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Nánast öll 50 fyrirtækin í Samorku eru í
almannaeigu
Sveitarfélög og ríkissjóður
Orkufyrirtæki eru fá en veiturnar
margar
Samkvæmt lögum eru mikilvægustu
veiturnar í meirihlutaeigu
almennings
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Stefnuáherslur Samorku
FRAMTÍÐARSÝN:

Að samtökin njóti trausts almennings og stjórnvalda sem öflugur og
trúverðugur málsvari og þekkingarbrunnur um orku- og veitumál
Sterk ímynd þekkingar og trúverðugleika

Öflugt innra starf og miðlun þekkingar og reynslu

Traustur og virtur samstarfsaðili stjórnvalda
Nútímaleg nálgun og jákvætt hugarfar
FRUMKVÆÐI | HÓGVÆRÐ | HEIÐARLEIKI

Skipulag samtakanna
Fjármál og skrifstofa

Bókhald og fjárreiður
Húsnæðismál
Skrifstofustjórn

Faghópar

Orkuframleiðsla
Hitaveitur
Rafveitur
Fráveitur
Vatnsveitur

Málefnahópar

Reglugerðarmál
Lagafrumvörp
Stefnumótun
o.fl.

Kynningarmál

Söfnun, greining og miðlun
upplýsinga

• Fylgjast með og leitast við að
tryggja að opinberar upplýsingar
séu viðeigandi og tímanlegar
• Safna upplýsingum og miðla
eftir því sem það er mögulegt
(lagalega/tæknilega)

• Leiðandi aðili varðandi
upplýsingagjöf til samfélagsins

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

Samorka
Félagsstarf

Innra starf og miðlun
reynslu og þekkingar

• Stuðla að innri tengslum og
samkennd meðal starfsmanna
aðildarfyrirtækja

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

• Virkja starfsmenn
aðildarfyrirtækja til þess að fjalla
um stefnumótandi mál á borði
samtakanna hverju sinni
• Leita leiða til þess að auka
samstarf með nýjustu tækni

Málsvari

Traustur og virtur
samstarfsaðili stjórnvalda

• Frumkvæði að samskiptum við
stjórnvöld að því er varðar lagaog reglugerðarumhverfi
• Leiðandi umsagnaraðili um
opinbera stefnumótun

• Jákvæð samvinna og nálgun
varðandi umræðu um álitamál
sem varða greinina
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Framlag orku og veitustarfsemi

Umhverfisáhrif
Sparaður útblástur á CO2 með hitaveitunni á Höfuðborgarsvæðinu 1944-2014
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Gögn: Einar Gunnlaugsson, 2015

0

Uppsafnaður sparnaður í milljónum tonna

Árlegur sparnaður í miljónum tonna

3,0

milljónir tonna CO2 ígilda

Hvert er framlag orku- og veitufyrirtækja?
CO2 losun Íslendinga með og án endurnýjanlegrar orku
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Fjárhagslegt framlag til heimila
Mánaðarlegur orku- og veitureikningur í höfuðborgum Norðurlanda í febrúar 2016
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Reykjavík

Kaupmannahöfn

Rafmagn

Hiti

Stokkhólmur

Vatnsveita

Fráveita

Algeng notkun í Reykjavík með fjóra í heimili í 100 m2 íbúð: Rafmagn 4.800 kWst. Heitt vatn 495 m3. Kalt vatn 240 m3.. Fráveita 240 m3.
Gögn: Veitur, ON og stærstu orku- og veitufyrirtæki í hverri höfuðborg.

Osló

Helsinki

Úr lögum Samorku

2. gr. Starfssvið og tilgangur

1. „að stuðla að framgangi sameiginlegra áhuga- eða hagsmunamála félaga“
2. „að gæta hagsmuna félaga og koma fram fyrir hönd þeirra í málum, sem
æskilegt er að þeir standi að sem einn aðili“
Hin hefðbundnu lokaorð umsagna Samorku um lagafrumvörp og fleira:
„Að öðru leyti vísast til umsagna einstakra aðildarfyrirtækja Samorku.“

Samtökin tala því ekki máli einstakra fyrirtækja eða einstakra
framkvæmda ef það fer gegn hagsmunum annarra félaga í
samtökunum

Takk fyrir mig

