAGA 
UM ORKU SJÓÐ. AUK IÐ HLUT VERK

Sam ork a tel ur frum varp ið og mark mið in með því mjög 
já kvæð og fagn ar því að ork u skipt in fái auk ið vægi í starf-

sem i sjóðs ins. Einn ig er minnt á mik il væg i sjóðs ins hér 
eft ir sem hing að til í jarð hit a leit og ork u rann sókn um ekki 
síst á svo nefnd um köld um svæð um. Loks tek ur Sam ork a 
und ir mik il vægt sam heng i við ork u stefn u og þar með tal ið 
fram tíð ar ork u þörf okk ar og ork u ör ygg i þjóð ar inn ar.

SAM RÁÐS GÁTT: DRÖG AÐ FRUM VARP I TIL LAGA 
UM BREYT ING U Á LÖG UM UM NÁTT ÚR U VERND 
NR. 60/2013 MEÐ SÍÐ AR I BREYT ING UM. Ó BYGGÐ 
VÍÐ ERN I – SKIL GREIN ING

Í um sögn Sam ork u er lögð á hersl a á að þótt hér sé verið 
að gera „leið rétt ing u“ á orð a lag i lag a text a þá þurf i sú 
leiðrétting að taka til allr a þátt a máls ins. Mik il vægt sé að 
tryggt sé að með því að slak a á kröf unn i um stærðar mörk 
í skil grein ing u ó byggðr a víð ern a sé held ur ekki ver ið að 
skap a grunn til þess að þrengj a að nú ver and i virkjun ar-
svæð um og vænt um virkj un ar svæð um sam kvæmt ramma-
á ætl un.

ERLENT SAMSTARF

EUR EL ECTR IC

Eur el ectr ic eru Evróp u sam tök raf iðn að ar ins, en jafn-
framt eiga flutn ings fyr ir tæk i með sér sér stök samtök, 
ENTSO-E. Aðal hlut verk Eur el ectr ic er að móta sam-
eiginleg a stefn u raf ork u geir ans í Evróp u og hafa á hrif á 
stefnu mót un ESB á því svið i. Aðild Sam ork u að Eurelectric 
er kost uð sérstakleg a af fimm að ild ar fyrirtækjum samtakann a 
– HS Orku, Lands virkj un, Norð ur ork u, Orku veit u Reykja-
víkur og RA RIK. Sam ork a á full trú a í nokkr um nefnd um 
og hópum á veg um Eur el ectr ic. List a yfir þá má finn a á 
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vef Sam ork u, https://www.sam ork a.is/er lent sam starf/. 
Páll Erland, fram kvæmd a stjór i Sam ork u ekki árs fund 
Eurelectr ic í Flór ens í ár þar sem hann var hald inn á sama 
tíma og Fag þing raf magns fór fram.

NOR D EN ERG I

Raf ork u sam tök in á Norð ur lönd um hafa með sér form legt 
sam starf und ir hatt i Nor d en erg i. Aðild ar samtök in 
skiptast á um að reka sam tök in, að Samork u undan-
skilinn i. Framkvæmd a  stjór a Sam ork u er þó boðið að taka 
þátt í árs fund um og fram kvæmd a stjóra fund um Nordenerg i. 
All nokk ur starf sem i er á veg um Nordenerg i þar sem auk 
árs fund ar hitt ast fram kvæmd a stjór ar aðildar fé lag ann a 
tvisvar til þrisv ar á ári. Sam ork a hef ur markað þá stefn u 
að sækj a árs fund i Nor d en erg i en taka ekki að öðru leyt i 
bein an þátt í starf in u nema þeg ar framkvæmd a stjóra-
fund ir teng j ast árs fund i eða stjórnar fund i Eurelectr ic 
og full trú i Sam ork u sæk ir um rædd an fund. Árs fund ur 
Norden erg i var hald inn dag an a 13. og 14. septem ber í 
Sví þjóð. Páll Erland, fram kvæmd a stjór i Samork u, sótt i 
fund inn.

NOR RÆNT SAM STARF VATNS OG FRÁ VEITN A

Sam ork a tek ur virk an þátt í nor ræn u sam starf i vatns- og 
frá veitn a. Í sam starf i við önn ur sam tök vatns- og frá veitn a 
er ár leg a skip u lögð nor ræn ráð stefn a, þar sem þem að er 
vatns veit ur ann að árið og frá veit ur hið næst a. Þá hef ur 
tengsl a net ið mill i frá veit u sam tak ann a í trek að nýst sam-
tök un um og að ild ar fyr ir tækj un um, t.d. þeg ar kem ur að 
inn leið ing u Evróp u til skip an a í ís lensk lög og regl u gerð ir.
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REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 2019

GJÖLD

 REKSTRARHAGNAÐUR ÁRSINS 

2019 2018

Árg jöld

Laun og launatengd g jöld

Þátttökug jöld sýnenda á vorþingi

Húsnæðiskostnaður

Aðrar tekjur

Kostnaður vegna aðalfundar

Þátttökug jöld á vorþingi

Skrifstofukostnaður

Vaxtatekjur

Kynningarmál

Kostnaður vegna sérfunda
Kostnaður vegna útgáfustarfsemi
Erlent samstarf
Annar rekstrarkostnaður
Fjármagnstekjuskattur og gengismunur

137.087.373 117.227.560

94.727.939 91.398.001

3.300.555 1.476.506 

6.039.953 916.102

13.780.450 11.466.050

4.713.057 4.841.178

1.803.584 257.004

3.869.813 5.127.494

590.878 303.930

2.550.000 3.574.000

4.506.856 3.897.793

13.614.806 11.590.069

1.816.100 1.371.158
12.665.041

824.477 
11.639.991

317.874

2.597.530

158.521.962 134.001.120

143.368.920 131.403.590

15.153.042

TEKJUR

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2019

FASTAFJÁRMUNIR

VELTUFJÁRMUNIR

EIGIÐ FÉ OG SKULDIR SAMTALS

2019 2018

117.336.607160.496.273

EIGNIR

EIGNIR SAMTALS 117.336.607160.496.273

EIGIÐ FÉ OG SKULDIR

EIGIÐ FÉ

Fasteign 69.420.929  41.579.371
Innréttingar og áhöld 4.148.290  840.573 
Hlutabréf 5.250.000  5.250.000 
 78.819.219  47.669.944

Aðrar kröfur  3.299.520  2.767.870 
Fyrirframgreidd laun 1.357.737  1.397.990 
Bankainnistæður 77.019.797  65.500.803 
 81.677.054  69.666.663 

Stofnframlag 12.000.000  12.000.000 
Óráðstafað eigið fé  104.862.436  89.709.394 
 116.862.436 101.709.394 

Ógreitt til SA 1.134.490  939.196 
Ógreiddur kostnaður 4.383.435  3.445.595
Ógreitt vegna fasteignakaupa 24.492.949  3.233.375 
Ógreidd launatengd g jöld 13.622.963  8.009.047 
 43.633.837  15.627.213

SKAMMTÍMASKULDIR




