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Á V A R P  F O R M A N N S  

 
Aðalfundur Samorku 19. febrúar 2016 

 
 
Að baki er starfsár þar sem ýmislegt bar til tíðinda í starfsumhverfi orku- og 
veitufyrirtækja, en jafnframt á vettvangi Samorku sjálfrar og skipulags 
starfseminnar. 
 
Land er tekið að rísa og mörg orku- og veitufyrirtæki búa nú að mun traustari 
rekstrarstöðu en fyrir fáum árum síðan. Við glímdum á árinu við 
náttúruhamfarir sem höfðu talsverð en þó skammvinn áhrif á raforkukerfið. 
Við sáum lagabreytingar og þingsályktun taka gildi sem vonandi munu 
auðvelda nauðsynlega uppbyggingu flutningskerfis raforku. Mælt var fyrir 
lagafrumvörpum sem unnin voru til að bregðast við úrskurðum og dómum 
sem fallið hafa vegna innheimtu vatns- og fráveitugjalda. Við hófum að vinna 
með nýjan gátlista varðandi staðfestingu ráðuneytis á gjaldskrárbreytingum 
hitaveitna, gátlista sem við tókum þátt í að þróa í stað þess að sett yrðu ný og 
að okkar mati óþörf lög um starfsemi hitaveitna. Við hófum að innheimta nýtt 
jöfnunargjald raforku en sáum á bak tímabundna raforkuskattinum, sem hafði 
þó verið framlengdur einu sinni. Við náðum að sannfæra þingnefnd um að 
leggjast gegn nýjum skatti á orku- og veitufyrirtæki vegna framkvæmdar laga 
um stjórn vatnamála. Þannig mætti áfram telja, en óhætt er að treysta því að 
áfram verða til umfjöllunar ýmsar tillögur – frá okkur sjálfum eða annars 
staðar frá – til breytinga á starfsumhverfi orku- og veitufyrirtækja. Hlutverk 
okkar í því samhengi er að standa eftir bestu getu vörð um hagkvæmt og traust 
starfsumhverfi sem gagnast almenningi í landinu. 
 
Hlutverk okkar er einnig að sjá fyrirtækjunum og veitunum fyrir vettvangi til 
að deila þekkingu, stofna til tengsla og efla þau, okkur sjálfum til fróðleiks og 
tengslamyndunar. Fundir og námskeið Samorku á árinu voru vel sótt, ekki síst 
fagfundur veitumála í Borgarnesi. 
 
Við viljum hins vegar efla okkur á sviði upplýsinga- og kynningarmála. Að baki 
er ár mikilla breytinga á starfsemi Samorku, breytinga sem smám saman eru 
að taka á sig mynd þessar vikur og mánuði og miða ekki síst að þessu verkefni. 
Eftir 20 ára sögu samtakanna var ákveðið að blása til stefnumótunarvinnu, 
sem nánar er fjallað um í þessari skýrslu, þar sem niðurstaðan varð m.a. sú að 
efla starfsemi Samorku á sviði upplýsinga- og kynningarmála. Við höfum ráðið 
til liðs við okkur nýtt starfsfólk í því augnamiði og flutt starfsemina í Hús 
atvinnulífsins þar sem starfsfólk Samorku býr við faglega gefandi umhverfi, 
ekki síst á þessu sviði.  
 
Það eru spennandi tímar framundan. 
 
 

Bjarni Bjarnason 
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S T J Ó R N ,  R Á Ð ,  

N E F N D I R ,  H Ó P A R  

Skipan stjórnar, fagráða, 
vinnuhópa og nefnda í starfi 
Samorku á starfsárinu, ásamt 
fulltrúum tilnefndum af Samorku 
til þátttöku í verkefnum, 
vinnuhópum og nefndum utan 
samtakanna. 
 
S T J Ó R N  
Eftirfarandi stjórn var kosin á 
aðalfundi 20. febrúar 2015 
(verkaskipting stjórnar, utan 
formennsku, var ákveðin á fyrsta 
fundi stjórnar): 
 
Bjarni Bjarnason, formaður 
Júlíus J. Jónsson, varaformaður 
Kristján Haraldsson, gjaldkeri 
Guðmundur Ingi Ásmundsson, 
ritari 
 
Meðstjórnendur: 
Guðrún Erla Jónsdóttir 
Hörður Arnarson 
Tryggvi Þór Haraldsson 
 
Varamenn: 
Dagur Jónsson 
Guðmundur Davíðsson 
Helgi Jóhannesson 
 
Kjörnefnd 
Einar Mathiesen, Landsvirkjun, 
formaður 
Albert Albertsson, HS Orku hf 
Elín Smáradóttir, Orkuveitu 
Reykjavíkur 
Guðmundur F. Baldursson, 
Vatnsveitu Hveragerðis 
Pétur E. Þórðarson, RARIK ohf 

 
 
 
 
F A G R Á Ð  
 
Hitaveitufagráð 
Stefán H. Steindórsson, 
Norðurorku hf, formaður 
Ásbjörn Blöndal, HS Veitum hf 
Guðmundur Davíðsson, Hitaveitu 
Egilsstaða og Fella ehf 
Guðmundur Óli Gunnarsson, 
Veitum ohf 
Haukur Ásgeirsson, RARIK ohf 
Sigurjón N. Kjærnested, Samorku 
 
Raforkufagráð 
Friðrik Friðriksson, HS Orku hf, 
formaður 
Edvard G. Guðnason, Landsvirkjun 
Guðlaugur Sigurgeirsson, 
Landsneti hf 
Rúnar Sv. Svavarsson, Orkuveitu 
Reykjavíkur 
Örlygur Jónasson, RARIK ohf 
Sigurður Ágústsson, Samorku 
 
Vatnsveitufagráð 
Eysteinn Haraldsson, Vatnsveitu 
Garðabæjar, formaður 
Arndís Ósk Ólafsdóttir, Veitum ohf 
Árni Árnason, Norðurorku hf 
Dagur Jónsson, Vatnsveitu 
Hafnarfjarðar 
Karl Eðvaldsson, Vatnsveitu 
Kópavogs 
Sigurjón N. Kjærnested, Samorku 
 
Fráveitufagráð 
Íris Þórarinsdóttir, Veitum ohf, 
formaður 
Dagur Jónsson, Fráveitu 
Hafnarfjarðar 
Guðmundur Davíðsson, Hitaveitu 
Egilsstaða og Fella ehf 
Haraldur Jósefsson, Norðurorku hf 
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Jón Tryggvi Guðmundsson, 
Selfossveitum 
Sigurjón N. Kjærnested, Samorku 
 
Ráðgjafaráð orkufyrirtækja 
Ásgeir Margeirsson, HS Orku hf, 
formaður 
Andri Teitsson, Fallorku ehf 
Björgvin Skúli Sigurðsson, 
Landsvirkjun 
Kristján Haraldsson, Orkubúi 
Vestfjarða ohf 
Magnús Kristjánsson, Orkusölunni 
ehf 
Páll Erland, Orku náttúrunnar ohf 
Gústaf Adolf Skúlason, Samorku 
Sigurður Ágústsson, Samorku 
 
Umhverfisráð 
Steinunn Huld Atladóttir, RARIK 
ohf, formaður 
Ásbjörn Ó. Blöndal, HS Orku hf 
Dagur Jónsson, Vatnsveitu 
Hafnarfjarðar 
Geir Arnar Marelsson, Lands- 
virkjun 
Gunnur Ýr Stefánsdóttir, 
Norðurorku hf 
Hildur Hrólfsdóttir, Landsneti hf 
Hólmfríður Sigurðardóttir, 
Orkuveitu Reykjavíkur 
Jón Ingimarsson, Landsvirkjun 
Gústaf Adolf Skúlason, Samorku 
 
Öryggisráð  
Reynir Guðjónsson, Orkuveitu 
Reykjavíkur, formaður 
Anna Klara Hilmarsdóttir, 
Norðurorku hf 
Ásgeir Þór Ólafsson, RARIK ohf  
Halldór Halldórsson, Rio Tinto 
Alcan á Íslandi hf 
Kristján Kristinsson, Landsvirkjun  
Lúðvík B. Ögmundsson, Landsneti 
hf 
Ragnar Emilsson, Orkubúi 
Vestfjarða ohf 
Sigurður Guðni Sigurðsson, Lands- 
virkjun 

Þorgrímur St. Árnason, HS Orku hf 
Sigurður Ágústsson, Samorku 
 
N E F N D I R  O G  H Ó P A R  
 
Vinnumarkaðsnefnd 
Þröstur Magnússon, RARIK ohf, 
formaður 
Baldur Dýrfjörð, Norðurorku hf 
Elfa Hrönn Guðmundsdóttir, 
Landsneti hf 
Petra Lind Einarsdóttir, HS Orku 
hf 
Sólrún Kristjánsdóttir, Orkuveitu 
Reykjavíkur 
Sturla Jóhann Hreinsson, Lands- 
virkjun 
Gústaf Adolf Skúlason, Samorku 
 
Innkaupastjóranefnd 
Jóhann Bjarnason, RARIK ohf, 
formaður 
Finnur Beck, HS Orku hf  
Gunnar Haukur Gunnarsson, 
Norðurorku hf 
Gunnlaugur Kárason, HS Veitum hf  
Gylfi Guðmundsson, Orkubúi 
Vestfjarða ohf 
Helgi Bogason, Landsneti hf 
Kenneth Breiðfjörð, Orkuveitu 
Reykjavíkur 
Sigurður Ágústsson, Samorku 
 
Gæða- og skjalastjórahópur     
Anna Margrét Björnsdóttir, 
Orkuveitu Reykjavíkur, formaður 
Anna Elín Bjarkadóttir, 
Landsvirkjun 
Ásgerður Kjartansdóttir, Landsneti 
hf 
Eygló H. Valdimarsdóttir, HS Orku 
hf 
Gísli Hermannsson, Veitustofnun 
Seltjarnarness 
Gunnur Ýr Stefánsdóttir, 
Norðurorku hf 
Hrafnhildur Tryggvadóttir, 
Landsvirkjun 
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Kristín Birna Ingadóttir, HS Orku 
hf 
Kristjana Kjartansdóttir, Orkuveitu 
Reykjavíkur 
Olgeir Helgason, Orkuveitu 
Reykjavíkur 
Óskar Þór Þráinsson, Mosfellsbæ 
Unnur Helga Kristjánsdóttir, 
Landsvirkjun 
Gústaf Adolf Skúlason, Samorku 
 
Samstarfshópur um 
lagnaskipulag 
Jón Gestur Hermannsson, HS 
Veitum hf 
Jón Guðni Óskarsson, Orkuveitu 
Reykjavíkur 
Lárus Einarsson, RARIK ohf 
Stefán Steindórrson, Norðurorku hf 
Sigurður Ágústsson, Samorku 
Sigurjón N. Kjærnested, Samorku 
 
Mælahópur 
Unnsteinn Oddsson, RARIK ohf, 
formaður 
Arnaldur B. Magnússon, 
Norðurorku hf 
Egill Sigmundsson, HS Veitum hf 
Ragnar Emilsson, Orkubúi 
Vestfjarða ohf 
Þorvaldur Finnbogason, Orkuveitu 
Reykjavíkur 
Sigurður Ágústsson Samorku 
 
Snjallkerfahópur 
Jakob S. Friðriksson, Orkuveitu 
Reykjavíkur, formaður 
Arnaldur Magnússon, Norðurorku 
hf 
Guðjón Hugberg Björnsson, 
Landsneti hf 
Ragnar Emilsson, Orkubúi 
Vestfjarða ohf 
Tryggvi Ásgrímsson, RARIK ohf 
Valtýr Guðbrandsson, HS Veitum 
hf 
Þórólfur Nielsen, Landsvirkjun 
Sigurður Ágústsson, Samorku 
Guðfinnur Þór Newman, Samorku 

 
Tæknilegir tengiskilmálar 
hitaveitna 
Stefán H. Steindórsson, 
Norðurorku hf, formaður 
Gunnar Björn Rögnvaldsson, 
Skagafjarðarveitum ehf 
Haukur Ásgeirsson, RARIK ohf 
Þorvaldur Finnbogason, Orkuveitu 
Reykjavíkur 
Sigurjón N. Kjærnested, Samorku 
 
Tæknilegir tengiskilmálar 
rafveitna 
Þorvaldur Finnbogason, Orkuveitu 
Reykjavíkur, formaður 
Gunnar Haukur Gunnarsson, 
Norðurorku hf 
Tryggvi Ásgrímsson, RARIK ohf 
Þórður J. Skúlason, Orkubúi 
Vestfjarða ohf 
Sigurður Ágústsson, Samorku 
 
Tæknilegir tengiskilmálar 
vatnsveitna 
Guðmundur F. Baldursson, 
Vatnsveitu Hveragerðis 
Gunnar Björn Rögnvaldsson, 
Skagafjarðarveitum ehf 
Arndís Ósk Ólafsdóttir, Veitum ohf 
Stefán H. Steindórsson, 
Norðurorku hf 
Sigurjón N. Kjærnested, Samorku 
 
Spennahópur 
Egill Sigmundsson, HS Veitum hf, 
formaður 
Aðalsteinn Guðmannsson, 
Landsneti hf 
Eyrún Linnet, Rio Tinto Alcan á 
Íslandi hf 
Guðmundur S. Jónsson, Norðuráli 
ehf 
Guðmundur Ólafsson, Elkem ehf 
Hilmar Jónsson, Orkuveitu 
Reykjavíkur 
Jón Arnar Emilsson, Landsvirkjun 
Margrét Edda Ragnarsdóttir, 
Landsvirkjun 
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Sigurður F. Jónsson, Alcoa 
Fjarðaáli sf 
Vignir Örn Sigþórsson, Orkuveitu 
Reykjavíkur 
Þórhallur Halldórsson, RARIK ohf 
Örvar Ármannsson, Norðuráli ehf 
Sigurður Ágústsson, Samorku 
 
Rafbílahópur 
Kjartan Rolf Árnason, RARIK ohf, 
formaður 
Ásdís Kristinsdóttir, Orkuveitu 
Reykjavíkur 
Íris Baldursdóttir, Landsneti hf 
Sigurður G. Sigurðsson, Lands- 
virkjun 
Sigurður Ingi Friðleifsson, 
Orkusetri 
Trausti H. Ólafsson, HS Veitum hf 
Sigurður Ágústsson, Samorku 
 
Vinnuhópur vegna 
stefnumótunar 
Ásbjörn Blöndal, HS Orku hf 
Baldur Dýrfjörð, Norðurorku hf 
Einar S. Einarsson, Landsneti hf 
Guðrún Erla Jónsdóttir, Orkuveitu 
Reykjavíkur 
Helgi Óskar Óskarsson, RARIK ohf 
Stella Marta Jónsdóttir, 
Landsvirkjun 
Bjarni Snæbjörn Jónsson, ráðgjafi 
Gústaf Adolf Skúlason, Samorku 
 
Samstarfshópur um 
kynningarmál 
Eiríkur Hjálmarsson, Orkuveitu 
Reykjavíkur, formaður 
Baldur Dýrfjörð, Norðurorku hf 
Magnús Þór Gylfason, Lands- 
virkjun 
Rósant Guðmundsson, RARIK ohf 
Víðir Sveins Jónsson, HS Orku hf 
Lovísa Árnadóttir, Samorku 
Guðfinnur Þór Newman, Samorku 
Gústaf Adolf Skúlason, Samorku 
 
 
 

Þjónustuhópur 
Árni Egilsson, Skagafjarðarveitum 
ehf 
Bylgja Rúna Aradóttir, Norðurorku 
hf 
Sigrún Viktorsdóttir, Orkuveitu 
Reykjavíkur 
Þórhildur Eva Jónsdóttir, HS 
Veitum hf 
Gústaf Adolf Skúlason, Samorku 
 
Þ Á T T T A K A  Í  S T A R F I  

U T A N  S A M T A K A N N A  
 
Fulltrúi Samorku í stjórn 
Samtaka atvinnulífsins (SA) 
Bjarni Bjarnason, Orkuveitu 
Reykjavíkur 
 
Fulltrúar Samorku í 
fulltrúaráði SA 
Hörður Arnarson, Landsvirkjun 
Júlíus J. Jónsson, HS Veitum hf 
 
Fulltrúar Samorku í 
Orkuspárnefnd 
Ásbjörn Blöndal, HS Veitum hf, 
jarðvarmahópur 
Hildigunnur H. Thorsteinsson, 
Orkuveitu Reykjavíkur, 
jarðvarmahópur 
Sigurjón N. Kjærnested, Samorku,  
jarðvarmahópur 
Sigurður Ágústsson, Samorku, 
raforkuhópur  
 
Starfsgreinaráð rafiðngreina 
Sigurður Ágústsson, Samorku 
 
Fagráð Raftækniskólans 
Sigurður Ágústsson, Samorku 
 
Fulltrúar Samorku í 
samráðsnefnd eftirlitsskyldra 
aðila 
Helgi Jóhannesson, Norðurorku hf 
Inga Dóra Hrólfsdóttir, Veitum ohf 
Júlíus J. Jónsson, HS Veitum hf 



 

AÐALFUNDARGÖGN     10   

Tryggvi Þór Haraldsson, RARIK 
ohf 
Guðmundur Ingi Ásmundsson, 
Landsneti hf 
Gústaf Adolf Skúlason, Samorku 
 
Samstarf Samorku og 
Mannvirkjastofnunar um 
rafmagnsöryggismál 
Sigurður Ágústsson, Samorku 
 
Fagráð Neytendastofu og 
atvinnulífsins á sviði 
mælifræði 
Sigurður Ágústsson, Samorku 
 
Fulltrúi Samorku í stjórn 
Orkuseturs 
Gústaf Adolf Skúlason, Samorku 
 
Fulltrúi Samorku á 
samráðsvettvangi um mótun 
landsskipulagsstefnu 
Gústaf Adolf Skúlason, Samorku 
 
Fulltrúar Samorku í stýrihópi 
um jarðlagnatækninám 
Heiðrún Karlsdóttir, Orkuveitu 
Reykjavíkur 
Sigurjón N. Kjærnested, Samorku 
 
Fulltrúi Samorku í nefnd um 
endurskoðun reglugerðar um 
fráveitur og skólp 
Sigurjón N. Kjærnested, Samorku 
 
Fulltrúi Samorku í stjórn 
Tækniskólans 
Hildur Ingvarsdóttir, Orkuveitu 
Reykjavíkur 
 
Fulltrúi Samorku í starfshópi 
um gerð reglna um 
staðfestingu iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra á 
gjaldskrám hitaveitna 
Sigurjón N. Kjærnested, Samorku 
 
Fulltrúi Samorku í starfshóp 

um endurskoðun ákvæða laga 
um gjaldtöku vatns- og 
fráveitna 
Elín Smáradóttir, Orkuveitu 
Reykjavíkur 
 
Fulltrúi Samorku í vinnuhóp 
Staðlaráðs um sundurliðun 
rafrænna reikninga 
veitufyrirtækja 
Sigurjón N. Kjærnested,  Samorku 
 
Fulltrúi Samorku í vinnuhóp 
Staðlaráðs um 
samningsskilmála við hönnun 
og ráðgjöf 
Guðlaugur Þórarinsson, 
Landsvirkjun 
 
Fulltrúi Samorku í 
undirbúningshópi um umfang 
og nýtingarmöguleika 
sjávarorku 
Steinar Friðgeirsson, RARIK 
Orkuþróun ehf. 
 
Jarðhitafélag Íslands 
Sigurjón N. Kjærnested, Samorku, 
ritari stjórnar 
 
 
F U L L T R Ú A R  S A M O R K U  Í  

E R L E N D U  S A M S T A R F I  
 
Fulltrúar Samorku í 
Nordenergi 
Bjarni Bjarnason, Orkuveitu 
Reykjavíkur 
Gústaf Adolf Skúlason, Samorku 
 
Fulltrúar Samorku í 
Nordvarme 
Bjarni Bjarnason, Orkuveitu 
Reykjavíkur 
Gústaf Adolf Skúlason, Samorku 
 
Fulltrúi Samorku í norrænu 
vatnsveitusamstarfi 
Sigurjón N. Kjærnested, Samorku 
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Fulltrúar Samorku í 
skipulagsnefnd 10. norrænu 
vatnsveituráðstefnunnar 
Sigurjón N. Kjærnested, Samorku, 
formaður  
Arndís Ósk Ólafsdóttir, Veitum ohf 
 
Fulltrúi Samorku norrænu 
fráveitusamstarfi 
Sigurjón N. Kjærnested, Samorku 
 
Stjórn Eurelectric 
Gústaf Adolf Skúlason, Samorku 
Til vara: Sigurður Ágústsson, 
Samorku 
 
Nefndir og hópar á vegum 
Eurelectric:  
 
Energy Policy & Generation   
Committee 
Óli Grétar Blöndal Sveinsson, 
Landsvirkjun 

 
Networks Committee 
Tryggvi Þór Haraldsson, RARIK 
ohf 
 
Working Group Hydro 
Einar Mathiesen, Landsvirkjun 
 
Environment & Sustainable 
Development Committee 
Albert Albertsson, HS Orku hf 
Til vara: Júlíus J. Jónsson, HS 
Veitum hf 
 
Markets Committee 
Björgvin Skúli Sigurðsson, Lands- 
virkjun 
Til vara: Hörður Arnarson, Lands- 
virkjun 
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S T A R F S E M I  S A M O R K U   

A Ð A L F U N D U R  
Aðalfundur Samorku árið 2015 var haldinn föstudaginn 20. febrúar á Grand 
Hótel Reykjavík. Aðalfundarstörf fóru fram með hefðbundnu sniði. Sjá 
fundargerð aðalfundar í viðauka. 
 
A U K A A Ð A L F U N D U R  O G  B R E Y T I N G A R  Á  A Ð I L D  
Föstudaginn 16. október var haldinn aukaaðalfundur Samorku á Icelandair 
Hótel Natura. Á fundinum voru kynntar niðurstöður stefnumótunarvinnu og 
áformaðar breytingar á rekstri Samorku, sem fjallað er um hér á eftir. 
Ennfremur voru samþykktar nokkrar breytingar á lögum samtakanna, sem 
áður höfðu verið til umræðu á aðalfundi Samorku 20. febrúar. Var þar einkum 
um að ræða breytingar á ákvæðum 12. gr. um skipan stjórnar, sem ástæða 
þótti til að skoða í ljósi breytinga á samtökunum samfara áformum um 
sjálstæða aðild nokkurra dótturfélaga annarra aðildarfyrirtækja. Einnig voru 
gerðar breytingar á ákvæðum 17. gr. um félagsgjöld, ákveðið að leggja af starf 
allsherjarnefndar o.fl. Í kjölfar fundarins gerðust fjögur dótturfélög 
aðildarfyrirtækja sjálfstæðir aðilar að Samorku – Fallorka ehf., Orka 
náttúrunnur ohf., Orkusalan ehf. og Veitur ohf. Sjá nánar um fundinn í 
fundargerð aukaaðalfundar í viðauka. 
 
S T J Ó R N A R F U N D I R  
Haldnir voru tíu stjórnarfundir á starfsárinu, auk þess sem stjórnin hélt 
stefnumótunarfund ásamt fleirum í Kríunesi þann 29. júní. Aðrir 
stjórnarfundir voru haldnir í Reykjavík, að undanskildum stjórnarfundi á 
Hótel Borgarnesi í tengslum við veitufund Samorku. 
 
Mál sem voru til umfjöllunar á stjórnarfundum voru m.a. eftirfarandi:   

 Verkaskipting stjórnar 

 Skipan ráða og nefnda 2015-2016 

 Fulltrúar Samorku í erlendu samstarfi 

 Stefnumótun Samorku 

 Tilnefningar til stjórnar og fulltrúaráðs Samtaka atvinnulífsins 

 Staða nokkurra þingmála 

 Dagskrá veitufundar Samorku í Borgarnesi 

 Breytingar á lögum Samorku 

 Sameining Tækniskólans og Iðnskólans í Hafnarfirði 

 Námskeið í samsetningu hitaveituröra 

 Tilgangur og starfshættir nýs ráðgjafaráðs 

 Skattlagning hitaveitna 

 Umhverfisdagur atvinnulífsins 

 Fjárhagsstaða Samorku á miðju ári 

 Norræna vatnsveituráðstefna í Hörpu 

 Skýrsla dómkvaddra matsmanna um verð á afnotaréttindum jarðhita 

 Eftirfylgni stefnumótunar Samorku 

 Húsnæðismál 
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 Fjármögnun og framkvæmd breytinga á rekstri Samorku 

 Staða rammaáætlunar 

 Fundarbeiðni orkusveitarfélaga 

 World Geothermal Congress 2020 

 Norrænn fundur upplýsingastjóra 2016 

 Aukaaðalfundur Samorku 

 Aðalfundur Samorku 2016 

 Óskir um aðild að Samorku 

 Af ráðningarmálum 

 Fasteignaskattur á vatnsréttindi 

 Af fundi með orkusveitarfélögum 

 Veitustjórafundur Samorku  

 Greiningarverkefni um LCOE 

 Fjárhagsáætlun Samorku 2016 

 Erindi um skattamál með sveitarfélögum 

 Stefnumótun um fræðslumál 

 Gæða- og skjalastjórahópur Samorku 

 Einföldun regluverks 

 Bréf til umhverfisráðherra vegna fráveitureglugerðar 

 Dæmi um greiningarverkefni 

 Tekjurammaumhverfi rafveitna 

 Ársreikningur 2015 

 Kynning á nýgerðum kjarasamningum 

 Umhverfisdagur atvinnulífsins 2016 

 Drög að ályktun aðalfundar 
 
Sum þessara mála voru oftar en einu sinni á dagskrá stjórnar á starfsárinu. Þá 
kynnir stjórnin sér ávallt fundargerðir fagráða, ráðgjafaráðs orkufyrirtækja, 
öryggisráðs og umhverfisráðs, auk fundargerða ýmissa nefnda og hópa eftir 
því sem ástæður þykja til. Loks eru umsagnir Samorku um þingmál, drög að 
lagafrumvörpum, drög að reglugerðum o.s.frv. ávallt sendar stjórn til 
skoðunar áður en þeim er skilað til viðkomandi aðila innan stjórnsýslunnar.  
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A Ð I L D  
 

Aðalfélagar 1. janúar 2016 

 Bláskógabyggð, v. vatns- og 
fráveitu 

 Bláskógaveita, v. hitaveitu 

 Fallorka ehf 

 Fráveita Hafnarfjaðar 

 Fráveita Reykjanesbæjar 

 Hita-, vatns- og fráveita 
Dalvíkur 

 Hita-, vatns- og fráveita 
Húnaþings vestra 

 Hita-, vatns- og fráveita 
Mosfellsbæjar 

 Hitaveita Egilsstaða og Fella 
ehf 

 Hitaveita Fjarðabyggðar 

 Hitaveita Flúða og  nágrennis 

 Hitaveita Grímsnes- og 
Grafningshrepps 

 Hitaveita Seltjarnarness 

 Hitaveitufélag 
Gnúpverjahrepps ehf 

 Hornafjarðarveitur 

 HS Orka hf 

 HS Veitur hf 

 Landsnet hf 

 Landsvirkjun 

 Múlavirkjun ehf 

 Norðurorka hf 

 Orka náttúrunnar ohf. 

 Orkubú Vestfjarða ohf 

 Orkusalan ehf 

 Orkuveita Húsavíkur ohf 

 Orkuveita Reykjavíkur 

 Rafveita Reyðarfjarðar 

 RARIK ohf 

 Selfossveitur 

 Skagafjarðarveitur ehf 

 Vatns- og fráveita Árborgar 

 Vatns- og fráveita 
Fjallabyggðar 

 Vatns- og fráveita 
Hveragerðis 

 Vatns- og fráveita Kópavogs 

 Vatns- og fráveita 
Seltjarnarness 

 Vatns- og fráveita 
Seyðisfjarðarkaupstaðar 

 Vatns- og fráveita 
Skagastrandar 

 Vatns- og fráveita 
Þórshafnarhrepps 

 Vatnsveita Blönduóss 

 Vatnsveita Fjarðabyggðar 

 Vatnsveita Garðabæjar 

 Vatnsveita Grindavíkur 

 Vatnsveita Hafnarfjarðar 

 Vatnsveita Ísafjarðar 

 Vatnsveita Rangárþings 
eystra 

 Vatnsveita Þorlákshafnar 

 Veitur ohf. 

 Veitustofnun 
Skútustaðahrepps 

 

Aukafélagar 

 Alcoa Fjarðaál sf 

 Efla hf. 

 Frumherji hf 

 Íslensk Vatnsorka hf 

 ÍSOR 

 Mannvirkjastofnun,  
rafmagnsöryggissvið 

 Mannvit hf 

 Netorka hf 

 Norðurál ehf 

 Orkustofnun 

 Rio Tinto Alcan á Íslandi hf 

 Verkís hf 
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S A M E I G I N L E G  S T A R F S E M I  

 
S T E F N U M Ó T U N  S A M O R K U  
Á árinu var ráðist í viðamikla stefnumótunarvinnu um framtíð starfsemi 
Samorku, en engin slík vinna hafði áður farið fram þau tuttugu ár sem 
samtökin höfðu starfað. Bjarni Snæbjörn Jónsson ráðgjafi var fenginn til að 
stýra vinnunni en hún fór m.a. fram á vettvangi aðal- og varamanna í stjórn, 
stundum með aðkomu fleiri aðila að Samorku, og í sérstökum vinnuhóp. Þá 
var m.a. gerð þjónustukönnun meðal félagsmanna og þeir ynntir álits á 
starfseminni og framtíð hennar, haldinn almennur félagsfundur á Grand 
Hótel Reykjavík þann 27. maí, staða vinnunnar kynnt á fagfundi veitna í 
Borgarnesi 28. maí og helstu niðurstöður kynntar á sérstökum aukaaðalfundi 
þann 16. október á Icelandair Hótel Natura.  
 
Stefnumótunarvinnan hófst með auðu blaði ef svo má segja, þar sem spurt var 
hvort Samorka yrði stofnuð í dag ef hún væri ekki til. Eins var spurt hvort 
skipta bæri slíkri starfsemi upp eftir sérleyfis- og samkeppnissviðum og hvort 
áfram ætti að miða við skipurit þar sem horft væri til mismunandi orku- og 
veitusviða. Breið samstaða reyndist um að halda starfseminni áfram og skipta 
henni ekki upp. Hins vegar var ákveðið að miða starfsemina framvegis við þrjú 
meginverkefnasvið. Eru þau nefnd kynningarmál, félagsstarf og 
hagsmunagæsla. Áfram skal haldið góðu starfi á sviði hagsmunagæslu – eða 
öllu heldur samstarfs með stjórnvöldum um þróun starfsumhverfis orku- og 
veitufyrirtækja – og á því sviði sem nefnt er félagsstarf. Er þar vísað til ýmiss 
konar innra starfs á borð við fagfundi, fagráð, námskeiðahald o.fl., þar sem 
aðilar að Samorku hafa tækifæri til að deila þekkingu (innan ramma 
samkeppnislaga þar sem það á við auðvitað), fræðast, ræða starfsumhverfi sitt 
og mynda tengsl innbyrðis og við aðra þátttakendur sem að starfinu koma.  
 
Mikil samstaða var hins vegar um mikilvægi þess að efla upplýsingaþátt 
starfseminnar, kynningarmálin. Í því skyni var m.a. ákveðið að ráða tvo nýja 
sérfræðinga líkt og fram kemur í kafla hér á eftir um starfsfólk Samorku – 
upplýsingafulltrúa og sérfræðing í greiningu. Þá hvílir starfsemin áfram m.a. á 
starfi fag- og málefnahópa ýmiss konar ásamt með nauðsynlegri stoðþjónustu 
á sviði fjármála og skrifstofuhalds. 
 
Tekjur Samorku af aðildargjöldum lækkuðu verulega eftir árið 2008 og voru 
árið 2015 nánast jafnar að krónutölu og árið 2008, en höfðu þá dregist saman 
um rúm 38% mælt á verðlagi ársins 2015. Á vettvangi stjórnar var samþykkt 
að gera tillögu um hækkuð aðildargjöld, að núvirði að eilítið hærri tölu en var 
árið 2008, og var sú tillaga jafnframt kynnt á aukaaðalfundi samtakanna sem 
haldinn var 16. október. Verði sú tillaga samþykkt á aðalfundi Samorku 19. 
febrúar munu gjöldin hækka hjá öllum aðilum að Samorku. Þau munu þó 
hækka meira hjá raforkufyrirtækjum en hjá veitum og sýnu mest munu gjöldin 
hækka af raforkusölu og –flutningi til stóriðju. 
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Hlutverk Samorku, eins og það er nú skilgreint, er að starfrækja trúverðugan, 
fræðandi og jákvæðan vettvang um starfsemi og hagsmuni orku- og 
veitufyrirtækja og styrkja þannig stöðu þeirra og rekstur. Framtíðarsýn 
eigenda er sú að samtökin séu áhrifaríkur málsvari orku- og veitugeirans sem 
njóti trausts almennings og stjórnvalda sem leiði til farsællar þróunar orku- og 
veitumála. Nýtt stefnuskjal Samorku, samþykkt af stjórn þann 24. september 
2015, er að finna í viðauka við þessa skýrslu. Þar má sjá nánari upplýsingar 
um nýjar áherslur um starfsemi samtakanna. 
 
S T A R F S F Ó L K  
Verulegar breytingar urðu á skrifstofu Samorku á starfsárinu. Tveir nýir 
sérfræðingar hófu þar störf. Guðfinnur Þór Newman viðskiptafræðingur var 
ráðinn í starf sérfræðings í greiningu og hóf hann störf í desember 2015. 
Lovísa Árnadóttir var ráðin í starf upplýsingafulltrúa og hóf hún störf í janúar 
2016. Í tengslum við flutning starfseminnar í Hús atvinnulífsins, sem fjallað er 
um hér á eftir, gerðist Samorka jafnframt aðili að Rekstrarfélagi Húss 
atvinnulífsins og nýtur starfsemin nú ýmiss konar stoðþjónustu þess félags, 
svo sem hvað varðar bókhald, símsvörun, kaffiveitingar á fundum, þrif o.fl. 
Þórhildur Eggertsdóttir sem starfað hafði á skrifstofu Samorku frá því í júní 
2007 og Sigrún Ívarsdóttir sem séð hafði um þrif á fyrri skrifstofu samtakanna 
í á annan áratug létu af störfum í tengslum við flutning skrifstofunnar í 
nóvember. Eru þeim þökkuð vel unnin störf fyrir Samorku. Núverandi 
starfsmenn Samorku eru: 
 
Guðfinnur Þór Newman, viðskiptafræðingur 
Gústaf Adolf Skúlason, framkvæmdastjóri 
Lovísa Árnadóttir, upplýsingafulltrúi 
Sigurður Jóhannes Ágústsson, tæknifræðingur 
Sigurjón Norberg Kjærnested, verkfræðingur 
 
Þá nýtur skrifstofan sem fyrr segir ýmiss konar stoðþjónustu frá Rekstrarfélagi 
Húss atvinnulífsins. 
 
H Ú S N Æ Ð I  
Í framhaldi af stefnumótunarvinnu Samorku sem fjallað er um hér að framan 
var ákveðið að flytja starfsemina í Hús atvinnulífsins að Borgartúni 35. 
Tilgangur flutningsins var fyrst og fremst sá að styrkja samstarf Samorku við 
önnur félög í sambærilegri starfsemi, en Samorka er eitt af aðildarfélögum 
Samtaka atvinnulífsins (SA). Í húsinu er m.a. að finna skrifstofur SA, annarra 
aðildarfélaga þeirra, Viðskiptaráðs o.fl. Meðal annars var það talið mikilvægt 
fyrir aukna áherslu á upplýsingahlið starfsemi Samorku að geta átt nánara 
samstarf við sérfræðinga sem sinna sambærilegum verkefnum fyrir SA og 
önnur aðildarfélög þeirra – hagfræðinga, upplýsingafulltrúa o.fl. 
 
Keyptar voru fimm 14 m2 skrifstofur á 3. hæð hússins, þar sem áður var hluti 
af  skrifstofum Landssambands íslenskra útvegsmanna eins og þau samtök 
hétu þá (Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hafa keypt alla 6. hæð sama húss). 
Einnig var keypt ein 10 m2 geymsla í kjallara og fimm bílastæði. Alls telst 
hlutur Samorku í Húsi atvinnulífsins, með hlutdeild í sameign, vera 126 m2. 
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Samorka hefur nú m.a. aðgang að sameiginlegum fundarherbergjum á 
jarðhæð og 3. hæð Húss atvinnulífsins, sameiginlegu mötuneyti, kaffikrók og 
prentararými á 3. hæð o.fl. Fyrra húsnæði Samorku að Suðurlandsbraut 48 er 
alls skráð 254 m2, þar af 63 m2 í risi. Húsnæðið var því talsvert stærra, 
séreignin þ.e., en að Suðurlandsbraut hafði Samorka ekki afnot af neinni 
sameiginlegri aðstöðu annarri en gangvegi og salernum. Fermetraverðið er 
hins vegar talsvert hærra í Borgartúni 35, en húsnæðið að Suðurlandsbraut er 
í söluferli þegar þetta er ritað. 
 
F A G F U N D U R  V E I T N A  S A M O R K U  Í  B O R G A R N E S I  
Samanlagt tóku yfir 180 manns þátt í vel heppnuðum Fagfundi veitna 
Samorku sem haldinn var á Hótel Borgarnesi dagana 28.-29. maí 2015. Flutt 
voru rúmlega 40 erindi um málefni hita-, vatns- og fráveitna, auk þess sem 
fjallað var um öryggismál, umhverfismál, jarðhita, laga- og regluumhverfi 
veitufyrirtækja og fleira. Farið var í vettvangs- og vísindaferð þar sem m.a. var 
skoðuð lífræn hreinsistöð á Hvanneyri og Deildartunguhver, þar sem 
Orkuveita Reykjavíkur bauð upp á hressingu. Hátíðarkvöldverður var haldinn 
í Hjálmakletti, þar sem Gísli Einarsson var veislustjóri og tónlistarfólk af 
svæðinu gladdi veislugesti. Síðari ráðstefnudaginn var einnig boðið upp á 
sérstaka makadagskrá. 
 
U M H V E R F I S D A G U R  A T V I N N U L Í F S I N S  
Samtök atvinnulífsins, Samorka og önnur aðildarfélög SA stóðu sameiginlega 
að umhverfisdegi atvinnulífsins, sem haldinn var á Hilton Hótel Nordica 4. 
september 2015. Í sameiginlegri dagskrá fjallaði m.a. Kristín Vala 
Matthíadóttir frá HS Orku um Auðlindagarðinn á Suðurnesjum. Þá veitti 
forseti Íslands viðurkenningar til umhverfisfyrirtækis ársins, þar sem Steinull 
hf. á Sauðárkróki varð fyrir valinu, og fyrir umhverfisframtak ársins, þar sem 
Orka náttúrunnar ohf. hlaut hnossið vegna uppbyggingar hraðhleðslustöðva 
fyrir rafbíla. Málstofa Samorku var vel sótt en þar fjallaði Guðni Elísson, 
prófessor í bókmenntafræði við Háskóla Íslands, um umhverfissýn á tímum 
loftslagsbreytinga, Eðvald Sveinn Valgarðsson, gæðastjóri Kjarnafæðis, um 
veituþjónustu og matvælaframleiðslu og Ragnheiður Ólafsdóttir, 
umhverfisstjóri Landsvirkjunar um mat á sjálfbærni. 
 
V E I T U S T J Ó R A F U N D U R   
Veitustjórafundur var haldinn á Icelandair Hótel Natura 3. desember og þar 
var þátttaka einnig afar góð, en fundinn sátu rúmlega 80 manns. Bjarni 
Bjarnason, formaður Samorku, opnaði fundinn og fjallaði um 
stefnumótunarvinnu ársins og breytingar á vettvangi Samorku. Þá voru flutt 
þrjú erindi. Fyrst fjallaði Ólafur G. Flóvenz, forstjóri ÍSOR, um afkastagetu og 
auðlindastýringu jarðhitasvæða. Þá fjallaði Sólrún Kristjánsdóttir, 
starfsmannastjóri Orkuveitu Reykjavíkur, um mannauðsmál orkufyrirtækja og 
lærdóma frá Noregi og Danmörku, en hún o.fl. úr vinnumarkaðsnefnd 
Samorku heimsóttu orkufyrirtæki í Noregi og Danmörku í september. Loks 
fjallaði Ívar Atlason, tæknifræðingur hjá HS Veitum, um varmadæluverkefni í 
Vestmannaeyjum. 
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S A M S K I P T I  V I Ð  F J Ö L M I Ð L A  O G  S J Ó N V A R P S Þ Æ T T I R  
Á starfsárinu átti Samorka ágæt samskipti við fjölmiðla og upplýsingagjöf 
Samorku var í ýmsum tilvikum tilefni til eða innihald skrifa og fréttaflutnings 
um málefni orku- og veitufyrirtækja, þótt samtakanna væri þar ekki alltaf 
getið. Þá birtust á árinu um 80 fréttir, greinar eða viðtöl tengdar Samorku í 
fjölmiðlum, auk sjö aðsendra greina í dagblöðum. Mest áberandi var þar líkt 
og stundum áður umfjöllun um rammaáætlun, stöðu flutningskerfis raforku, 
sæstreng til Evrópu, hátt hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa hérlendis o.fl. Þá 
styrkti Samorka gerð sjónvarpsþátta stöðvarinnar N4 um orku- og veitumál, 
en þættirnir bera heitið Orka landsins. Samorka og fulltrúar nokkurra 
aðildarfélaga samtakanna voru stöðinni innan handar varðandi viðmælendur 
og áhugaverð viðfangsefni til umfjöllunar, en þættirnir voru unnir sjálfstætt af 
hálfu N4. Þættirnir eru vistaðir á vef N4 og öllum aðilum að Samorku er frjálst 
að nýta efni þeirra sem fræðsluefni í sínum störfum, t.d. með tengingum af 
sínum vefsíðum. 
 
S A M S K I P T I  V I Ð  S T J Ó R N V Ö L D  
Á starfsárinu náði Samorka ágætum árangri í nokkrum málum í samskiptum 
við ráðuneyti og þingnefndir, m.a. í málum þar sem samtökin höfðu haft 
frumkvæði að tillögugerð við stjórnvöld. Í öðrum tilvikum varð ánægjuleg 
þróun í málum þar sem samtökin hafa beitt sér þótt eiginlegt frumkvæði verði 
ekki rakið til þeirra. Hins vegar eru því miður dæmi um mál þar sem Samorka 
beitti sér af talsverðum þunga en getur því miður ekki státað af mjög miklum 
árangri, og er þar einkum vísað til rammaáætlunar. 
 
Lög um náttúruvernd nr. 60/2013 sem samþykkt voru að vori 2013 en 
gildistöku frestað hafa komið verulega við sögu á vettvangi Samorku. 
Samtökin gerðu fjölda alvarlegra athugasemda við frumvarpið á sínum tíma 
og þegar endurskoðun laganna hófst – án þess að þau hefðu tekið gildi (lög um 
náttúruvernd nr. 44/1999 hafa verið áfram í gildi á meðan) – gerði Samorka 
því fjölda tillagna um breytingar á þeim. Meðal annars gerði Samorka tillögur 
er vörðuðu túlkun og vægi svokallaðrar varúðarreglu, tillit til rammaáætlunar, 
um breytingar á grundvallar orðalagi (í 37. gr.) um mögulega röskun tiltekinna 
svæða og margt fleira. Í frumvarpi umhverfis- og auðlindaráðherra til 
breytinga á lögunum haustið 2015 hafði tillit verið tekið til nær allra 
ábendinga Samorku. Veruleg átök höfðu verið um málið á sínum tíma á 
Alþingi en þar varð sú ánægjulega þróun sl. haust að umhverfis- og 
auðlindanefnd sameinaðist í breiðri sátt um nokkrar breytingartillögur. Í 
einhverjum tilvikum þróaðist textinn því að hluta til aftur í átt frá tillögum 
Samorku. Eftir stendur að verulegar breytingar voru samþykktar á Alþingi, í 
breiðri sátt, þar sem mjög mikið tillit hafði verið tekið til ábendinga Samorku. 
 
Þá vannst a.m.k. áfangasigur gegn nýrri gjaldtöku á orku- og veitufyrirtæki 
vegna stjórnar vatnamála. Allar götur frá nóvember 2012 hafði Samorka beitt 
sér gegn áformum (fleiri en eins) umhverfisráðherra um að setja á slíkt gjald 
til að fjármagna eftirlit með stöðu vatnshlota. Samorka hefur ávallt haldið því 
fram að slík starfsemi ætti að fjármagnast af almennu skattfé og sagt vandséð 
hví þessi fyrirtæki og veitur, sem öðrum fremur geta lagt þarna til upplýsingar 
nú þegar, ættu að taka þennan reikning fyrir samfélagið í heild. Samorka gerði 
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einnig ítarlegar athugasemdir við forsendur og útfærslu gjaldtökunnar, m.a 
það sem voru að mati samtakanna rangar túlkanir á Evróputilskipun og 
kostnaðarsamar og tilgangslitlar mælingar sem útreikningur á gjaldi hverrar 
veitu fól í sér. Í upphafi var talað um að gjaldtakan á orku- og veitufyrirtæki 
næmi samtals um 110 m.kr. á ári. Í frumvarpinu sem loks var lagt fyrir Alþingi 
vorið 2015 hafði sú tala þó verið lækkuð um helming en ráðgert að ríkissjóður 
bæri hinn helming áætlaðs kostnaðar. Samorka fundaði með umhverfis- og 
samgöngunefnd um umsögn samtakanna, en einnig sérstaklega með nokkrum 
þingmönnum í nefndinni. Niðurstaða nefndarinnar varð sú að þetta verkefni 
skyldi fjármagnað með almennu skattfé. Frumvarpið hefur ekki verið lagt fram 
að nýju, enda enginn stuðningur við það í viðkomandi þingnefnd, og því er 
a.m.k. um áfangasigur að ræða. 
 
Þá eru komin fram á Alþingi frumvörp frá annars vegar innanríkis- og hins 
vegar umhverfis- og auðlindaráðherra þar sem gerðar eru tillögur til breytinga 
á lögum um vatnsveitur sveitarfélaga og lögum um uppbyggingu og rekstur 
fráveitna, en breytingarnar snúast fyrst og fremst um gjaldtöku vatnsveitna og 
fráveitna. Samorka og Samband íslenskra sveitarfélaga óskuðu eftir 
umræddum breytingum með sameiginlegu bréfi til ráðherra í júlí 2013 og hafa 
samtökin átt fulltrúa í nefndarstarfi af þessu tilefni. Nánar er fjallað um þessi 
mál í köflunum um málefni vatns- og fráveitna, en því miður komu málin of 
seint fram á Alþingi til að næðist að afgreiða þau fyrir árslok 2015. Í kaflanum 
um málefni hitaveitna er einnig fjallað um samskipti við fjármála- og 
efnahagsráðuneytið vegna tekjuskattsmála hitaveitna sem reknar eru sem 
stofnanir sveitarfélaga. 
 
Starfshópur á vegum innanríkisráðherra hefur sett fram tilllögur um 
ljósleiðaratengingu bygginga í dreifbýli landsins, en unnið er að nánari 
útfærslu varðandi framkvæmd slíks átaks á landsvísu í uppbyggingu 
fjarskiptainnviða. Innanríkisráðuneytið og Fjarskiptasjóður óskuðu eftir 
samstarfi við orku- og veitufyrirtæki, í samvinnu við Samorku um mótun, 
skipulagningu og eftir atvikum framkvæmd kortlagningar fyrirhugaðra 
veituframkvæmda á næstu árum. Farið var yfir málið í fagráðum Samorku og 
fundað með fulltrúum ráðuneytisins og ráðgjafa þeirra um það. Vel var tekið i 
að Samorka myndi aðstoða við verkefnið. Samorka kom þannig á framfæri 
erindi frá Fjarskiptasjóð til allra veitna um málið, þar sem óskað var eftir 
samstarfi. Einnig var ákveðið að taka málið áfram til umræðu á vettvangi 
Samorku eftir því sem það þróast. 
 
Úr hópi jákvæðra mála skal hér loks nefnd breyting á raforkulögum vegna 
kerfisáætlunar Landsnets og þingsályktun um loftlínur og strengi, sem hlutu 
samþykki Alþingis vorið 2015. Samorka hafði ekki frumkvæði að umræddum 
málum en nauðsyn eflingar flutningskerfis raforku hefur verið eitt af helstu 
áherslumálum samtakanna undanfarin ár og því mikið fagnaðarefni að 
eitthvað sé að skýrast lagaumhverfið varðandi heimildir Landsnets til 
nauðsynlegs viðhalds og uppbyggingar kerfisins. 
 
Líkt og áður segir hefur Samorka talsvert beitt sér í málefnum 
rammaáætlunar. Annars vegar til að styðja við áform um að færa allt að átta 
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orkukosti aftur úr biðflokki í nýtingarflokk eftir breytingar Alþingis í janúar 
2013. Hins vegar hafa samtökin sett fram ábendingar varðandi verklag við 
núverandi ferli þriðja áfanga rammaáætlunar. Því miður er ekki hægt að 
greina frá miklum árangri þar, en rammaáætlun hefur öðlast sess sem eitt af 
helstu átakamálum á vettvangi stjórnmálanna. Samtökin hafa þó í það 
minnsta vonandi haft áhrif í þá veru að aukið tillit verði tekið til efnahagslegra 
þátta og hagkvæmni í þriðja áfanga rammaáætlunar, líkt og nánar er fjallað 
um í kaflanum um hér á eftir um störf ráðgjafaráðs orkufyrirtækja (innan kafla 
um raforkumál). Þá bar til tíðinda um það leyti sem þessi texti er ritaður að 
umhverfisráðuneytið kynnti drög að breytingum á starfsreglum 
verkefnisstjórnar þar sem m.a. er komið til móts við nokkur sjónarmið sem 
Samorka hafði sett fram í bréfi til umhverfisráðherra, m.a. hvað varðar 
stjórnsýslulög. 
 
Í köflunum hér á eftir um málefni mismunandi orku- og veitusviða er sem fyrr 
segir fjallað um samskipti við stjórnvöld á ýmsum sviðum, t.d. um nýjar reglur 
um staðfestingu iðnaðar- og viðskiptaráðherra á gjaldskrám hitaveitna og um 
afar mikilvæga endurskoðun reglugerðar um fráveitur og skólp sem Samorka á 
aðild að og getur skipt sköpum varðandi framtíðarstarfsumhverfi fráveitna og 
sérlega er varðar kostnað við nauðsynlegar framkvæmdir margra fráveitna. 
 
 
U M S A G N I R  T I L  Þ I N G N E F N D A ,  R Á Ð U N E Y T A  O G  

S T O F N A N A  
Samorku berst á hverju ári talsverður fjöldi lagafrumvarpa, reglugerðardraga 
og  draga að þingsályktunartillögum og opinberum stefnumótunarskjölum 
ýmiss konar til umsagnar, frá nefndum Alþingis, ráðuneytum og stofnunum 
eða nefndum þeirra. Á starfsárinu skilaði Samorka inn umsögnum um 
eftirtalin mál: 
 
Til þingnefnda um: 
 
Á 145. löggjafarþingi (fyrri hluti árs 2015): 

 Breytingartillögur við tillögu til þingsályktunar um rammaáætlun, 244. 
mál, febrúar 2015. 

 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn vatnamála, 
gjaldtaka, 511. mál, febrúar 2015. 

 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál, 424. mál, 
febrúar 2015. 

 Frumvarp til laga um niðurgreiðslu húshitunar, 698. mál, maí. 

 Frumvarp til breytinga á upplýsingalögum, 272. mál, maí. 
 
Á 146. löggjafarþingi (síðari hluti árs 2015 og fyrstu vikur 2016): 

 Frumvarp til breytinga á upplýsingalögum, 19. mál, október. 

 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd, 140. mál, 
október. 

 Tillögu til þingsályktunar um stofnun hálendisþjóðgarðs, 10. mál, 
október. 
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 Tillögu til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu, 101. mál, október. 

 Upptöku þriggja tilskipana EB er varða opinber innkaup, desember. 

 Frumvarp til laga um uppbyggingu og rekstur fráveitna, 404. mál, 
febrúar 2016. 

 Frumvarp til laga um vatnsveitur sveitarfélaga, 400. mál, febrúar 2016. 
 
Til ráðuneyta og stofnana, nefnda o.s.frv. á vegum þeirra: 

 Til Orkustofnunar um drög að verklagsreglum við niðurdælingu 
jarðhitavökva, janúar og maí 2015. 

 Til Skipulagsstofnunar um drög að landsskipulagsstefnu, febrúar 2015. 

 Til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis um drög að Netmála B.9 - 
Skilmálum um afhendingu rafmagns til stórnotenda á lægri spennu en 
132 kV, febrúar 2015. 

 Til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis um tilskipun EB um 
uppbyggingu innviða fyrir endurnýjanlega orkugjafa, febrúar 2015. 

 Til umhverfis- og auðlindaráðuneytis um drög að frumvarpi til 
breytinga á lögum um náttúruvernd, mars. 

 Til Hagstofu Íslands um fráveiturannsókn Hagstofunnar og 
Umhverfisstofnunar, mars. 

 Til Landsnets um drög að kerfisáætlun og umhverfisskýrslu, september. 

 Til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins um drög að frumvarpi til 
breytinga á lögum um mat á umhverfisáhrifum, september. 

 Til innanríkisráðuneytisins um drög að frumvarpi til laga um stofnun 
netöryggissveitar, október. 

 Bókun stjórnar til umhverfis- og auðlindaráðherra um nefnd um 
endurskoðun reglugerðar nr. 798/1999 um fráveitur og skólp, 
desember. 

 Drög að breytingum á starfsreglum verkefnisstjórnar verndar- og 
orkunýtingaráætlunar, febrúar 2016. 

 
Á árinu fylgdi Samorka ýmsum þessara umsagna eftir á fundum þingnefnda 
eða í óformlegri samskiptum við einstaka þingmenn og formenn þingnefnda. 
Loks hafa samtökin átt ýmsa fundi með fulltrúum viðkomandi ráðuneyta og 
stofnana um sum framangreindra frumvarpa og reglugerðardraga, og fleiri 
slíkra sem verið hafa í smíðum innan ráðuneyta.  
 
U M H V E R F I S R Á Ð   
Ráðið fundaði þrisvar sinnum á árinu, auk þess sem ráðsliðar voru skrifstofu 
samtakanna til ráðgjafar um ýmis mál. Á fundum ráðsins var m.a. fjallað um 
dagskrá umhverfisdags atvinnulífsins og loftslagsmál en einnig um ýmis 
þingmál og drög að frumvörpum, reglugerðum o.fl. sem í vinnslu voru í 
stjórnkerfinu. Má þar nefna lög um náttúruvernd, stjórn vatnamála, 
rammaáætlun, lög um mat á umhverfisáhrifum o.fl. 
 
Ö R Y G G I S R Á Ð  
Öryggisráð Samorku hefur með öll almenn öryggismál fyrir starfsfólk allra 
fagsviðanna að gera. Ráðið hélt tíu fundi á starfsárinu og sendi frá sér 
leiðbeiningarbækling um slysaskráningu og fjarverutíðni. Bæklingurinn er 
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aðgengilegur á vef Samorku. Á hverjum fundi ráðsins er farið yfir slys og 
óhöpp, eða næstum því slys, ef orðið hafa meðal fyrirtækjanna. Er þá farið yfir 
orsakir og afleiðingar og leitað ráða til að hindra endurtekningar.  Lögð voru 
drög að samstarfssamningi við Prómennt um námskeiðahald fyrir 
veitustarfsmenn og verktaka sen vinna fyrir veitur. Til umræðu á fundum 
ráðsins voru m.a. þær miklar framfarir sem orðið hafa varðandi öryggisbúnað 
handverkfæra, sérstaklega hjá bandarískum fyrirtækjum, þjónusta 
Neyðarlínunnar varðandi slys og slysatilkynningar, einnig staðlar um 
jarðbindingar háspennuvirkja, jarðskautsmælingar og vinna undir spennu 
(VUS). Einnig má nefna kynningu á SAREYE viðbragsðskerfi Landsbjargar 
sem kynnt var fyrir öryggisráðinu. Fjölmörg önnur mál voru á borði ráðsins á 
starfsárinu. Öryggisráðið var með innlegg á fagfundi veitumála í Borgarnesi og 
undirbýr nú innlegg fyrir fagfund raforkumála á Ísafirði 26. og 27. maí 2016.  
 
V I N N U H Ó P U R  U M  S T E F N U M Ó T U N  S A M O R K U  
Líkt og fram kemur fyrr í þessari skýrslu var m.a. settur á fót sérstakur 
vinnuhópur í tengslum við stefnumótun Samorku á árinu 2015. Hópurinn 
fundaði þrisvar sinnum, auk þátttöku í stærri stefnumótunarfundi í Kríunesi, í 
almennum félagsfundi á Grand Hótel Reykjavík o.fl. Fulltrúar í hópnum unnu 
ýmsar greiningar sem stuðst var við í stefnumótuninni, m.a. um hagtölur, 
tölfræði, erlend systursamtök og starfsemi þeirra, viðhorf félaga, ímynd og 
viðhorf til orku- og veitugeirans o.fl. 
 
I N N K A U P A S T J Ó R A N E F N D  
Innkaupastjóranefndin hélt fimm fundi á starfsárinu. Í gangi eru fjórir 
sameiginlegir innkaupasamningar, þ.e. jarðstrengir, perur, staurar og luktir. 
Jarðstrengjasamningurinn við Johan Rönning ehf var framlengdur um eitt ár 
og perusamningurinn við Jóhann Ólafsson & co var framlengdur til 1. 
september 2016, en götuluktasamningurinn við Johan Rönning ehf gildir til 8. 
maí 2016. Ljósastaurasamningurinn við Johan Rönning hf gildir til 1. sept. 
2017. 
 
V I N N U M A R K A Ð S N E F N D  S A M O R K U  
Nefndin fundaði sjö sinnum á starfsárinu. Á dagskrá voru að vanda hinar 
ýmsu hliðar kjara-, fræðslu- og jafnréttismála. Þorri nefndarmanna heimsótti 
Noreg og Danmörku í september þar sem fundað var með systursamtökum 
Samorku í báðum löndum en einnig heimsótt fyrirtækin Statkraft og Statnett í 
Noregi og Energinet í Danmörku. Sólrún Kristjánsdóttir, formaður 
nefndarinnar, fjallaði um lærdóma úr þeim heimsóknum í erindi á 
veitustjórafundi 3. desember. Þá hafði nefndin frumkvæði að sameiginlegri 
stefnumótunarvinnu á vettvangi Samorku þar sem orku- og veitufyrirtæki 
fjalla um framboð á og eftirspurn eftir fræðslu fyrir starfsfólk fyrirtækjanna, 
og móta sér stefnu um samstarf og sameiginlegt námskeiðahald þar sem það á 
við. Þegar þetta er ritað er sú vinna í undirbúningi og horft til 
febrúarmánaðar. 
 
S A M S T A R F S H Ó P U R  U M  K Y N N I N G A R M Á L  
Hópurinn fundaði fjórum sinnum á starfsárinu, þar sem m.a. var fjallað um 
vinnu við gerð rammaáætlunar, um stefnumótunarvinnu og breytingar hjá 
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Samorku og breytt hlutverk hópsins í kjölfarið, ýmis málefni úr umræðu 
samfélagsins um orku- og veitumál, norrænan fund upplýsingastjóra 
orkufyrirtækja í Danmörku í september 2015 og um undirbúning slíks 
norræns fundar á Íslandi haustið 2016. 
 
M Æ L A H Ó P U R  
Mælahópur er skipaður mælasérfræðingum frá öllum fagsviðum Samorku og 
fjallar um hvaðeina sem lýtur að orkusölu- og vatnssölumælingum. Hópurinn 
hefur ekki haldið formlega fundi á árinu, en vel er fylgst með þróun og 
nýjungum í mælamálum, sérstaklega upptöku sk. snjallmæla í 
grannlöndunum. Nokkrir úr mælahópnum sóttu ráðstefnu um mæla í 
Vínarborg á árinu. 
 
S N J A L L K E R F A H Ó P U R  
Í desember kom í fyrsta sinn saman nýr hópur sem ætlað er að fjalla um þróun 
á sviði svokallaðra snjallkerfa, m.a. með stefnumörkun að leiðarljósi þannig að 
íslensk orku- og veitufyrirtæki hafi greint tækifæri á þessu sviði, kostnað og 
áskoranir og helst mótað um þessi mál sameiginlega stefnu áður en til 
innleiðingar á Evrópureglum eða annarrar reglusetningar kemur. Hópurinn 
kom fyrst saman í desember sl. en hefur nú fundað þrisvar sinnum. Á 
vettvangi hópsins var einnig undirbúið erindi um þróun snjallkerfa sem flutt 
er á ársfundi Samorku. 
 
S K J A L A -  O G  G Æ Ð A S T J Ó R A H Ó P U R  
Hópurinn var myndaður í kringum áramót og kom fyrst saman í janúar sl. Er 
honum ætlað að vera vettvangur fyrir fagfólk orku- og veitufyrirtækja á sviðum 
gæða- og skjalastjórnunar til að deila með sér þekkingu og fjalla um helstu 
verkefni, áskoranir, kerfi o.s.frv. á þessu sviði. Jafnframt mun hópurinn vera 
skrifstofu Samorku til ráðgjafar um þennan málaflokk eins og tilefni kynna að 
myndast til. 
 
S A M S T A R F S H Ó P U R  U M  L A G N A S K I P U L A G  
Hópurinn var stofnaður á árinu 2011 og skilaði frá sér leiðbeiningarbæklingi 
um Skipulag jarðlagna í þéttbýli sem er að finna á heimasíðu Samorku. 
Hópurinn fundaði ekki á starfsárinu. 
 
Þ J Ó N U S T U H Ó P U R  
Í hópnum kemur saman fólk sem ber ábyrgð á þjónustu og beinum 
samskiptum veitnanna við viðskiptavinina, til þess að bera saman bækur um 
ferla, tæknilausnir, þjónustukannanir o.fl. Nokkurt hlé varð á störfum hópsins 
á árinu 2014 og frameftir árinu 2015, m.a. vegna mannabreytinga, en 
hópurinn fundaði einu sinni árið 2015. Var þar m.a. fjallað um ný mælasöfn, 
„mínar“ síður viðskiptavina, fjarálestur, þjónustu á mismunandi tungumálum, 
notendaskipti, heimsóknir vegna álestra, öryggismál, rafræna reikninga, 
persónuvernd, ný álestrarforrit, innheimtumál, notkun samfélagsmiðla, 
bilanavakt og margt fleira. 
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J A R Ð L A G N A T Æ K N I  
Starfsnám í jarðlagnatækni, sem er 300 stunda bóklegt og verklegt nám, hefur 
verið starfrækt síðan 1998 og þótti á sínum tíma mikið frumkvöðlastarf á sviði 
starfsnáms. Námið er einkum ætlað þeim sem vinna við jarðlagnir hjá veitum 
og verktökum. Tilgangur þess er að stuðla að bættum vinnubrögðum við 
jarðlagnavinnu. Námið er styrkt af ríki og starfsmenntasjóðum. Námskeiðin 
hafa verið vel sótt og hafa yfirleitt verið fullsetin, að undanskildum síðustu 
tveimur árum sem námskeiðið var haldið. Mímir hefur annast framkvæmd 
námskeiðanna. Stærstur hluti þátttakenda hafa verið starfsmenn verktaka, 
sem vinna að jarðlögnum. Í upphafi var áætlað að  starfsnámið yrði starfrækt í 
fimm til sex ár en í ár hefði átt að vera nítjánda starfsár námsins. 
 
Á síðasta ári, sem og síðastliðin tvö ár þar á undan, féll starfsnám í 
jarðlagnatækni niður vegna ónógrar þátttöku. Samorka í samstarfi við fulltrúa 
Mímis og Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins hefur hafið undirbúning að vinnu 
að endurskoðun námsins og verður unnið að því á næsta ári. Sérstaklega 
verður skoðað að nútímavæða fyrirkomulag námsins og gera það 
sveigjanlegra, í þeim tilgangi að styrkja námið og gera það hentugra fyrir 
þátttakendur, veitur og verktaka. 
 
O R K U S P Á R N E F N D  
Yfirnefnd er skipuð samkvæmt ósk frá ráðuneyti orkumála. Undirhópar eru 
þrír, eins og áður, raforkuhópur, jarðvarmahópur og eldsneytishópur. 
Samorka tilnefnir þrjá fulltrúa í jarðvarmahóp og einn í raforkuhóp. Á árinu 
gaf raforkuspárnefnd út endurnýjaða raforkuspá fyrir árin 2015 til 2050. 
Vefsíða Orkuspárnefndar er: www.orkuspa.is. Á vettvangi jarðvarmahóps 
orkuspárnefndar er langt komin vinna við nýja jarðvarmaspá, og má búast við 
að hún komi út á árinu, en sú síðasta kom út árið 2003. 
  
T Æ K N I S K Ó L I N N ,  S K Ó L I  A T V I N N U L Í F S I N S  
Árið 2009 voru Fjöltækniskólinn og Iðnskólinn í Reykjavík sameinaðir og 
stofnaður nýr skóli: „Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins”. Haustið 2015 var 
skólinn sameinaður Iðnskólanum í Hafnarfirði, undir heiti þess fyrrnefnda. 
Tækniskólinn er einkarekinn skóli og er rekstrarfélagið í eigu aðila 
atvinnulífsins: Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtaka iðnaðarins, 
Samorku og Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík. Hlutur Samorku nemur 5% 
og deila samtökin einum fimm stjórnarmanna með Iðnaðarmannafélaginu í 
Reykjavík, þ.e. Samorka tilnefndi aðalmann árin 2014 og 2015 en 
Iðnaðarmannafélagið næstu tvö ár á eftir. Fulltrúi Samorku situr einnig í 
fagráði Raftækniskólans. 
 
A Ð I L D  A Ð  S A M T Ö K U M  A T V I N N U L Í F S I N S  
Samtök atvinnulífsins (SA) eru heildarsamtök íslenskra atvinnurekenda. 
Samorka gerðist aðili að samtökunum árið 2005. Með aðild Samorku eiga öll 
aðildarfélög Samorku aðild að SA. Mörg aðildarfélög Samorku hafa nýtt sér 
þjónustu SA við gerð kjarasamninga og nokkur hafa alfarið flutt 
kjarasamninga sína yfir í umhverfi almenns vinnumarkaðar í samstarfi við SA. 
Samstarf Samorku við Samtök atvinnulífsins er þó eðlilega talsvert meira eftir 
að Samorka flutti skrifstofur sínar í Hús atvinnulífsins í nóvember 2015. 
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O R K U S E T U R  A K U R E Y R I  
Orkusetur á Akureyri hefur það hlutverk að stuðla að aukinni vitund 
almennings og fyrirtækja um skilvirka orkunotkun og möguleika til 
orkusparnaðar. Verkefni Orkuseturs eru einnig á sviði nýrra orkugjafa og 
vinnslu fræðsluefnis. Orkusetrið er óháð og sjálfstæð eining sem vinnur að 
markmiðum sínum sem eins konar tengiliður milli stjórnvalda, almennings, 
fyrirtækja og stofnana. Verkefnið var styrkt af Evrópusambandinu fyrstu þrjú 
árin með því skilyrði að starfseminni yrði haldið áfram fimm ár til viðbótar og 
tók Samorka beinan þátt í rekstri setursins fyrstu árin. Samtökin eiga áfram 
fulltrúa í stjórn setursins. 
 
 

H I T A V E I T U M Á L  

H I T A V E I T U F A G R Á Ð  
Fagráð hitaveitna hélt fjóra fundi á starfsárinu og þar voru ýmis fag- og 
hagsmunamál rædd. Stærstu verkefni fagráðsins á árinu voru vinna vegna 
þátttöku Samorku í starfshópi atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins sem 
skilaði af sér nýjum reglum um staðfestingu iðnaðar- og viðskiptaráðherra á 
gjaldskrám hitaveitna og undirbúningur Fagfundar veitna Samorku 2015. 
Önnur verkefni voru m.a. vinna vegna ágreiningsmáls um forsendur 
tekjuskattsgreiðslna hitaveitna sem reknar eru sem stofnanir sveitarfélaga, 
vinna vegna þátttöku Samorku í vinnuhópi Staðlaráðs um skrif á 
tækniforskrift vegna sundurliðunar reikninga veitna, haldið var námskeið í 
samsetningu og frágangi á einangrun hitaveituröra og byrjað var að undirbúa 
námskeiðshald á árinu 2016. Einnig var farið yfir möguleika á breytingum á 
reglugerð um mælifræðilegt eftirlit með varmaorkumælum, farið var yfir 
verkefni ríkisstjórnarinnar um mögulega samlegð með veituframkvæmdum og 
ljósleiðaravæðingu í dreifbýli og undirbúið var að veita reglulegar upplýsingar 
til veitna um námskeiðshald og sýningar og auðvelda sameiginlegar ferðir 
veitufólks á slíka atburði. Almennt var farið yfir lagaumhverfi hitaveitna á 
Íslandi og rædd ýmis mál tengt lögum og reglugerðum er varða starf 
hitaveitna, t.d. tillögur að breytingum á lögum um stjórn vatnamála, 
breytingar á náttúruverndarlögum, niðurgreiðsla húshitunarkostnaðar, 
sameining stofnana, einföldun regluverks og virðisaukaskattsumhverfi 
hitaveitureksturs. Auk þess var farið yfir ýmis mál, svo sem rannsóknir um 
möguleg tengsl tíðni krabbameins við jarðhitasvæði, möguleg sameiginleg 
innkaup veitna og snjallvæðingu. 
 
R E G L U R  U M  S T A Ð F E S T I N G U  I Ð N A Ð A R -  O G  

V I Ð S K I P T A R Á Ð H E R R A  Á  G J A L D S K R Á M  H I T A V E I T N A  
Í október síðastliðnum birtust í stjórnartíðindum nýjar reglur frá 
atvinnuvegaráðuneytinu, nr. 947/2015 um staðfestingu iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra á gjaldskrám hitaveitna. Forsaga málsins er sú að það hefur 
nokkrum sinnum komið upp á síðustu árum að boðuð hafa verið ný lög um 
hitaveitur, sem oft hafa verið ekki nægilega vel ígrunduð. Þannig var t.d. slíkt 
mál á þingmálaskrá iðnaðar- og viðskiptaráðherra á árinu 2014. Þau áform 
ráðuneytisins að vinna að nýjum lögum um hitaveitur voru rædd árið 2014 á 
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fundi stjórnar Samorku með iðnaðar- og viðskiptaráðherra, og í framhaldi af 
því var ákveðið að skoða möguleikann á því að útbúa gátlista fyrir staðfestingu 
gjaldskráa hitaveitna. Slíkur gátlisti myndi þá koma í staðinn fyrir boðuð ný 
lög um hitaveitur. Í framhaldi af fundi stjórnar Samorku með ráðherra kom 
fulltrúi ráðuneytisins á fund fagráðs hitaveitna þar sem farið var yfir málið. Í 
framhaldi af því var skipaður starfshópur ráðuneytisins með þátttöku 
Samorku og Orkustofnunar. Fagráð hitaveitna starfaði náið með fulltrúa 
Samorku í starfshópnum, vann að áherslum Samorku í starfinu og farið var 
yfir allar tillögur sem fram komu í starfinu. Einnig var óskað eftir áliti allra 
hitaveitna í Samorku nokkrum sinnum í ferlinu. Niðurstaða vinnu þessa hóps 
voru útgefnar reglur um staðfestingu iðnaðar- og viðskiptaráðherra á 
gjaldskrám hitaveitna. Þær reglur fóru einnig í umsögn til allra hitaveitna áður 
en að starfshópurinn lauk endanlega vinnu sinni. 
 
F A G F U N D U R  V E I T N A  
Í hitaveitufagráðinu var, í samstarfi við önnur fagráð, unnið að undirbúningi 
Fagfundar veitna í Samorku 2015. Ítarleg vinna var lögð í að safna sem 
áhugaverðustum erindum. Farið var yfir störf, rannsóknir og útgáfu veitna, 
stofnana, fyrirtækja, háskóla og fleiri aðila sem tengjast hitaveitum, í þeim 
tilgangi að koma auga á og velja úr þau erindi sem gagnlegust væru fyrir 
veiturnar. Fagráðið kom einnig að mörgum öðrum þáttum skipulags 
fundarins.  
 
T E K J U S K A T T S K Y L D A  H I T A V E I T N A  
Í apríl síðastliðnum fengu hitaveitur, sem reknar eru sem stofnanir 
sveitarfélags, bréf frá embætti Ríkisskattstjóra varðandi álagningu tekjuskatts 
við álagningu opinberra gjalda 2014. Þar var veitunum tilkynnt að 
rekstrarform veitnanna hefði verið (undanfarin 10 ár) flokkað á rangan hátt, 
m.v. lög nr. 90/2003 um tekjuskatt. Veitunum var jafnframt tilkynnt að þetta 
þýddi að álagður tekjuskattur yrði 36% í stað 20%. Í framhaldi af samráði við 
veiturnar og umfjöllun um málið í fagráði hitaveitna sendi Samorka, ásamt 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga, erindi til fjármála- og efnahagsráðherra. Þar 
var farið yfir málið, áhrif þess á veiturnar og rökin fyrir nauðsyn 
lagabreytingar. Einnig voru lögð fram drög að lagabreytingu til lagfæringar á 
málinu. Vel var tekið í erindið í ráðuneytinu og eftir að fundað hafði verið um 
það var samhljómur um að reyna að finna lausn á því. Ekki varð þó að 
ráðgerðri tillögu til lagabreytinga í bandormi að sinni, í ljósi andmæla 
embættis  Ríkisskattstjóra. Enn er unnið að því á vettvangi Samorku að ná 
fram nauðsynlegum breytingum fyrir veiturnar, og verða lagðar til nýjar 
tillögur við ráðuneytið snemma á vorþingi 2016. 
 
V I N N U H Ó P U R  S T A Ð L A R Á Ð S  U M  S U N D U R L I Ð U N  

V E I T U R E I K N I N G A  
Á árinu 2013 var stofnaður á vegum Staðlaráðs vinnuhópur sem skoðar 
möguleikann á því að útbúa tækniforskrift sem myndi lýsa uppbyggingu á 
rafrænu skeyti fyrir sundurliðanir á notkun veitna, til að senda með rafrænum 
reikningum. Samorka hefur átt fulltrúa í starfshópnum. Störf hópsins hafa 
legið niðri vegna fjárskorts frá byrjun ársins, en þó hefur áfram verið unnið að 
málinu á vettvangi Samorku og unnið hefur verið að því að hann hefji aftur 
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störf á árinu 2016. Fagráð hitaveitna hefur starfað að málinu með fulltrúa 
sínum í starfshópnum eftir því sem það hefur þróast og mun áfram taka til 
umfjöllunar allar tillögur sem fram koma þar. 
 
N Á M S K E I Ð A H A L D  
Í hitaveitufagráði var unnið að undirbúningi námskeiðs í samsetningu og 
frágangi á einangrun hitaveituröra (og samsuðu á PE plaströrum), sem var 
haldið í samstarfi við Set ehf. og Hitaveitu Egilsstaða og Fella, dagana 11.-12. 
maí. Námskeiðið fór fram í húsakynnum Hitaveitu Egilsstaða og Fella. 
Námskeiðið heppnaðist vel, var fullskipað og var mikil ánægja með það hjá 
þátttakendum. Fyrirhugað var að halda námskeiðið aftur seint á árinu á 
Akureyri, og í framhaldi af því á Selfossi. Þær fyrirætlanir frestuðust, en enn er 
stefnt að því að halda þau námskeið snemma á árinu 2016.  Hitaveitufagráðið 
ræddi einnig framtíð og fyrirkomulag starfsnáms í jarðlagnatækni og fór 
almennt yfir námskeiðshald tengt hitaveitum og mögulega framtíðarsýn í 
þeim efnum hjá Samorku.  
 
R E G L U G E R Ð  U M  M Æ L I F R Æ Ð I L E G T  E F T I R L I T  M E Ð  

V A R M A O R K U M Æ L U M  
Hitaveitufagráðið fór nokkrum sinnum á árinu yfir mögulegar breytingar á 
reglugerð nr. 561/2012 um mælifræðilegt eftirlit með varmaorkumælum. 
Beiðni barst til Samorku frá einu af aðildarfyrirtækjum samtakanna um að 
þau beittu sér fyrir breytingu á reglugerðinni, varðandi bakrásarhitastig 
orkuígildismæla. Ítarleg umræða fór fram innan fagráðsins nokkrum sinnum á 
árinu og Samorka átti í samskiptum við ytri aðila, m.a Neytendastofu, vegna 
þess. Ekki náðist samstaða um að Samorka ætti að beita sér í málinu.  
 
S A M E I G I N L E G A R  F E R Ð I R  V E I T U F Ó L K S  Á  S Ý N I N G A R  O G  

R Á Ð S T E F N U R  &  U P P L Ý S I N G A G J Ö F  S A M O R K U  
Í hitaveitufagráði, í samstarfi við önnur fagráð, er unnið að því að undirbúa 
reglulega upplýsingagjöf til veitna um áhugaverðar og mikilvægar sýningar, 
ráðstefnur og námskeið sem eru á döfinni. Tilgangurinn er að veitur séu 
upplýstar um slíka atburði bæði hérlendis og á helstu samstarfssvæðum og 
stofnunum/samtökum erlendis, ásamt því að auðvelda og hvetja til þess að 
veitufólk sæki slíka atburði í sameiningu. 
 
Ö N N U R  L Ö G ,  R E G L U G E R Ð I R  O G  H A G S M U N A M Á L  
Í fagráði hitaveitna og hjá Samorku almennt var á árinu farið yfir ýmis mál er 
varða starfsumhverfi hitaveitna. Þar má nefna að tekin voru til umfjöllunar 
tillögur að breytingum á lögum um stjórn vatnamála, einföldun regluverks 
tengt átaksverkefni ríkisstjórnarinnar, breytingar á náttúruverndarlögum, 
niðurgreiðsla húshitunarkostnaðar, sameining stofnana og skattalegt 
umhverfi hitaveitureksturs.  
 
N O R D V A R M E  O G  A N N A Ð  A L Þ J Ó Ð A S T A R F  
Nordvarme er formlegur samstarfsvettvangur hitaveitusambanda á 
Norðurlöndunum og skiptast aðildarsamtökin á um rekstur samstarfsins. 
Reksturinn er nú í höndum samtakanna Svensk Fjärrvärme og formennsku 
gegnir Anders Östlund frá Öresundskraf. Starfsemi Nordvarme hefur nokkur 
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undanfarin ár að mestu einskorðast við árlegan fund formanna og 
framkvæmdastjóra aðildarsamtakanna. Starfsemin lá hins vegar nær alfarið 
niðri árið 2015, m.a. vegna fyrirhugaðrar sameiningar sænsku hitaveitu- og 
raforkusamtakanna, sem ekki hlaut tilskilinn (2/3) meirihluta á sérstökum 
félagsfundi þeirra síðarnefndu í nóvember 2015. Haldin var Nordvarme 
málstofa í Kaupmannahöfn um málefni einangrunar í byggingum og 
óformlegur fundur norrænna framkvæmdastjóra í tengslum við hann, en 
fulltrúar Samorku sóttu þá fundi ekki. 
 
Á árinu tók Samorka þátt í DHC country-by-country survey verkefni 
samtakanna Euroheat & Power, í samstarfi við Orkustofnun, þar sem teknar 
voru saman ítarlegar upplýsingar um hitaveitur á Íslandi. 
 
Fulltrúi Samorku sótti fund í Aþenu í boði European Economic Area Financial 
Mechanism, þar sem fjallað var um mögulega þátttöku íslenskra veitna, 
stofnana og fyrirtækja í sameiginlegum verkefnum tengt aðstoð EES ríkja við 
minna þróuð ríki Evrópusambandsins. Auk þess var fundað með fulltrúum 
utanríkisráðuneytisins um fyrirkomulag þróunaraðstoðar á sviði veitna og 
mögulega aðkomu sérfræðinga frá veitufyrirtækjum að skipulagi og 
framkvæmd þróunaraðstoðar í framtíðinni. 
 
V E R K E F N I  F R A M U N D A N  
Meðal verkefna framundan er að unnið verður af fullum krafti að því að 
tryggja að hitaveitur sem reknar eru sem stofnanir sveitarfélaga búi ekki við 
óhagstætt skattalegt umhverfi. Haldið verður námskeið í samsetningu 
hitaveituröra á Akureyri og Selfossi og unnið að því skipuleggja betur og setja 
meiri kraft í námskeiðshald tengt hitaveitum. Einnig verður hafinn 
undirbúningur Vorfundar Samorku 2017. 
 
Önnur verkefni verða m.a að unnið verður að verkefni um reglulega 
upplýsingagjöf til veitna um ráðstefnur/sýningar. Áfram verður skoðað hvort 
grundvöllur myndist fyrir sameiginlegum innkaupum veitnanna, t.d. á 
mælum. Fagráð hitaveitna mun fylgjast með og fjalla um framþróun á 
orkumælum og heitavatnsmælingum almennt. Farið verður yfir mögulega 
endurskoðun og uppfærslu á hitaveituhandbók Samorku, áfram verður haldið 
með átaksverkefni um að fá fleiri veitur til að gerast aðilar að Samorku og 
sérlega skoðaðar í því samhengi einkahitaveitur. Auk þess má nefna að eftir 
því sem ýmis verkefni þróast verður unnið að þeim, svo sem þátttaka í 
starfshópi um sundurliðun upplýsinga með rafrænum reikningum veitna, 
samstarf með innanríkisráðuneytinu og tengdum stofnunum að átaksverkefni 
um ljósleiðaravæðingu dreifbýlis og unnið verður að alþjóðlegum verkefnum.  
 
 

F R Á V E I T U M Á L  

F R Á V E I T U F A G R Á Ð  
Fagráð fráveitna hélt sex fundi á starfsárinu og þar voru ýmis fag- og 
hagsmunamál rædd. Breytingar urðu í fagráðinu í júní þegar formaður 
fagráðsins, Sigurður Ingi Skarphéðinsson lét af störfum hjá Orkuveitu 
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Reykjavíkur og jafnframt í fagráðinu. Honum er þakkað fyrir störf sín í þágu 
veitnanna og Samorku, og farsæla setu í fagráðinu. Í ágúst tók svo Íris 
Þórarinsdóttir, tæknistjóri fráveitu hjá Veitum ohf., til starfa í fagráðinu og var 
hún jafnframt kjörin formaður fagráðsins.  
 
Stærsta verkefni fagráðsins á árinu var vinna vegna nefndar umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins sem endurskoðar nú reglugerð um fráveitur og skólp, 
skipulagning fagfundar veitna Samorku 2015 og vinna vegna yfirstandandi 
endurskoðunar á lögum um uppbyggingu og rekstur fráveitna. Önnur verkefni 
voru m.a. að kláruð voru drög að einum nýjum kafla í fráveituhandbók 
Samorku og unnið að tveimur öðrum köflum, vinna vegna alþjóðlega 
klósettdagsins og farið var yfir og ítarlegar athugasemdir gerðar við 
fráveiturannsókn Hagstofunnar og Umhverfisstofnunar. Einnig var unnið að 
undirbúningi norrænu fráveituraðstefnunnar og öðru alþjóðastarfi tengt 
fráveitum, vinna var hafin við endurskipulagningu starfsnáms í 
jarðlagnatækni og umræða fór fram um framtíðarskipulag námskeiðshald á 
vegum Samorku. Farið var yfir mögulega samlegð með veituframkvæmdum og 
ljósleiðaravæðingu í drefbýli og undirbúið var að veita reglulegar upplýsingar 
til veitna um námskeiðshald og sýningar og auðvelda sameiginlegar ferðir 
veitufólks á slíka atburði. Farið var yfir ýmis mál tengd lögum og reglugerðum 
er varða starf fráveitna, t.d. tillögur að breytingum á lögum um stjórn 
vatnamála, önnur mál tengd vatnaáætlun, breytingar á náttúruverndarlögum, 
sameiningu stofnana og einföldun regluverks. Auk þess var farið yfir ýmis mál, 
svo sem fráveitusamþykktir sveitarfélaga, viðtakarannsóknir fráveitna og 
fræðslu um veitur í námskrám grunnskóla. 
 
N E F N D  U M  E N D U R S K O Ð U N  F R Á V E I T U R E G L U G E R Ð A R  
Í júlí 2013 var skipuð á vegum umhverfis- og auðlindaráðuneytisins nefnd um 
endurskoðun reglugerðar nr. 798/1999 um fráveitur og skólp, sem innleiddi á 
sínum tíma tilskipun 91/271/EB um hreinsun skólps frá þéttbýli. Samkvæmt 
skipunarbréfi er tilgangurinn með endurskoðuninni að einfalda ákvæði 
reglugerðarinnar og gera hana skýrari. Þá kemur fram að upplýsingar um 
fráveitur séu af skornum skammti og það þurfi að laga og bæta úr skráningu 
upplýsinga. Lögð er áhersla á að setja þurfi viðmiðunargildi um efnainnihald 
skólps sem losað er frá iðnaðarstarfsemi í fráveitur og skerpa þurfi á ábyrgð 
leyfishafa starfsleyfa fyrir iðnaðarstarfsemi um hreinsun frárennslis og tengsl 
við reglugerð um starfsemi við atvinnurekstur sem hefur í för með sér 
mengun. Starf nefndarinnar hefur gengið hægt og tvisvar sinnum hafa orðið 
löng hlé á starfi hennar, í báðum tilvikum vegna innri aðstæðna í ráðuneytinu. 
Samorka hefur lagt mikla áherslu á að nefndin klári störf sín hratt og vel, í 
þeim tilgangi að fráveitur og rekstaraðilar þeirra fái vissu um 
framtíðarstarfsumhverfi veitnanna. Í desember 2015 samþykkti stjórn 
Samorku bókun til umhverfis- og auðlindaráðherra, þar sem mikilvægi starfa 
nefndarinnar var ítrekað og áhersla lögð á að hún kláraði störf sín. Í framhaldi 
af því hefur það verið staðfest að nefndin tekur af fullum krafti aftur til starfa í 
byrjun árs 2016.  
 
Á vettvangi fagráðs fráveitusviðs hefur starf nefndarinnar verið ítarlega tekið 
til umfjöllunar. Fagráðið hefur farið yfir allar tillögur sem fram hafa komið í 
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nefndinni og undirbúið tillögur Samorku að endurbótum á reglugerðinni. 
Aðgangur að þeirri miklu þekkingu sem býr í fagráði fráveitna hefur verulega 
styrkt starf nefndarinnar. Við endurskoðun á reglugerðinni hefur Samorka 
lagt áherslu á að ákveðnum ákvæðum hennar verði komið á raunhæfara form 
og fráveitum þannig tryggður rekstrargrundvöllur til framtíðar, til hagsbóta 
fyrir umhverfi, veitufyrirtæki og almenning.  
 
F A G F U N D U R  V E I T N A  
Í fráveitufagráðinu var, í samstarfi við önnur fagráð, unnið að undirbúningi 
Fagfundar veitna í Samorku 2015. Ítarleg vinna var lögð í að safna sem 
áhugaverðustum erindum. Farið var yfir störf, rannsóknir og útgáfu veitna, 
stofnana, fyrirtækja, háskóla og fleiri aðila sem tengjast fraveitum, í þeim 
tilgangi að koma auga á og velja úr þau erindi sem gagnlegust væru fyrir 
veiturnar. Fagráðið kom einnig að mörgum öðrum þáttum skipulags 
fundarins.  
 
L A G A U M H V E R F I  I N N H E I M T U  F R Á V E I T U G J A L D A  
Á fundum fagráðs fráveitna á árinu var áfram tekið til umfjöllunar 
lagaumhverfi innheimtu fráveitugjalda og mögulegar breytingar á lögum nr. 
9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna. Í október 2013 var settur af stað 
óformlegur starfshópur á vegum umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og 
innanríkisráðuneytisins vegna erindis sem Samorka og Samband íslenskra 
sveitarfélaga sendu viðkomandi ráðherrum um innheimtu frá- og 
vatnsveitugjalda. Erindið var sent vegna úrskurða sem féllu og voru staðfestir 
af dómstólum, sem snúast í fyrsta lagi (eins og málið snýr að fráveitum) um 
hvort það sé heimilt að innheimta fráveitugjald af öllum fasteignum sem 
annað hvort eru tengdar fráveitukerfi eða ættu að vera tengdar því. Í öðru lagi 
er álitamálið hvort að eigendum fasteigna sé skylt að greiða fráveitugjald af 
öllum matshlutum innan lóðar. Almennur skilningur meðal aðila að Samorku 
hefur verið að tengiskyldan sé til staðar og að óheimilt sé að skilja ákveðna 
hluta fasteignar undan mati á fráveitugjaldi. Fulltrúi Samorku í þessum 
starfshópi hefur verið Elín Smáradóttir frá Orkuveitu Reykjavíkur. Fram komu 
í starfi hópsins nokkrar útfærslur af tillögum til lausnar á vandanum og auk 
þess vann Trausti Fannar Valsson, dósent við lagadeild Háskóla Íslands, 
álitsgerð um málið. Fagráð frá- og vatnsveitna í Samorku hafa fjallað um 
málin samhliða vinnu starfshópsins og meðal annars lagt til nokkrar 
mikilvægar breytingartillögur sem fram náðu að ganga. Í desember lagði 
umhverfis- og auðlindaráðherra frumvarp til breytinga á lögunum fram á 
þingi (í framhaldi af umsagnarferli) en ekki náðist að taka málið til 
umfjöllunar fyrir þinghlé. Næsta skref í málinu er þinglegt ferli, þar sem 
Samorka mun fylgja málinu eftir og vinna að framgangi þess. 
 
F R Á V E I T U R A N N S Ó K N  H A G S T O F U N N A R  O G  

U M H V E R F I S S T O F N U N A R  
Í mars barst öllum fráveitum fráveiturannsókn Hagstofunnar og 
Umhverfisstofnunar. Í framhaldi af því var óskað eftir að Samorka myndi gera 
athugasemdir við umfang og fyrirkomulag rannsóknarinnar og beita sér í 
málinu. Eftir ítarlega yfirferð og samráð við veiturnar var bréf sent til 
Hagstofustjóra. Þar var farið fram á að fráveiturannsókn Hagstofunnar og 
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Umhverfisstofnunar yrði frestað og Samorka bauð jafnframt fram faglega 
aðstoð sína við að gera umfang hennar raunhæfara. Jafnframt voru gerðar 
alvarlegar athugasemdir við rannsóknina. Sérstaklega voru gerðar 
athugasemdir við umfang hennar, heimildir Hagstofunnar til að óska eftir 
upplýsingum sem í mörgum tilvikum engin íslensk lög eða reglugerð kölluðu 
eftir að væri safnað saman og haldið til haga, mikinn tilkostnað fráveitna og 
sveitarfélaga við að svara rannsókninni og skort á samráði við Samorku áður 
en hún var lögð fram. Vel var tekið í erindi Samorku og fundaði Hagstofan 
með Samorku vegna þess. Í framhaldi af því sendi Hagstofan bréf til veitnanna 
þar sem áréttuð voru ýmis atriði um rannsóknina, sérlega það að valfrjálst 
væri hversu miklum hluta hennar veitur þyrftu að svara, og gefinn aukin 
tímafrestur til að svara rannsókninni.  
 
F R Á V E I T U H A N D B Ó K  
Drög að einum kafla í fráveituhandbók Samorku voru kláruð á árinu. Birgir 
Tómas Arnar frá verkfræðistofunni Verkís hefur klárað drög að kafla um 
sýnatökur og rennslismælingar, sem gefinn verður út á árinu, en lokaútgáfa 
hans býður nýrrar reglugerðar um fráveitur og skólp. Ráðgjafastofan Alta hóf 
vinnu að gerð kafla um leiðbeiningar fyrir innleiðingu blágrænna lausna, sem 
einnig er unninn í samvinnu við Skipulagsstofnun. Sigurjón N. Kjærnested frá 
Samorku vinnur, í samvinnu við fagráð fráveitusviðs, að kafla um dælingu 
fráveituvatns. Útgáfa áður tilbúins kafla um hreinsuns fráveituvatns býður 
einnig eftir nýrri reglugerð um fráveitur og skólp. Áætlað er að klára tvo kafla 
til viðbótar á árinu og mun fyrirkomulagið á ritun þeirra kafla vera hið sama 
og fyrir kláraða kafla fráveituhandbókar, Samorka og ráðgjafi deila með sér 
kostnaði til helminga. Fráveituhandbókin er aðgengileg á vef Samorku.  
 
A L Þ J Ó Ð L E G I  K L Ó S E T T D A G U R I N N  
Þann 19. nóvember var alþjóðlegi klósettdagurinn haldinn um heim allan. Í ár 
var þema dagsins að vekja athygli á þeim stóra vanda víða um heiminn sem er 
skortur á aðgengi að viðundandi salernisaðstöðu. Hér á landi er ástandið 
annað, en dagurinn var notaður af Samorku og mörgum veitum til að vekja 
athygli á mikilvægum málum er varða fráveitur. Fagrað fráveitna ræddi einnig 
á fundum sínum mögulega frekari samvinnu veitnanna í kynningarmálum 
fráveitna og frekara kynningarátak um rusl í fráveitur. Einnig var fundað með 
veitum um það mál, en fulltrúar Veitna og Norðurorku höfðu frumkvæði að 
umræðum um slíkt samstarf.  Var ákveðið að ræða slíkt samstarf áfram á árinu 
2016, sérlega þegar nýr upplýsingafulltrúi Samorku hefði tekið til starfa.  
 
N O R R Æ N  F R Á V E I T U R Á Ð S T E F N A  O G  A N N A Ð  

A L Þ J Ó Ð A S T A R F  
14. norræna fráveituráðstefnan var haldin í Bergen dagana 4.-6. nóvember. 
Norrænu fráveitusamtökin stóðu að ráðstefnunni sem var vel heppnuð og vel 
sótt. Sigurjón N. Kjærnested var fulltrúi Samorku í skipulagsnefnd 
ráðstefnunnar. Fulltrúi Samorku sótti fund í Aþenu í boði European Economic 
Area Financial Mechanism, þar sem fjallað var um mögulega þátttöku 
íslenskra veitna, stofnana og fyrirtækja í sameiginlegum verkefnum tengt 
aðstoð EES ríkja við minni þróuð ríki Evrópusambandsins. Auk þess var 
fundað með fulltrúum utanríkisráðuneytisins um fyrirkomulag 
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þróunaraðstoðar á sviði veitna og mögulega aðkomu sérfræðinga frá 
veitufyrirtækjum að skipulagi og framkvæmd þróunaraðstoðar í framtíðinni. 
 
S A M E I G I N L E G A R  F E R Ð I R  V E I T U F Ó L K S  Á  S Ý N I N G A R  O G  

R Á Ð S T E F N U R  &  U P P L Ý S I N G A G J Ö F  S A M O R K U  
Í fráveitufagráði, í samstarfi við önnur fagráð, er unnið að því að undirbúa 
reglulega upplýsingagjöf til veitna um áhugaverðar og mikilvægar sýningar, 
ráðstefnur og námskeið sem eru á döfinni. Tilgangurinn er að veitur séu 
upplýstar um slíka atburði bæði hérlendis og á helstu samstarfssvæðum og 
stofnunum/samtökum erlendis, ásamt því að auðvelda og hvetja til þess að 
veitufólk sæki slíka atburði í sameiningu. 
 
N Á M S K E I Ð A H A L D  
Undirbúningur er hafinn að endurskoðun starfsnáms í jarðlagnatækni, en það 
nám hefur legið niðri undanfarin ár, eins og fjallað var um framar í 
ársskýrslunni. Fráveitufagráðið fór einnig almennt yfir námskeiðshald tengt 
fráveitum og mögulega framtíðarsýn í þeim efnum hjá Samorku.  
 
Ö N N U R  L Ö G ,  R E G L U G E R Ð I R  O G  H A G S M U N A M Á L  
Í fagráði fráveitna og hjá Samorku almennt var á árinu farið yfir ýmis mál er 
varða starfsumhverfi vatnsveitna. Þar má nefna að teknar voru til umfjöllunar 
tillögur að breytingum á lögum um stjórn vatnamála, fráveitusamþykktir 
sveitarfélaga, viðtakarannsóknir fráveitna, einföldun regluverks tengt 
átaksverkefni ríkisstjórnarinnar, breytingar á náttúruverndarlögum, möguleg 
sameining stofnana og fræðsla um veitur í námskrám grunnskóla.  
 
V E R K E F N I  F R A M U N D A N  
Meðal verkefna framundan er að klára vinnu vegna nefndar um endurskoðun 
reglugerðar um fráveitur og skólp, áfram verður fylgst með og fylgt eftir 
fyrirhuguðum breytingum á lögum um uppbyggingu og rekstur fráveitna, 
unnir verða tveir nýir kaflar í fráveituhandbók Samorku og þeir kaflar 
fráveituhandbókar þar sem drög liggja fyrir, verða gefnir út. Einnig verður 
hafinn undirbúningur Vorfundar Samorku 2017. Önnur verkefni eru m.a. að 
unnið verður að skipulagningu norrænu fráveituráðstefnunnar 2017 og unnið 
að því skipuleggja betur og setja meiri kraft í námskeiðshald tengt fráveitum. 
Teknar verða til umfjöllunar nýjar leiðbeiningar World Health Organization 
um innra eftirlit fráveitna. Unnið verður að verkefni um reglulega 
upplýsingagjöf til veitna um ráðstefnur/sýningar, haldið verður upp á 
alþjóðlega klósettdaginn 2016 og aftur verður sett af stað átaksverkefni um að 
fá veitur sem standa fyrir utan Samorku til að gerast aðilar að samtökunum. 
Fagráð fráveitna mun áfram fjalla á fundum sínum um hina ýmsu þætti 
stjórnar vatnamála á landinu, eftir því sem það mál þróast áfram. Samorka 
mun starfa með innanríkisráðuneytinu og tengdum stofnunum að 
átaksverkefni um ljósleiðaravæðingu dreifbýlis og unnið verður að 
alþjóðlegum verkefnum. Áfram verður fjallað í fagráði fráveitna um öll 
mikilvæg málefni sem koma upp er varða starfsumhverfi fráveitna. 
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R A F O R K U M Á L  

R A F O R K U F A G R Á Ð  
Fagráð raforkusviðs hélt sex fundi á starfsárinu. Ráðið tekur fyrir þau helstu 
málefni sem koma til kasta raforkusviðsins á hverjum tíma, vísar þeim í 
einstakar nefndir og vinnuhópa og fylgist síðan með framvindu þeirra. Greint 
er frá einstökum verkefnum og framgangi undir frásögnum af störfum hópa og 
nefnda hér á síðunum. Ráðið fjallaði m.a. um breytingar á nokkrum 
reglugerðum stjórnvalda og gerði umsagnir þar um. Einnig ræddi ráðið um 
skattlagningu orkumannvirkja og fasteignagjaldaálagningu á dreifiveitur og 
sótti fundi um orkuskipti í samgöngum, tók þátt í fundi á Dalvík um orkumál á 
Norðurlandi og ástand orkuflutningskerfisins um landið. Starfsmaður 
Samorku sótti vinnufund sérfræðinga á Norðurlöndum um vinnu undir 
spennu, en fundurinn fór fram í Svíþjóð.  
 
R Á Ð G J A F A R Á Ð  O R K U F Y R I R T Æ K J A  
Á starfsárinu var stofnað til nýs ráðgjafaráðs orkufyrirtækja, en það er heiti 
vettvangs sem er stjórn og skrifstofu Samorku til ráðgjafar um sameiginleg 
hagsmunamál fyrirtækja sem framleiða og selja raforku. Á vettvangi ráðsins er 
fjallað um starfsumhverfi fyrirtækjanna, svo sem lagaumgjörð og annað 
regluverk sem og önnur atriði sem haft geta áhrif á starfsemi þeirra, að svo 
miklu leyti sem það er heimilt samkvæmt samkeppnislögum.  
 
Ráðið fundaði þrisvar á starfsárinu. Á fyrsta fundi ráðsins hinn 23. mars 2015 
var undir fyrsta lið fjallað sérstaklega um samkeppnislög og starfsemi 
hagsmunasamtaka í atvinnulífi. Sérfræðingur Samtaka atvinnulífsins á sviði 
samkeppnisréttar var gestur fundarins og m.a. var rifjað upp bréf 
Samkeppniseftirlitsins til Samorku dags. 17. október 2013, þar sem tilkynnt 
var um að rannsókn eftirlitsins á starfsemi Samorku hefði verið hætt. Hefur 
þeim sem sæti eiga í ráðinu verið gerð grein fyrir að óheimilt sé að fjalla um 
nokkur þau atriði sem vernduð séu samkvæmt samkeppnislögum s.s. 
verðlagsmálefni, þróun markaða, kostnað við einstakar virkjanaframkvæmdir 
eða samninga við viðskiptavini. Ráðið hittist eingöngu á vettvangi Samorku 
þar sem fundað er skv. boðaðri dagskrá og starfsmaður Samorku heldur 
fundargerð. Meðal annarra umfjöllunarefna á árinu má nefna tengingar við 
flutningskerfi raforku, ímynd orkugeirans, rammaáætlun og upprunaábyrgðir. 
 
Á starfsárinu ákvað ráðið m.a. að fá Kristján B. Ólafsson ráðgjafa til að vinna 
frekari upplýsingar um orkukostina sem til umfjöllunar eru á vettvangi 
rammaáætlunar, út frá opinberum gögnum. Er um að ræða svokallaða 
Levelized Cost of Energy aðferðafræði, eða greiningu á núvirtum 
meðalkostnaði yfir líftíma virkjana. Skýrslunni er ætlað að geta fært 
verkefnisstjórn rammaáætlunar og vinnuhópum hennar tæki til að taka betra 
tillit til hagkvæmniþátta en áður hefur verið gert í tengslum við rammaáætlun. 
Ákveðið var að leita eftir áliti Samkeppniseftirlitsins um hvort að samstarf um 
umrætt verkefni bryti nokkuð í bága við ákvæði samkeppnislaga skv. mati 
þess. Um leið var stofnuninni greint frá tilurð þessa nýja ráðgjafaráðs á 
vettvangi Samorku. Starfsmenn Samorku áttu svo fund með 
Samkeppniseftirlitinu í desember og í kjölfar hans barst Samorku erindi þar 
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sem fram kom að stofnunin gerði ekki athugasemdir við verkefnið né við 
tilvist ráðgjafaráðsins, en áréttuð voru ýmis atriði sem hafa bæri til hliðsjónar í 
starfseminni og halda í heiðri, sem Samorka telur að gert hafi verið. 
Fundurinn var Samorku gagnlegur og eru þessar góðu vísur aldrei of oft 
kveðnar. 
 
T Æ K N I L E G I R  T E N G I S K I L M Á L A R  R A F V E I T N A ( T T R )  

Meginverkefni hópsins er að viðhalda TTR bæklingnum. Hópurinn kom einu 
sinni saman á starfsárinu. Ákveðið var að hefja endurskoðun á TTR 
bæklingnum, sem síðast var endurskoðaður árið 2009. Prentað upplag er á 
þrotum og því tækifæri til endurskoðunar, en nokkur atriði hafa úrelst á þeim 
tíma sem liðinn er frá 2009 og  tímabært að koma þeim á prent. Auk þess að 
fjalla um tæknilega tengiskilmála rafveitna á þessum eina fundi starfsársins 
voru eyðublöðin fyrir umsóknir um heimtaugar og þjónustubeiðnir yfirfarnar. 
en þær eru nú afgreiddar á vefsíðum dreifiveitnanna sjálfra og því ekki lengur 
fáanlegar í prentuðum útgáfum. Hópurinn lætur sig líka varða tengiskilmála 
minni virkjana og vindrafstöðva við dreifikerfi veitna. Þá heldur hópurinn 
einnig utan um og safnar þekkingu um málefni rafsegulsviðs, en á vef 
Samorku hefur verið komið upp nokkurs konar þekkingarbanka um þann 
málaflokk. Hópurinn á nú í viðræðum við Orkustofnun um forsendur og 
framtíðargrundvöll fastagjalda í gjaldskrám dreifiveitna. 
 
F R Æ Ð S L U H Ó P U R  R A F I Ð N A Ð A R M A N N A   
Fræðsluhópurinn sem slíkur starfaði ekki á árinu, en samstarf við 
Mannvirkjastofnun og  Rafiðnaðarskólann um námskeið er virkt. Eins og áður 
býður Rafiðnaðarskólinn upp á ýmis námskeið, bæði í Reykjavík og hjá veitum 
úti á landi, ef óskað er eftir slíku, t.d. um jarðtengingar. Námskeiðin eru 
auglýst í námsvísi Rafiðnaðarskólans sem gefinn er út tvisvar á ári 
(www.raf.is). Öryggisráðið fjallar um fræðslumálin á því sviði. 
 
R A F O R K U H Ó P U R  O R K U S P Á R N E F N D A R  
Samorka á fulltrúa í raforkuhóp Orkuspárnefndar. Raforkuhópurinn fundar 
mánaðarlega og sér um gerð raforkuspár. Í árslok var tilbúin endurskoðuð 
raforkuspá fyrir tímabilið 2015-2050 og er hún aðgengileg á vef nefndarinnar: 
www.orkuspa.is, þar sem einnig má sjá nýjustu upplýsingar um 
rafmagnsnotkun ársins 2015 svo og allar upplýsingar um störf og skýrslur 
nefndarinnar.   
 
S P E N N A H Ó P U R  
Í spennahópinn eru skráðir tólf félagar, sérfræðingar rafveitna og 
stóriðjufyrirtækja í aflspennatækni og rekstri þeirra. Hópurinn hélt einn fund 
á  árinu.  
 
R A F B Í L A H Ó P U R  
Rafbílahópurinn hélt einn fundi á árinu, auk þess sem félagar hópsins tóku 
þátt í ráðstefnum og kynningum sem haldnar voru, m.a á vegum háskóla, 
banka,  Grænu orkunnar og fleiri aðila sem láta sig varða rafbílavæðinguna og 
orkuskipti í samgöngum. Félagar í hópnum fylgjast með þróuninni í 
grannlöndunum og miðla upplýsingum sín á milli og til veitufyrirtækjanna. 

http://www.raf.is/
http://www.orkuspa.is/
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G Ö T U L J Ó S A H Ó P U R  
Götuljósahópurinn er sérfræðingahópur innan Samorku, sem ætlað er að 
fylgjast með og miðla nýjungum varðandi götulýsingu. Hópurinn hefur verið 
innkaupanefnd til ráðgjafar við útboð á götuljósabúnaði. 
 
S T A R F S G R E I N A R Á Ð  R A F I Ð N G R E I N A  
Starfsgreinaráð rafiðngreina er skipað af menntamálaráðherra til fjögurra ára 
í senn. Samorka á, ásamt SART, einn fulltrúa í ráðinu. Stöðugar breytingar eru 
á áformum stjórnvalda um fyrirkomulag iðnfræðslunnar og kennslu í 
verklegum greinum, þannig að starfsgreinaráðið hefur alltaf verkefni til 
úrlausna. Fræðsluskrifstofu Rafiðnaðarsambands Íslands leiðir starf 
starfsgreinaráðsins. 
 
S A M S T A R F S V E T T V A N G U R  U M  R A F M A G N S Ö R Y G G I S M Á L  
Samorka hefur átt samstarf við Mannvirkjastofnun um rafmagnsöryggismál, 
þar sem sameiginleg málefni eru rædd. Á árinu var haldinn einn fundur á 
þessum vettvangi.  
 
F A G R Á Ð  N E Y T E N D A S T O F U  O G  A T V I N N U L Í F S I N S  Á  S V I Ð I  

M Æ L I F R Æ Ð I  
Samorka á einn fulltrúa í ráðinu, sem samanstendur af fulltrúum úr hinum 
ýmsu greinum atvinnulífsins. Í ráðinu er fjallað um hvað eina sem snertir 
starfsemi Neytendastofu á sviði mælifræði og löggildingu mæla og voga.  
 
R A F S T A Ð L A R Á Ð  
Í rafstaðlaráði taka þátt starfsmenn frá raforkufyrirtækjunum og fulltrúi 
Samorku starfar einnig með ráðinu, þegar svo ber undir. Staðlaráð Íslands 
hefur stofnað til tækninefndar um grunngerð rafrænna viðskipta og tekur 
fulltrúi Samorku þátt í þeirri nefnd. 
 
N E Y Ð A R S A M S T A R F  R A F O R K U K E R F I S I N S  
Landsneti er, samkvæmt lögum, gert að sjá um neyðarsamstarf rafveitna 
(NSR). NSR rekur vefsíðu, www.nsr.is. Samorka á fulltrúa á þessum vettvangi. 
NSR starfar náið með almannavarnadeild Ríkislögreglustjóra og kemur saman 
nokkrum sinnum á ári. Samorka hefur verið tengiliður milli 
almannavarnadeildar Ríkislögreglustjóra og þeirra veitna sem ekki eiga beina 
aðild að samstarfinu. Samorka fylgdist grannt með æfingu sem Landsnet 
gekkst fyrir um neyðarstjórnun raforkukerfisins á árinu 2015. 
 
S A M R Á Ð S N E F N D  E F T I R L I T S S K Y L D R A  A Ð I L A  
Nefndin er vettvangur eftirlitsskyldra aðila til þess að geta komið á framfæri 
viðhorfum til framkvæmdar og þróunar í eftirliti Orkustofnunar samkvæmt 
raforkulögum, svo sem um umfang eftirlitsins, starfshætti og rekstur. 
Orkustofnun ber að senda atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra skýrslu um 
starfsemina árlega, þar sem með fylgir umsögn nefndarinnar. Ráðherra skipar 
sex menn í nefndina til þriggja ára í senn eftir tilnefningu Samorku. 
Töluverður vöxtur hefur verið í ytra eftirliti með sérleyfisstarfsemi flutnings- 
og dreifiveitna seinustu árin og hefur kostnaður tvöfaldast frá árinu 2011. 
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Nefndin hefur gert athugasemdir við þetta í umsögnum sínum og bent á að í 
meira en aldar sögu rafvæðingar á Íslandi hafi aldrei komið tilefni sem kallaði 
á slíkt eftirlit. Þá hefur einnig verið ítrekað bent á að öll flutnings- og 
dreififyrirtæki eru með innra öryggisstjórnunarkerfi og skilgreint innra eftirlit. 
Undanfarin ár hefur skilgreining hagræðingarkröfu verið áberandi í störfum 
nefndarinnar, en samskipti Orkustofnunar við einstök flutnings- eða 
veitufyrirtæki eru þar ekki til umfjöllunar sem slík. 
 
N O R D E N E R G I  
Nordenergi er formlegur samstarfsvettvangur raforkusamtaka á 
Norðurlöndum, sem aðildarsamtökin skiptast á um að reka, að Samorku 
undanskilinni. All nokkur starfsemi er á vegum Nordenergi þar sem 
framkvæmdastjórar samtakanna funda, auk ársfundar Nordenergi, a.m.k. 
tvisvar á ári, aðstoðarframkvæmdastjórar nokkrum sinnum og vinnuhópar þar 
fyrir utan. Samorka hefur markað þá stefnu að sækja ársfundi Nordenergi en 
taka ekki að öðru leyti beinan þátt í starfinu nema þegar 
framkvæmdastjórafundir tengjast árfsfundi eða stjórnarfundi Eurelectric, 
enda eru sum helstu umfjöllunarefnin á vettvangi þeirra mun minna eða alls 
ekki á dagskrá hérlendis. Ber þar fyrst að nefna viðskipti með raforku innan 
hins sameiginlega norræna markaðar. Þá er aukinn hlutur endurnýjanlegra 
orkugjafa ofarlega á baugi auk orkunýtni og annarra málaflokka sem til 
umfjöllunar eru á vettvangi ESB. Önnur umfjöllunarefni standa okkur þó nær, 
t.d. umræður um áhrif tenginga um sæstreng við aðra markaði í Evrópu, 
þróun orkuskatta á Norðurlöndunum, málefni Eurelectric, rekstur flutnings- 
og dreifikerfa, þróun svokallaðra snjallkerfa (e. Smart systems) o.fl. 
 
Ársfundur Nordenergi var haldinn í 2. viku september 2015, í Alta í Norður-
Noregi. Fundinn sóttu formaður og framkvæmdastjóri f.h. Samorku. Á 
fundinum voru m.a. teknar ákvarðanir um fyrirhugað sameiginlegt 
skrifstofuhúsnæði hinna fjögurra samtakanna í Brussel. Skrifstofan verður rétt 
við Schuman-torg og höfuðstöðvar framkvæmdastjórnar ESB, en það er mat 
samtakanna að aukin samvinna starfsfólks þeirra í Brussel muni styrkja 
starfsemi þeirra allra í borginni, sem einkum snýr að þróun mála á vettvangi 
ESB.  
 
Í öllum hinum löndunum er uppi staða umframframboðs og lágra meðal 
heildsöluverða á raforku. Samtökin Dansk Energi eru um það bil að breytast 
úr eins konar regnhlífarsamtökum þriggja samtaka (orkusölu, -dreifingu og -
framleiðslu) í ein sameinuð heildarsamtök. Í Svíþjóð var lögð til sameining 
samtaka raforkufyrirtækja og samtaka hitaveitna, en ekki reyndist tilskilinn 
meirihlutastuðningur (2/3) á sérstökum fundi fyrrnefndu samtakanna. 
 
Þá hafa bæði Vattenfall og E.ON uppi áform um lokun kjarnaofna í Svíþjóð, 
þegar kemur að kostnaðarsamri öryggisuppfærslu fyrir árið 2020, en í ljósi 
lágra raforkuverða telja fyrirtækin umræddar aðgerðir ekki svara kostnaði. 
Alls munu um 2.800 MW af uppsettu afli verða tekin úr notkun. Í Olkiluoto í 
Finnlandi er hins vegar stefnt að því að taka 5. kjarnaofninn í notkun árið 
2018. Norsk orkufyrirtæki finna fyrir lækkandi verðlagi á áli og fleiri 
framleiðsluvörum í iðnaði. Hins vegar hefur lækkandi gengi norsku krónunnar 
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dregið úr áhrifum þessa á rekstur orkufyrirtækjanna. Þá má geta þess að árið 
2018 stefna Norðmenn að því að allir viðskiptavinir rafveitnanna hafi tekið 
upp svonefnda snjallmæla. 
 
Nordenergi (þ.e. hin samtökin fjögur utan Samorku) hefur farið fram á að 
Samstarfsvettvangur raforkueftirlitsstofnana í Evrópu (ACER) rannsaki 
erfiðleika við aðgang að flutningskerfi N-Þýskalands. Athugað skuli hvort 
eðlileg sjónarmið ráði ávallt för þegar teknar eru ákvarðanir um takmarkanir á 
aðgangi Norðurlandanna að Þýskalandsmarkaði með stýringu þessa hluta 
flutningskerfisins þar sem innlend vindorka hefur ákveðinn forgang en er afar 
óstöðug. 
 
E U R E L E C T R I C  
Eurelectric eru almenn Evrópusamtök rafiðnaðarins, en jafnframt eiga  
flutningsfyrirtæki með sér sérstök samtök, ENTSO-E.  Frá og með árinu 2012 
er aðild Samorku að Eurelectric kostuð sérstaklega af fjórum 
aðildarfyrirtækjum samtakanna – Landsneti hf, Landsvirkjun, Orkuveitu 
Reykjavíkur og RARIK ohf. Aðalhlutverk Eurelectric er að móta sameiginlega 
stefnu raforkugeirans í Evrópu og hafa áhrif á stefnumótun ESB á því sviði.   
 
Ársfundur Eurelectric var haldinn í Berlín dagana 1.-2. júní 2015. Þema 
fundarins var The Consumer Powered Energy Transition, þ.e. áherslan var 
m.a. á sterkari stöðu neytandans í krafti tækniþróunar, snjallkerfa, fjölgunar 
aðila á markaði, eigin orkuframleiðslu heimila með sólarorku o.fl. Viðbrögð 
orkufyrirtækja og þátttaka þeirra í þessari þróun var eins konar yfirþema 
ráðstefnunnar. Pat O‘Doherty, forstjóri írska orkufyrirtækisins ESB, kynnti 
sameiginlega skýrslu ólíkra nefnda á vegum Eurelectric og lagði áherslu á 
mikilvægi þess að þessi þróun yrði „einföld, ódýr og sanngjörn.“ Einföld í 
skilningi einfalds regluverks, ódýr í krafti öflugrar samkeppni á markaði og 
sanngjörn í þeim skilningi að raforkureikningar verði gegnsæir en feli ekki í 
sér alls kyns félagslegar niðurgreiðslur, millifærslur eða alls óskylda 
skattheimtu sem dreifi kostnaðinum á aðra en til hans stofna. 
 
Ýmislegt fróðlegt kom fram í þeim mikla fjölda erinda sem flutt voru á 
ráðstefnunni. Þar var m.a. íslenskur ræðumaður, Friðrik Larsen lektor við 
viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, með erindi um „branding of the 
electricity industry“, eða vörumerkjavæðingu raforkugeirans. Að venju lögðu 
m.a. ráðherrar og fulltrúi framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (Migual 
Arias Canete, framkvæmdastjóri fyrir loftslags- og orkumál) áherslu á nauðsyn 
frekari samræmingar innri markaðar ESB á sviði raforkumála. Samandregið 
má orða það þannig að orkuiðnaðurinn sjálfur og stjórnvöld flestra 
aðildarríkja ESB tala fyrir aukinni samræmingu og frjálsari samkeppni milli 
ríkja. Á sama tíma leggja hins vegar stjórnvöld flestra ríkjanna mikla áherslu á 
að tryggja ákveðið jafnvægi og orkuöryggi á eigin mörkuðum, hvað varðar afl 
og ekki síður varaafl í tilvikum ört fjölgandi vind- og sólarorkuvera. Í mörgum 
ríkjanna er nú verulegt umframafl í kerfinu og heildsöluverð því gjarnan lág. 
Betri nýting og bætt orkuöryggi með bættri flutningsgetu milli ríkja, á landi 
eða undir sjó, er þess vegna mikið áherslumál margra innan ESB. 
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Ennfremur er aukinn hluti endurnýjanlegra orkugjafa ofarlega á dagskrá í 
álfunni, að vanda. Þrír þýskir ráðherrar ávörpuðu ráðstefnuna og í máli þeirra 
kom m.a. fram sú áhersla að frekari uppbygging endurnýjanlegra orkugjafa 
yrði að fara fram á forsendum markaðarins, þ.e. á viðskiptalegum forsendum. 
Var m.a. horft til eflingar viðskiptakerfis með losunarkvóta í því samhengi. Í 
máli Rainer Baake, ráðherra efnahags- og orkumála, kom m.a. fram að þýsk 
stjórnvöld hafa komist að þeirri niðurstöðu að aukin orkuvinnsla með 
endurnýjanlegum orkugjöfum snerist í Þýskalandi um vind- og sólarorku. 
Sagði hann m.a. að tilraunir með raforkuvinnslu úr jarðhita hefðu mistekist, í 
Þýskalandi. 
 
Af Eurelectric er það m.a. að frétta að tekjur samtakanna hafa dregist verulega 
saman undanfarin ár, m.a. vegna versnandi afkomu fjölda orkufyrirtækja og 
áhrifa þess á innheimtu félagsgjalda. Mikið er kvartað undan því að neytendur 
sjá raforkureikninga sína hækka en það skýrist einkum af aukinni 
skattheimtu, á meðan orkufyrirtækin fá minni tekjur með lækkandi 
orkuverðum og minni eftirspurn í efnahagslægð. Hefur Eurelectric brugðist 
við með niðurskurði og á tveimur árum hefur rekstrarkostnaður samtakanna 
verið skorinn niður um 9,5%. 
 
Á fundinum tók Antonio Mexia, forstjóri EDP í Portúgal, við forsetaembætti af 
Johanness Teyssen, forstjóra E.ON í Þýskalandi. Ársfundur Eurelectric 2016 
verður haldinn í Vilnius dagana 6.-7. júní. 
 
 

V A T N S V E I T U M Á L  

V A T N S V E I T U F A G R Á Ð  
Fagráð vatnsveitna hélt fimm fundi á starfsárinu og þar voru ýmis fag- og 
hagsmunamál rædd. Breytingar urðu í fagráðinu tvisvar á árinu. Í maí lét 
Sigurbjörn Búi Sigurðsson af störfum í fagráðinu og er honum þakkað fyrir 
störf sín í þágu veitnanna og Samorku, og farsæla setu í fagráðinu. Í ágúst lét 
Ólafur H. Stefánsson af störfum hjá sveitarfélaginu Húnaþingi Vestra og 
jafnframt í fagráðinu. Honum er einnig þakkað fyrir störf sín í þágu veitnanna 
og Samorku, og farsæla setu í fagráðinu. Tveir nýir fagráðsfulltrúar bættust í 
hópinn í árinu, sem vafalaust munu styrkja störf þess: Arndís Ósk Ólafsdóttir 
fagstjóri vatnsveitu hjá Veitum ohf. og Árni Árnason yfirvélfræðingur 
Norðurorku hf. 
 
Stærstu verkefni fagráðsins á árinu voru skipulagning Norrænu 
vatnsveituráðstefnunar 2016, skipulagning fagfundar veitna Samorku 2015 og 
vinna að samstarfsverkefni um vatnsvernd, kortagrunna Neyðarlínunnar og 
viðbrögð við mögulega skaðlegum atvikum á vatnsverndarsvæðum. Önnur 
verkefni voru m.a. vinna vegna fyrirhugaðra breytinga á lagalegu 
fyrirkomulagi innheimtu vatnsgjalda, haldið var námskeið í samsuðu á PE 
plaströrum, undirbúningur var hafinn að vinnu á vegum Samorku vegna 
komandi endurskoðunar á neysluvatnsreglugerðinni, vinna var hafin við 
endurskipulagningu starfsnáms í jarðlagnatækni og umræða fór fram um 
framtíðarskipulag námskeiðshalds á vegum Samorku. Einnig var unnið að 
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alþjóðastarfi tengt vatnsveitum, staðið fyrir greinaskrifum og upplýsingum til 
veitna í tilefni af Degi vatnsins, farið var yfir mögulega samlegð með 
veituframkvæmdum og ljósleiðaravæðingu í drefbýli og undirbúið var að veita 
reglulegar upplýsingar til veitna um námskeiðshald og sýningar. Farið var yfir 
ýmis mál tengd lögum og reglugerðum er varða starf vatnsveitna, t.d tillögur 
að breytingum á lögum um stjórn vatnamála, önnur mál tengd vatnaáætlun, 
breytingar á náttúruverndarlögum, sameining stofnana og einföldun 
regluverks. Auk þess var farið yfir ýmis mál, svo sem gögn um flúorstyrk í 
drykkjavatni, möguleg sameiginleg innkaup veitna og snjallkerfavæðingu. 
 
1 0 .  N O R R Æ N A  V A T N S V E I T U R Á Ð S T E F N A N  2 8 . - 3 0 .  

S E P T E M B E R  2 0 1 6  Í  H Ö R P U  
10. norræna vatnsveituráðstefnan verður haldin í Hörpu dagana 28.-30. 
september 2016. Síðustu ráðstefnunni, sem haldin var í Helsinki árið 2014, 
var slitið af fulltrúa Samorku með boði til ráðstefnugesta um að sækja Ísland 
heim árið 2016. Ráðstefnan er haldin á tveggja ára fresti og skiptast 
Norðurlöndin á að halda hana. Venjulega sækja um 200-250 gestir 
ráðstefnuna. Á dagskrá verða erindi, vinnustofur, vísindaferð og fleira tengt 
öllum helstu málum er varða starfsemi vatnsveitna. Samorka sér um 
skipulagningu ráðstefnunnar í samstarfi við norræna skipulagsnefnd, sem 
skipuð er tveimur frá hverju af norrænu vatnsveitusamböndunum. Fagráð 
vatnsveitna tekur auk þess til umfjöllunar öll stærri atriði er varða 
skipulagninu hennar. Unnið hefur verið af fullum krafti við skipulagningu 
ráðstefnunnar og er óhætt að segja að stefni í frambærilega og áhugaverða 
ráðstefnu. Frekari upplýsingar um ráðstefnuna má nálgast á heimasíðu 
hennar: www.samorka.is/ndwc2016.  
 
S A M S T A R F S V E R K E F N I  S A M O R K U ,  N O R Ð U R O R K U  O G  

N E Y Ð A R L Í N U N N A R  U M  V A T N S V E R N D   
Nú er í fullum gangi skipulagning samstarfsverkefnis Samorku, Norðurorku 
og Neyðarlínunnar um vatnsverndarsvæði og viðbrögð við mögulega 
skaðlegum atvikum á vatnsverndarsvæðum, sem áhrif geta haft á gæði 
vatnsins. Hugmyndin að verkefninu kom fram hjá Norðurorku í framhaldi af 
atviki sem upp kom á vatnsverndarsvæði þeirra. Þar kom fram sú hugmynd 
hvort mögulegt væri að koma upplýsingum um vatnsverndarsvæði í 
kortagrunn Neyðarlínunnar. Við skráningu atviks hjá Neyðarlínunni myndi þá 
fara í gang skilgreint viðbragðsferli. Fagráð vatnsveitna hefur á fundum sínum 
unnið að skipulagningu verkefnisins í samstarfi við fulltrúa Norðurorku og 
Neyðarlínunnar. Ákveðið var að útfæra verkefnið fyrst með einni veitu – 
Norðurorku – og læra af því áður en verkefnið verður svo keyrt á landsvísu, og 
öllum veitum boðið að taka þátt í því og útfæra nánar eins og best hentar fyrir 
hverja veitu. Í desember 2015 var verkefnið sett í prufufasa, eftir að 
grunnskipulagning á verkefninu hafði farið fram og grunnferlar skilgreindir. 
Norðurorka hafði lagt í vinnu við að uppfæra vatnsverndarsvæði sitt í 
kortagrunnum, uppfært neyðaráætlun og farið almennt yfir sitt viðbragðsferli. 
Eftir að prufukeyrslu á verkefninu líkur mun fagráð vatnsveitna og aðilar að 
verkefninu vinna að skipulagningu næstu skrefa þess.  
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F A G F U N D U R  V E I T N A  
Í vatnveitufagráði var, í samstarfi við önnur fagráð, unnið að undirbúningi 
Fagfundar veitna í Samorku 2015. Ítarleg vinna var lögð í að safna sem 
áhugaverðustum erindum. Farið var yfir störf, rannsóknir og útgáfu veitna, 
stofnana, fyrirtækja, háskóla og fleiri aðila sem tengjast vatnsveitum, í þeim 
tilgangi að koma auga á og velja úr þau erindi sem gagnlegust væru fyrir 
veiturnar. Fagráð vatnsveitna kom einnig að mörgum öðrum þáttum skipulags 
fundarins.  
 
L A G A U M H V E R F I  I N N H E I M T U  V A T N S V E I T U G J A L D A  
Á fundum fagráðs vatnsveitna á árinu var áfram tekið til umfjöllunar 
lagaumhverfi innheimtu vatnsveitugjalda og mögulegar breytingar á lögum nr. 
32/2004 um vatnsveitur sveitarfélaga. Í október 2013 var settur af stað 
óformlegur starfshópur á vegum umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og 
innanríkisráðuneytisins vegna erindis sem Samorka og Samband íslenskra 
sveitarfélaga sendu viðkomandi ráðherrum um innheimtu vatns- og 
fráveitugjalda. Erindið var sent vegna úrskurða sem féllu og voru staðfestir af 
dómstólum, sem snúast í fyrsta lagi (eins og málið snýr að vatnsveitum) um 
hvort að óheimilt sé að innheimta vatnsveitugjald af fasteignum nema búið sé 
að tengja heimæð. Í öðru lagi snýst málið um hvort að einungis megi 
innheimta vatnsgjald af þeim fermetrum fasteignar sem sannarlega er sýnt 
fram á að séu tengdir vatnsveitu. Almennur skilningur meðal aðila Samorku 
hafði verið að til tengiskyldu stofnist þegar vatnsveita hefur uppfyllt skyldu 
sína gagnvart lóðahöfum með lagningu dreifiæðar vatnsveitu og að óheimilt sé 
að skilja ákveðna hluta fasteignar undan mati á vatnsveitugjaldi. Fulltrúi 
Samorku í þessum starfshópi hefur verið Elín Smáradóttir frá Orkuveitu 
Reykjavíkur. Fram komu í starfi hans nokkrar útfærslur af tillögum til lausnar 
á vandanum og auk þess vann Trausti Fannar Valsson, dósent við lagadeild 
Háskóla Íslands, álitsgerð um málið. Fagráð vatns- og fráveitna í Samorku 
hafa fjallað um málin samhliða vinnu starfshópsins og meðal annars lagt til 
nokkrar mikilvægar breytingartillögur sem fram náðu að ganga. Í október 
komu fram drög að frumvarpi til laga um breytingar á lögum um vatnsveitur 
sveitarfélaga, sem send voru til umsagnar (og í opna kynningu) til allra 
aðildarfélaga í Samorku, ásamt því sem fagráð vatnsveitna fór ítarlega yfir 
þau. Í framhaldi af umsagnarferlinu lagði innanríkisráðherra frumvarp til 
umræddra lagabreytinga fram á þingi í desember, en ekki náðist að taka málið 
til umfjöllunar fyrir þinghlé. Næsta skref í málinu er þinglegt ferli, þar sem 
Samorka mun fylgja málinu eftir og vinna að framgangi þess. 
 
D A G U R  V A T N S I N S  2 0 1 5  
Dagur vatnsins hefur verið haldinn 22. mars síðan árið 1993 þegar 
allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna lýsti því yfir að 22. mars yrði „dagur 
vatnsins“. Samtökin UN Water ákváðu að þema dags vatnsins 2015 yrði „vatn 
og sjálfbær þróun“. Mikilvægi sjálfbærrar nýtingu vatns um heim allan hefur 
sennilega aldrei verið meira, en í dag er ástandið í heiminum þannig að um 
750 milljónir einstaklinga hafa ekki aðgang að fullnægjandi drykkjarvatni. Í 
tilefni af deginum birti Samorka grein í Morgunblaðinu og upplýsingar um 
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daginn og þema hans voru birtar á heimasíðu Samorku og dreift til 
aðildarfélaga.  
 
N Á M S K E I Ð A H A L D  
Á árinu var unnið að undirbúningi námskeiðs í samsuðu á PE plaströrum (og 
frágangi á einangrun hitaveituröra) sem haldið var í samstarfi við Set ehf. og 
Hitaveitu Egilsstaða og Fella, dagana 11.-12. maí. Námskeiðið fór fram í 
húsakynnum Hitaveitu Egilsstaða og Fella. Námskeiðið heppnaðist vel, var 
fullskipað og var mikil ánægja með það hjá þátttakendum. Fyrirhugað var að 
halda námskeiðið aftur seint á árinu á Akureyri, og í framhaldi af því á 
Selfossi. Þær fyrirætlanir frestuðust, en enn er stefnt að þvi að halda þau 
námskeið snemma á árinu 2016. Vatnsveitufagráðið ræddi einnig framtíð og 
fyrirkomulag starfsnáms í jarðlagnatækni og fór almennt yfir námskeiðshald 
tengt vatnsveitum og mögulega framtíðarsýn í þeim efnum hjá Samorku.  
 
S A M E I G I N L E G A R  F E R Ð I R  V E I T U F Ó L K S  Á  S Ý N I N G A R  O G  

R Á Ð S T E F N U R  &  U P P L Ý S I N G A G J Ö F  S A M O R K U  
Í vatnsveitufagráði, í samstarfi við önnur fagráð, er unnið að því að undirbúa 
reglulega upplýsingagjöf til veitna um áhugaverðar og mikilvægar sýningar, 
ráðstefnur og námskeið sem eru í gangi. Tilgangurinn er að veitur séu 
upplýstar um slíka atburði bæði hérlendis og á helstu samstarfssvæðum og 
stofnunum/samtökum erlendis, ásamt því að auðvelda og hvetja til þess að 
veitufólk sæki slíka atburði í sameiningu. 
 
A L Þ J Ó Ð A S T A R F  
Fulltrúi samtakanna sótti fund í Aþenu í boði European Economic Area 
Financial Mechanism, þar sem fjallað var um mögulega þátttöku íslenskra 
veitna, stofnana og fyrirtækja í sameiginlegum verkefnum tengt aðstoð EES 
ríkja við minna þróuð ríki Evrópusambandsins. Auk þess var fundað með 
fulltrúum utanríkisráðuneytisins um fyrirkomulag þróunaraðstoðar á sviði 
veitna og mögulega aðkomu sérfræðinga frá veitufyrirtækjum að skipulagi og 
framkvæmd þróunaraðstoðar í framtíðinni. 
 
Ö N N U R  L Ö G ,  R E G L U G E R Ð I R  O G  H A G S M U N A M Á L  
Í fagráði vatnsveitna og hjá Samorku almennt var á árinu farið yfir ýmis mál er 
varða starfsumhverfi vatnsveitna. Þar má nefna að tekin voru til umfjöllunar 
tillögur að breytingum á lögum um stjórn vatnamála, önnur mál er varða 
vatnaáætlun, einföldun regluverks tengt átaksverkefni ríkisstjórnarinnar, 
breytingar á náttúruverndarlögum og möguleg sameining stofnana. 
 
V E R K E F N I  F R A M U N D A N  
Meðal helstu verkefna framundan er að unnið verður af fullum krafti að 
skipulagningu norrænu vatnsveituráðstefnunnar 2016, áfram verður fylgst 
með og fylgt eftir fyrirhuguðum breytingum á lögum um vatnsveitur 
sveitarfélaga og unnið að samstarfsverkefni um vatnsverndarsvæði, 
kortagrunna og viðbrögð við atvikum á vatnsverndarvæðum. Stórt verkefni á 
árinu verður svo vinna vegna endurskoðunar á neysluvatnsreglugerðinni. 
Einnig verður hafinn undirbúningur Vorfundar Samorku 2017. Önnur 
verkefni eru m.a. að haldin verða tvö námskeið í samsuðu á PE plaströrum og 
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unnið að því skipuleggja betur og setja meiri kraft í námskeiðshald tengt 
vatnsveitum. Unnið verður að verkefni um reglulega upplýsingagjöf til veitna 
um ráðstefnur/sýningar, kláruð verður gerð leiðbeiningarmynda með 
tæknilegum tengiskilmálum vatnsveitna, haldið verður upp á Dag vatnins 
2016 og aftur verður sett af stað átaksverkefni um að fá veitur sem standa fyrir 
utan Samorku til að gerast aðilar að samtökunum. Fagráð vatnsveitna mun 
áfram fjalla á fundum sínum um hina ýmsu þætti stjórnar vatnamála á 
landinu, eftir því sem það mál þróast áfram. Samorka mun starfa með 
innanríkisráðuneytinu og tengdum stofnunum að átaksverkefni um 
ljósleiðaravæðingu dreifbýlis og unnið verður að alþjóðlegum verkefnum. 
Áfram verður fjallað í fagráði vatnsveitna um öll mikilvæg málefni sem koma 
upp er varða starfsumhverfi vatnsveitna. 
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Hér: Skýrsla stjórnar (sér skjal, Áritun ársreiknings…, en væri ella bls. 3 í 
ársreikn. frá Helga Númasyni) 
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Hér: Áritun óháðs endurskoðanda(sér skjal, áritun…, en væri ella bls. 4 í 
ársreikningnum) 
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R E K S T R A R R E I K N I N G U R  

 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 

Hér: Bls. 5 í ársreikningnum, láta fyrirsögnina hér uppi halda sér (sbr. 
efnisyfirlit) 
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Skýr. 2015 2014

Tekjur

71.267.328 65.786.728 
138.000 92.500 

0 7.053.500 
5.697.500 17.496.880 
1.648.000 2.499.000 
1.209.202 950.696 

126.253 13.289.465 
80.086.283 107.168.769 

Gjöld

54.851.183 54.347.632 
3.181.616 2.415.136 
3.474.542 4.780.027 
8.306.673 15.950.055 

80.451 346.352 
1.651.257 669.511 
5.003.498 13.018.039 
1.967.606 2.094.065 
1.869.419 2.054.248 

80.399.531 95.675.065 

5 313.248)( 11.493.704 

Þátttökugjöld sýnenda á vorfundum......................................................

Árgjöld..................................................................................................

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

Tekjur af þjónustu og útgáfustarfsemi...................................................

Laun og launatengd gjöld......................................................................

Vaxtatekjur og gengismunur  ...............................................................

Húsnæðiskostnaður...............................................................................

Annar rekstrarkostnaður........................................................................

Kostnaður vegna námskeiða..................................................................

Rekstrarreikningur ársins 2015

 Rekstrar (-tap) hagnaður ársins ..........................................

Erlent samstarf......................................................................................

Kostnaður vegna sérfunda.....................................................................

Skrifstofukostnaður...............................................................................

Þátttökugjöld - Sérfundir.......................................................................
Þátttökugjöld - Námskeið......................................................................

Kostnaður vegna útgáfustarfsemi..........................................................
Kostnaður vegna aðalfundar.................................................................
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E F N A H A G S R E I K N I N G U R  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hér: Bls. 6 í ársreikn., láta fyrirsögnina hér uppi halda sér 
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Skýr. 31.12.2015 31.12.2014

Fastafjármunir

3 52.849.062 8.906.707 
2.723.236 0

4 5.250.000 5.250.000 
Fastafjármunir 60.822.298 14.156.707 

Veltufjármunir

6.551.650 6.526.970 
962.851 0

2.746.732 0
38.882.966 33.519.208 

Veltufjármunir 49.144.199 40.046.178 

Eignir samtals 109.966.497 54.202.885 

Eignir

   Fasteignir...........................................................................................
   Innréttingar og áhöld..........................................................................

   Fyrirframgreidd laun jan.2016...........................................................
   Bankainnistæður................................................................................

Efnahagsreikningur

   Aðrar kröfur ......................................................................................
   Útistandandi  SA árgjöld....................................................................

   Hlutabréf............................................................................................



 

AÐALFUNDARGÖGN     48   

 
 
 
 
 
 
 
 

Hér: Bls. 7 í ársreikn. (31. des…) 
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Skýr. 31.12.2015 31.12.2014

Eigið fé

12.000.000 12.000.000 
40.194.172 40.507.420 

Eigið fé samtals 5 52.194.172 52.507.420 

Skammtímaskuldir

5.896.485 0
5.137.361 1.695.465 

43.233.375 0
3.505.104 0

Skammtímaskuldir 57.772.325 1.695.465 

Skuldir samtals 57.772.325 1.695.465 

Eigið fé og skuldir samtals 109.966.497 54.202.885 

Stofnframlag.........................................................................................

Eigið fé og skuldir

31. desember 2015

Ógr. til SA.............................................................................................

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

Ógreiddur kostnaður.............................................................................

Ógr. launatengd gjöld............................................................................
Ógreitt vegna fasteignakaupa................................................................
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Hér: Bls. 8 (Sjóðstreymisyfirlit…). 
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Skýr. 2015 2014

Rekstrarhreyfingar

313.248)( 11.493.704 
360.848 291.020 

Veltufé frá rekstri 47.600 11.784.724 

3.734.263)( 156.673 
43.233.375 0
12.843.485 351.961)(

52.390.197 11.589.436 

Fjárfestingahreyfingar:

0 250.000 )(
44.233.375)( 0

2.793.064)( 0
47.026.439)( 250.000)(

5.363.758 11.339.436 

33.519.208 22.179.772 

38.882.966 33.519.208 

Keyptar  innréttingar og áhöld..............................................................

Handbært fé í lok árs ..............................................................................

  Skuldir ógreiddur kostnaður, hækkun  (lækkun).................................

  Kröfur, (hækkun) lækkun....................................................................

Keypt hlutabréf.....................................................................................
Keyptur hluti í fasteigninni Borgartún 35.............................................

Handbært fé í upphafi árs .....................................................................

  Skuldir vegna fasteignakaupa, hækkun  .............................................

(Tap) hagnaður ársins...........................................................................

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2015

  Afskriftir ............................................................................................

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Hækkun (lækkun) handbærs fjár  ......................................................
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Hér: bls. 9 (Skýringar) 
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1. Starfsemi

Megin tilgangur samtakanna er:

*  Að stuðla að framgangi sameiginlegra áhuga- og hagsmunamála félaga þess.

*  Að safna gögnum og upplýsingum, sem varða starfssvið Samorku og einstakra félaga þess.
*  Að efna til og taka þátt í mótum og ráðstefnum, þar sem fjallað er um sameiginleg mál félaga eða mál er varða
    einstök fagsvið sambandsins.
*  Að halda uppi tengslum og samskiptum við hliðstæð samtök og stofnanir, innlendar og erlendar, og veita  
    stjórnvöldum og öðrum aðilum upplýsingar og umsagnir.
*  Að stuðla að rannsóknum og miðla upplýsingum og fræðslu til félaga sinna og stjórnvalda.

*  Að bæta hag og öryggi notenda er tengjast veitu- og orkukerfum félaga, m.a. með því að veita þeim hagnýtar 
    upplýsingar um notkun á rafmagni, heitu og köldu vatni. 
*  Að stuðla að traustum og hagkvæmum rekstri þeirrar starfsemi sem félagar stunda. 

2. Reikningsskilaaðferðir

3. Varanlegir rekstrarfjármunilr

Hreyfingar ársins greinast þannig: Innréttingar
og áhöld Fasteignir Samtals

0 14.550.995 14.550.995 
0 5.644.288)( 5.644.288)(
0 8.906.707 8.906.707 

2.793.064 44.233.375 47.026.439 
69.828)( 291.020)( 360.848)(

2.723.236 52.849.062 55.572.298 

15 - 30% 2%

Fasteignamat Brunabótamat

Fasteigna- og brunabótamat fasteignarinnar er: 63.660.000 84.800.000 

Skýringar

Samorka, samtök orku- og veitufyrirtækja, eru félagasamtök sem voru stofnuð árið 1995 við samruna Sambands
íslenskra hitaveitna (stofnuð 1980) og Sambands íslenskra rafveitna (stofnuð 1942). Aðilar að samtökunum eru
allar hitaveitur og rafveitur landsins, ásamt flestum vatnsveitum og nokkrum fráveitum. Aukaaðilar eru fyrirtæki
og stofnanir sem tengjast orku- eða veitufyrirtækjum með einhverjum hætti. 

Kostnaðarverð ........................................................................
Uppsafnaðar afskriftir í ársbyrjun ..........................................

Afskriftir ársins ......................................................................

Ársreikningur Samorku fyrir árið 2015 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar reikningsskilareglur.
Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið
áður.  Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. 

Afskriftarhlutföll ....................................................................

Keypt á árinu  .........................................................................
Staða 1.1.2015  ......................................................................

*  Að gæta hagsmuna félaga og koma fram fyrir hönd þeirra í málum sem æskilegt er að þeir standi
     að sem einn aðili. 
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Hér: Bls. 10 (Skýringar, frh.) 
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Skýringar frh.

4. Hlutabréf

Hlutabréf eru eignfærð á kostnaðarverði og greinast þannig:

5% 5.000.000  5.000.000  
 - 250.000  250.000  

5.250.000  

5. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikninga:

Stofnframlög Samtals

12.000.000 40.507.420 52.507.420 
313.248)( 313.248)(

12.000.000 40.194.172 52.194.172 

Eignarhluti Nafnverð Bókfært verð

Óráðstafað      
eigið fé

Tækniskólinn ehf. ...................................................................
Icelandic Geothermal ehf.  .....................................................

Eigið fé 1.1.2015 ....................................................................
Rekstrartap ársins 2015 ..........................................................
Eigið fé 31.12 2015 ................................................................
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S U N D U R L I Ð A N I R  M E Ð  Á R S R E I K N I N G I  2 0 1 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hér: Bls. 11 (skjalið Sundurliðanir…), láta fyrirsögnina uppi halda sér, upp á 

bls.tal/efnisyfirlit 
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2015 2014
6. Árgjöld

71.267.328  65.786.728  
71.267.328  65.786.728  

7. Tekjur af þjónustu og útgáfustarfsemi

0 6.000  
0 22.500  

138.000  64.000  
138.000  92.500  

8. Þátttökugjöld - Sýnendur á  fundum

0 7.053.500  
0 7.053.500  

9. Þátttökugjöld - Sérfundir

5.697.500  17.496.880  
5.697.500  17.496.880  

10. Þátttökugjöld -  Námskeið

1.648.000  2.499.000  
1.648.000  2.499.000  

11. Vaxtatekjur og gengismunur

1.209.202  950.696  
1.209.202  950.696  

12. Aðrar tekjur

126.253  13.289.465  
126.253  13.289.465  

      Þátttökugjöld - Sýnendur vorfundur ........................................................

      Þátttökugjöld -  Sérfundir ........................................................................

      Handbók hitaveitna .................................................................................

Sundurliðanir með ársreikningi 2015

      Árgjöld ....................................................................................................

      Handbók tæknil.tengisk. hitav. ................................................................
      Handbók tæknil.tengisk. rafv. ..................................................................

      Þátttökugjöld -  Námskeið .......................................................................

      Vaxtatekjur ..............................................................................................

      Aðrar tekjur .............................................................................................
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Hér: Bls. 12, Sundurliðanir, frh… 
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2015 2014
13. Laun og launatengd gjöld

42.390.474  42.240.607  
816.121  613.149  

2.830.000  2.925.816  
3.782.729  3.809.963  
4.467.244  4.417.574  

56.168  55.709  
508.447  284.814  

54.851.183  54.347.632  

14. Húsnæðiskostnaður

582.854  580.553  
178.363  176.182  
269.588  273.736  
115.453  112.596  

35.460  33.953  
458.863  338.190  

1.250.015  608.906  
291.020  291.020  

3.181.616  2.415.136  

15. Skrifstofukostnaður

691.598  631.528  
196.520  127.639  
439.725  519.824  

87.766  46.700  
116.162  491.196  

64.892  192.993  
233.217  231.788  

36.996  1.267.830  
216.284  267.043  
259.569  307.749  

1.131.813  695.737  
3.474.542  4.780.027  

Sundurliðanir, frh.:

      Laun ........................................................................................................
      Stjórnarlaun .............................................................................................
      Bifreiðastyrkir .........................................................................................
      Tryggingagjald ........................................................................................
      Lífeyrissjóðsiðgjöld .................................................................................
      Endurhæfingarsjóður ...............................................................................
      Félagsgjöld, sjúkra - og orlofssjóður .......................................................

      Fasteignagjöld .........................................................................................
      Vatns- og fráveitugjöld ............................................................................
      Tryggingar ...............................................................................................
      Rafmagn ..................................................................................................
      Ræsting og hreinlætisvörur ......................................................................
      Húsgjald ..................................................................................................
      Viðhald húsnæðis, Securitas ....................................................................
      Afskrift fasteignar ....................................................................................

      Sími og burðargjöld .................................................................................
      Pappír og ritföng .....................................................................................
      Tímarit, bækur og áskriftir ......................................................................
      Námskeið .................................................................................................
      Skrifstofubúnaður og rekstarvörur ...........................................................
      Viðhald búnaðar ......................................................................................
      Kaffistofa .................................................................................................
      Tölvukostnaður .......................................................................................
      Tölvukerfi ................................................................................................
      Bókhaldskerfi ..........................................................................................
      Netþjónusta .............................................................................................
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Hér: Bls. 13, Sundurliðanir, frh… 
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2015 2014
16. Annar rekstrarkostnaður

981.272  571.518  
373.417  2.126.675  

2.905.780  0
1.785.600  0

127.224  118.974  
186.388  81.332  

0 11.960.517  
711.624  0

68.050  121.823  
284.931  35.000  
882.387  934.216  

8.306.673  15.950.055  

17. Kostnaður vegna útgáfustarfsemi

0 283.602  
80.451  62.750  
80.451  346.352  

18. Kostnaður vegna aðalfundar

322.420  228.755  
946.918  200.248  
192.913  230.272  
189.006  10.236  

1.651.257  669.511  

19. Kostnaður vegna sérfunda

3.566.621  7.490.351  
442.191  333.378  
547.072  2.830.532  
147.380  1.598.868  
300.234  764.910  

5.003.498  13.018.039  

Sundurliðanir, frh.:

      Kostnaður vegna funda ............................................................................
      Kynningarmál ..........................................................................................
      Sérverkefni ..............................................................................................

      Endurskoðun ...........................................................................................
      Sérverkefni, Mið ehf vegna stefnumótunar .............................................

      Annar kostnaður ......................................................................................
      Fél. Samorku greitt til SA ........................................................................
      Hlutdeild í kostnaði  RFHA .....................................................................
      Ferðakostnaður ........................................................................................
      Aðkeypt sérfræðiþjónusta ........................................................................
      Styrkir ofl. ...............................................................................................

      Handbók,  Fráveita ..................................................................................
      Ýmis útgáfa og fræðsla ............................................................................

      Veitingar ..................................................................................................
      Aðkeypt þjónusta .....................................................................................
      Prentun og pappír ....................................................................................
      Annar kostnaður ......................................................................................

      Veitingar ..................................................................................................
      Ferðakostnaður ........................................................................................
      Aðkeypt þjónusta .....................................................................................
      Pappír og prentun ....................................................................................
      Annar kostnaður ......................................................................................
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Hér: Bls. 14, Sundurliðanir, frh… 
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2015 2014
20. Kostnaður vegna námskeiða

1.776.850  1.915.345  
187.956  171.200  

2.800  7.520  
1.967.606  2.094.065  

21. Erlent samstarf

344.396  259.275  
0 56.824  

111.834  384.628  
1.413.189  1.353.521  
1.869.419  2.054.248  

Sundurliðanir, frh.:

      Veitingar ..................................................................................................
      Aðkeypt þjónusta .....................................................................................
      Annar kostnaður ......................................................................................

      Hitaveitur, erlent samstarf .......................................................................
      Rafveitur, erlent samstarf ........................................................................

      Vatnsveitur, erlent samstarf .....................................................................
      Fráveitur, erlent samstarf .........................................................................
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 F J Á R H A G S Á Æ T L U N  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fjárhagsáætlun  
2016 
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F J Á R H A G S Á Æ T L U N  2 0 1 6   
 
 
 

Fjárhagsáætlun 2016 
 
allar tölur í þús. kr. 

   

    

    

  Áætl. 2016        31. des. 2015 

Tekjur 
     

 

Árgjöld 
  

103.523 71.267 

 
Aðrar tekjur 

 
30.500 8.819 

 
Alls: 

  

134.023 80.086 

      

      

      Gjöld 
 Laun og launatengd gjöld 75.932 54.851 

 
Húsnæðiskostnaður 2.941 3.182 

 
Skrifstofukostnaður 5.670 3.475 

 
Annar rekstrarkostnaður 14.390 8.307 

 
Kostn. v. útgáfustarfsemi 2.050 80 

 
Kostn. v. aðalfundar 2.000 1.651 

 
Kostn. v. sérfunda 

 
26.700 5.003 

 
Kostn. v. námskeiða 2.300 1.968 

 
Önnur gjöld 

 
4.040 1.869 

 
Alls: 

  

136.023 80.400 

      Tekjuafgangur: 
  

-2.000 -314 
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F J Á R H A G S Á Æ T L U N  2 0 1 6  –  S U N D U R L I Ð U N  
 
Allar tölur í þús. kr. 
 
 

Tekjur: 
    

Árgjöld   Áætl. ´16 
 

 31. des. 
2015 

Árgjöld aðalfélaga 
 

101.123 
 

69.227 

Árgjöld aukafélaga 
 

2.400 
 

2.040 

  

103.523 
 

71.267 

Aðrar tekjur 
    Tekjur af útgáfustarfsemi 

 
100 

 
138 

Þátttökugjöld - fundir 
 

5.500 
 

5.698 

Þátttökugjöld - námskeið 
 

2.300 
 

1.648 

Norræn vatnsveituráðstefna 
 

21.800 
 

0 

Vaxtatekjur 
 

800 
 

1.209 

 Aðrar tekjur 
 

0 
 

126 

  

30.500 
 

8.819 

     Tekjur alls 
 

134.023 
 

80.086 
 
 
Rekstrargjöld: 

    Laun og launatengd gjöld 
    Laun 

 
58.627 

 
42.390 

Stjórnarlaun 
 

1.704 
 

816 

Launatengd gjöld 
 

12.060 
 

8.815 

Bifreiðastyrkir 
 

3.541 
 

2.830 

  

75.932 
 

54.851 

Húsnæðiskostnaður 
    Fasteignagjöld 

 
750 

 
583 

Vatns- og fráveitugj. 
 

100 
 

178 

Tryggingar 
 

350 
 

270 

Rafmagn og hiti 
 

100 
 

115 

Ræsting og hreinl.vörur 
 

200 
 

35 

Húsgjöld S48 
 

406 
 

459 

Húsfélag B35 
 

735   0 

Viðhald húsnæðis, Securitas 
 

0 
 

1.250 

Afskrift fasteignar (2%) 
 

300 
 

291 

  

2.941 
 

3.181 
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Skrifstofukostnaður 
    Sími og burðargjöld 

 
800 

 
692 

Pappír prentun og ritföng 
 

300 
 

197 

Tímarit - bækur - áskriftir 
 

250 
 

440 

Námskeið starfsfólk 
 

300 
 

88 

Skrifstofubúnaður og viðhald 
 

250 
 

116 

Viðhald (tölvur - skifst.b.) 
 

70 
 

65 

Kaffistofukostnaður 
 

50 
 

233 

Þátttaka í mötuneytiskostnaði 
 

750 
 

0 

Tölvukostnaður (Viðh. kerfa) 
 

0 
 

37 

Tölvukerfi vinna 
 

0 
 

216 

Bókhaldskerfi 
 

0 
 

260 

Netþjónusta og hýsing 
 

850 
 

1.132 

Vefsíðugerð 
 

2.000 
 

0 

Ýmis útgjöld 
 

50 
 

0 

  

5.670 
 

3.476 

Annar rekstrarkostnaður 
    Kostnaður v. funda 

 
1.500 

 
981 

Kynningarmál 
 

2.500 
 

373 

Aðkeypt sérfræðivinna 
 

2.500 
 

285 

Sérverkefni 
 

500 
 

4.691 

Endurskoðun 
 

150 
 

127 

Þjónustugjöld og annar kostn.  
 

1.100 
 

186 

Ýmis útgjöld styrkir, gjafir o.fl. 
 

900 
 

882 

Ferðakostn. 
 

500 
 

68 

Rekstrarfélag B35 og launav. 
 

4.740 
 

712 

  

14.390 
 

8.305 

Útgáfa - Handbækur 
    Tæknil. tengiskilm. rafv.   250   0 

Tæknil. tengiskilm. vatnsv.   250   0 

Fráveituhandbók 
 

1.200 
 

0 

Bæklingar 
 

250 
 

80 

Útboð 
 

100 
 

0 

  

2.050 
 

80 

Kostnaður v. aðalfundar 
    Fundarkostnaður 

 
2.000 

 
1.651 

  

2.000 
 

1.651 
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Kostn. v. sérfunda 
    Vorfundur / fagfundir 

 
5.500 

 
5.003 

 Norræn vatnsveituráðstefna 
 

21.200 
 

0 

  

26.700 
 

5.003 

Kostnaður v. námskeiða 
    Ýmis kostnaður 

 
2.300 

 
1.968 

  

2.300 
 

1.968 

Önnur gjöld 
    Vatnsv. erl. samstarf 

 
280 

 
344 

Hitav. erl. samst. 
 

635 
 

112 

Raforka erl. samst. 
 

2.235 
 

1.413 

Fráveitur, erl. samst. 
 

190 
 

0 

Annað erl. samst. 
 

700 
 

0 

  

4.040 
 

1.869 

     Rekstrargjöld alls: 
 

136.023   80.400 

     Tekjuafgangur: 
 

-2.000 
 

-314 
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F O R S E N D U R  
 
 

Forsendur útreikninga aðildargjalda 2016 
Hlutfall árgjalds, grunngjald, aukaaðild 

Hitaveitur 0,105% 

Raforka 0,105% 

Raforka v. stóriðju 0,049% 

Vatnsveitur 0,066% 

Fráveitur 0,066% 

Grunngjald 100.000 

Aukaaðild 200.000 

Áætluð árgjöld aðalfélaga (þ.kr.) 101.123.000 

Áætluð árgjöld aukafélaga (þ.kr.) 2.400.000 
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H L U T F A L L  Á R G J A L D A  -  A T K V Æ Ð I  Á  A Ð A L F U N D I  
 

Reiknað út frá hlutfalli árgjalda 2015. 
 
Veita / fyrirtæki Hlutfall Atkvæði 

Bláskógaveita 0,16% 1 

Bláskógabyggð 0,14% 1 

Fallorka ehf 0,78% 1 

Fráveita Hafnarfjarðar 0,67% 1 

Fráveita Kópavogs 0,80% 1 

Fráveita Reykjanesbæjar 0,40% 1 

Hita- og vatnsveita Dalvíkur 0,37% 1 

Hita- og vatnsveita Húnaþings 0,26% 1 

Hita- og vatnsveita Mosfellsbæjar 0,89% 1 

Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf 0,55% 1 

Hitaveita Fjarðabyggðar 0,29% 1 

Hitaveita Flúða og nágrennis 0,22% 1 

Hitaveita Gnúpverja ehf 0,16% 1 

Hitaveita Grímsnes- og Grafningshrepps 0,25% 1 

Hitaveita Seltjarnarness 0,26% 1 

Hornafjarðarveitur 0,20% 1 

HS Orka hf 4,71% 5 

HS Veitur hf 6,11% 7 

Landsnet hf 8,96% 9 

Landsvirkjun  19,61% 20 

Múlavirkjun ehf 0,20% 1 

Norðurorka hf 2,13% 3 

Orka náttúrunnar ohf 6,41% 7 

Orkubú Vestfjarða ohf 2,70% 3 

Orkusalan ehf 4,66% 5 

Orkuveita Húsavíkur ohf 0,51% 1 

Orkuveita Reykjavíkur 0,14% 1 

Rafveita Reyðarfjarðar 0,34% 1 

RARIK ohf 8,78% 9 

Selfossveitur 0,65% 1 

Skagafjarðarveitur, hitaveita 0,45% 1 

Skagafjarðarveitur, vatnsveita 0,21% 1 

Vatns- og fráveita Árborgar 0,45% 1 

Vatns- og fráveita Fjallabyggðar 0,24% 1 

Vatns- og fráveita Hveragerðis 0,24% 1 

Vatns- og fráveita Seyðisfjarðar 0,18% 1 

Vatns- og fráveita Skagastrandar 0,16% 1 

Vatnsveita Blönduóss 0,17% 1 

Vatnsveita Fjarðabyggðar 0,31% 1 

Vatnsveita Garðabæjar 0,62% 1 

Vatnsveita Grindavíkur 0,18% 1 

Vatnsveita Hafnarfjarðar 0,52% 1 

Vatnsveita Ísafjarðar 0,26% 1 

Vatnsveita Kópavogs 0,57% 1 

Vatnsveita Rangárþings eystra 0,19% 1 

Vatnsveita Seltjarnarness 0,23% 1 

Vatnsveita Þorlákshafnar 0,17% 1 

Vatnsveita Þórshafnar 0,16% 1 

Veitur ohf 22,19% 23 

Veitur Skútustaðahrepps 0,19% 1 

 100% 131 
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 V I Ð A U K A R  

S T E F N U S K J A L  S A M O R K U  

SAMORKA           
STARFSEMI, ÁHERSLUR, STEFNA 
 
1. STARFSEMI 

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. 
 
VERKEFNI: 
Samorka einbeitir sér að þremur meginverkefnasviðum í starfsemi sinni:  
Kynningarmálum, félagsstarfi og hagsmunagæslu fyrir hönd aðildarfyrirtækja. 
Innri starfsemi og rekstur samtakanna er skipulagður til þess að styðja við 
þessi meginverkefnasvið. 
 
2. STEFNUÁHERSLUR 

Lögð verður megináhersla á tilteknar grunnstoðir til þess að styrkja árangur 
samtakanna gagnvart þeim meginverkefnum sem starfsemi þeirra gengur út á.  
Stefnumiðuð verkefni á vegum samtakanna taka mið af þessum 
megináherslum. 
 
Þekking og trúverðugleiki: 
• Söfnun, greining og miðlun upplýsinga 
• Vöktun og framsækin viðbrögð í opinberri umræðu 
• Rannsóknir á þýðingu starfsemi aðildarfyrirtækja fyrir samfélagið 

Öflugt innra starf og miðlun þekkingar og reynslu: 
• Innri tengsl 

• Virkjun þekkingar og reynslu 

• Miðlun á bestu aðferðum 

Gagnkvæmt traust og virkni í samstarfi við stjórnvöld: 
• Frumkvæði í samskiptum við stjórnvöld 

• Leiðandi í umsögnum um þróun rekstrarumhverfis 

• Jákvæð samvinna um úrlausnir álitamála 

Nútímaleg nálgun í miðlun og innra starfi: 
• Kostir rafrænna samskipta í innra starfi nýttir til fulls 

• Notkun samfélagsmiðla í kynningarstarfi 

• Víðtæk tengsl við alla aldurshópa 
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3. SKIPULAG 

Skipulag samtakanna er byggt upp í samræmi við meginverkefnasvið þannig 
að tryggður verði fókus og rétt aðföng til þess að ná þeim árangri sem stefnt er 
að hverju sinni.  Eftirfarandi mynd sýnir meginþætti í starfseminni sem styðja 
við framgang stefnunnar. Mönnun einstakra verkefna er í samræmi við 
umfang. 
 

 
 
Samþykkt af stjórn 24. september 2015 
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F U N D A R G E R Ð  X X .  A Ð A L F U N D A R  S A M O R K U .  

XX. aðalfundur Samorku var haldinn á Grand Hótel Reykjavík, 20. febrúar 
2015. Fundurinn hófst kl. 10.30. 

Dagskrá:  
10.00             Skráning 
 
10.30 - 12.00 Aðalfundarstörf 
 
Setning:  Tryggvi Þór Haraldsson,  formaður Samorku 
 
Dagskrá aðalfundar: 

1. Kjör fundarstjóra og fundarritara  
2. Skýrsla stjórnar 
3. Ársreikningar ásamt skýrslu endurskoðanda 
4. Fjárhagsáætlun 
5. Tillögur um lagabreytingar 
6. Álit allsherjarnefndar 
7. Tillögur kjörnefndar 
8. Kjör stjórnar, stjórnarformanns og endurskoðanda 
9. Kjör í fastanefndir:  Kjörnefnd og allsherjarnefnd 
10. Önnur mál 

12.00  Aðalfundarslit 
  
12.15 Hádegisverður fyrir fulltrúa á aðalfundi, í Setri 
 
13.30 Opin dagskrá hefst, í Hvammi: Raforkukerfi í vanda 
 

Fundarsetning 
      Nýkjörinn formaður Samorku 

Ávarp iðnaðar- og viðskiptaráðherra 

   Ragnheiður Elín Árnadóttir 
       

Vandi flutningskerfis raforku 
   Ragnar Guðmannsson, yfirmaður stjórnstöðvar Landsnets 

   
Hömlur á þróun atvinnulífs 
   Óli Grétar Blöndal Sveinsson 
   framkvæmdastjóri þróunarsviðs Landsvirkjunar 

 
   Páll Björgvin Guðmundsson 
   bæjarstjóri í Fjarðabyggð 

    
      Bjarni Th. Bjarnason 

   sveitarstjóri í Dalvíkurbyggð 
 

15:00  Kaffiveitingar í fundarlok 
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Fundargerð: 
 
Setning: Tryggvi Þór Haraldsson formaður Samorku setti fund kl.11.00 og 
bauð fundarmenn velkomna. Í upphafi ávarps minntist Tryggvi Þór Jakobs 
Ólafssonar f.v. rafveitustjóra á Ísafirði og starfsmanns Orkubús Vestfjarða. 
Jakob andaðist á Ísafirði 31.mars 2014. Síðan fór Tryggvi yfir helstu atriði í 
starfi samtakanna á liðnu starfsári og þakkaði félagsmönnum samstarfið og 
starfsfólki Samorku vel unnin störf. Í lok ávarpsins, sagði Tryggvi að hann 
hefði setið fjögur ár sem formaður Samorku og nú væri kominn tími á 
breytingar, kvaðst hann ekki gefa kost á sér til endurkjörs. Ávarp formanns er 
birt í heild sinni í ársskýrslu og á heimasíðu Samorku. 
 
1  Kjör fundarstjóra og fundarritara. Formaður stjórnar lagði til að 
Eysteinn Haraldsson bæjartæknifræðingur Garðabæjar og formaður 
vatnsveitufagráðs Samorku yrði fundarstjóri og tók hann þegar til starfa og 
lagði til að Sigurður Ágústsson, starfsmaður Samorku, yrði fundarritari. 
Samþykkti fundurinn það einróma og þakkaði fundarstjóri traust það sem 
honum og ritara væri sýnt. Hann lýsti yfir að boðun fundarins væri samkvæmt 
lögum félagsins og á fund væri mættur ríflegur fjöldi atkvæðabærra 
félagsmanna og því væri fundurinn löglegur. 
           
2  Skýrsla stjórnar 
Gústaf A. Skúlason framkvæmdastjóri tók til máls og flutti ítarlega skýrslu um 
starfsemi samtakanna á liðnu starfsári. Skýrslan er hluti fundargagna sem 
dreift var á fundinum. 
Lýsti framkvæmdastjóri störfum skrifstofunnar og starfssemi samtakanna í 
heild, sagði frá þátttöku í nefndum og ráðum, innlendum og erlendum, gat um 
ráðstefnur og fundi sem Samorka annaðist og eða tók þátt í á starfsárinu, 
innanlands og utan. Þá sagði hann frá því að félagsmönnum færi fjölgandi, því 
5 veitur gengu til liðs við samtökin á starfsárinu, sem aðalfélagar og eitt 
fyrirtæki gerðist aukafélagi. Hvatti hann einnig félaga af landsbyggðinni til að 
nýta sér aðstöðuna sem stæði þeim til boða á skrifstofu samtakanna. Þá lýsti 
hann helstu málum sem komu á borð samtakanna og lúta að samskiptum við 
stjórnvöld, m.a. um ný lög og nýjar reglugerðir, sem snerta starfssemi 
veitufyrirtækjanna. Þá fór hann yfir ýmis mál sem framundan eru í 
starfseminni.  
Ekki urðu neinar umræður um skýrsluna. Fundarstjóri gat þess að skýrslan 
væri yfirgripsmikil og vönduð og hana mætti lesa í heild sinni í ársskýrslunni 
og á heimasíðu samtakanna. 
 
3  Ársreikningar ásamt skýrslu endurskoðanda 
Gústaf A Skúlason framkvæmdastjóri fór yfir ársreikning Samorku fyrir árið 
2014 og útskýrði hann. Niðurstöður rekstrarreiknings eru: Tekjuliður kr. 
107.168.769.- og gjaldaliður kr. 95.675.065.- Tekjuafgangur ársins var því 
jákvæður um kr. 11.493.704.- 
  Niðurstöður efnahagsreiknings eru þær að eignir eru samtals kr. 
54.202.885.- eigið fé kr. 52.507.420.- og skuldir kr. 1.695.465.- 
Handbært fé í árslok er kr. 33.519.208.-  
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Ársreikningur samtakanna fyrir árið 2014 er endurskoðaður og áritaður af 
Helga Númasyni löggiltum endurskoðenda, ásamt öllum stjórnarmönnum og 
framkvæmdastjóra, þann 5. febrúar 2015. Með ársreikningi er lögð fram 
skýrsla stjórnar, árituð af stjórnarmönnum og framkvæmdastjóra 5. febrúar 
2015.  
 
Reikningunum hafði, samkvæmt lögum samtakanna, verið vísað til meðferðar 
hjá allsherjarnefnd.  
 
Engar athugasemdir voru gerðar við ársreikninginn og var hann samþykktur 
samhljóða, undir dagskrárlið 6. 
 
4  Fjárhagsáætlun 2015 
Gústaf A Skúlason framkvæmdastjóri fór yfir fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 og 
gat um helstu liði hennar og bar saman við niðurstöður ársreiknings fyrir árið 
2014.   
Tekjur ársins 2015 eru áætlaðar 92.630. þús.kr. og gjöld 92.630. þús.kr. 
Því gerir áætlunin ráð fyrir jöfnuði í rekstrinum. 
 
Fundarmenn gerðu ekki athugasemdir við fjárhagsáætlun og var hún 
samþykkt, sjá lið 6 hér neðar. 

5  Tillögur um lagabreytingar 

Ekki lá fyrir fundinum nein tillaga um breytingar á lögum Samorku. 

6  Álit allsherjarnefndar 

Allsherjarnefnd sem hér skilar áliti sínu var kosin aðalfundi Samorku þann 
21. febrúar 2014. Nefndinni barst drög að ársskýrslu 2014, ársreikning 
ársins 2014 og fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 innan þess tímafrests sem 
tilgreindur er í lögum Samorku.  
Nefndin fundaði  þann 10. febrúar s.l. með framkvæmdastjóra Samorku þar 
sem farið var yfir drög að ársskýrslu fyrir árið 2014, ársreikning fyrir árið 
2014 og fjárhagsáætlun 2015. Ársreikningurinn hafði verið samþykktur af 
stjórn þann 5. febrúar 2015 og fjárhagsáætlun 2015 þann 4. desember 2014.  
Nefndin þakkar starfsmönnum Samorku fyrir vandaða ársskýrslu, vel unnin 
ársreikning og fjárhagsáætlun, sem liggur fyrir fundinum til afgreiðslu. 
Samkvæmt lögum Samorku skal Allsherjarnefnd gefa umsögn varðandi 
áðurnefnd gögn á aðalfundi. Allsherjarnefnd Samorku leggur til við 
aðalfund Samorku að skýrsla stjórnar, ársreikningur 2014 og 
fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 verði samþykkt. 
Í vinnslu er endurskoðun laga Samorku. Allsherjarnefnd vill í því sambandi 
benda á að ákvæði um nefndina mætti endurskoða og uppfæra með hliðsjón 
af tímasetningum hjá stjórn Samorku á framlagningu og samþykkt þeirra 
gagna sem nefndinni er falið að fjalla um. 
 
Reykjavík, 20. febrúar 2015 
Allsherjarnefnd Samorku: 
 
Guðlaug Sigurðardóttir, formaður 
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Ingvar Stefánsson 
Jón Gestur Hermannsson 
Kristín Konráðsdóttir 
Ólafur Hilmar Sverrisson 
 
Fundarstjóri bar upp ársreikninginn, ásamt skýrslu stjórnar, og 
var hvorutveggja samþykkt samhljóða. 
 
Þá bar hann upp fjárhagsáætlun og var hún einnig samþykkt 
samhljóða.   

7  Tillögur kjörnefndar 

Elín Smáradóttir formaður kjörnefndar fór yfir lagareglur kjörnefndar. 
Kjörnefnd hafði kannað kjörgögn aðalfundarins og staðfesti að heildarfjöldi 
atkvæða væri 125. Á fundinn eru mættir 100 atkvæðabærir félagar, sem fara 
með 80% af heildar atkvæðafjölda.  
 
Elín flutti skýrslu kjörnefndar og upplýsti fundinn einnig um að fundarboð 
aðalfundar væri dagsett 16. janúar 2015 og engar athugasemdir hefði borist 
varðandi boðunina, er því staðfest að löglega er til hans boðað.  
 
Kjörtímabil eftirtalinna stjórnarmanna er nú útrunnið: 

Aðalmenn: Tryggvi Þór Haraldsson, Bjarni Bjarnason, Hörður Arnarson og 
Júlíus J. Jónsson  

Varamenn:  Dagur Jónsson og Guðmundur Davíðsson. 
Einnig er kjörtímabil endurskoðanda útrunnið. 
 
Kjörnefnd leggur eftirfarandi tillögu fyrir aðalfundinn: 
 

a) Að til næstu tveggja ára eða til aðalfundar 2017 verði aðalmenn í 
stjórn kjörnir þeir Bjarni Bjarnason, Hörður Arnarson, Júlíus J. 
Jónsson og Tryggvi Þór Haraldsson.  

b) Lagt er til að formaður verði kjörinn Bjarni Bjarnason. 
c) Að til eins árs eða til aðalfundar 2016 verði aðalmaður kjörinn 

Guðmundur Ingi Ásmundsson. Hann komi í stað Þórðar 
Guðmundssonar, sem sagði af sér stjórnarsetu í árslok 2014. 

d) Dagur Jónsson og Guðmundur Davíðsson verði kjörnir sem 
varamenn til tveggja ára. 

e) Helgi Númason, löggiltur endurskoðandi, verði kosinn endurskoðandi 
Samorku til eins árs. 

 
Reykjavík 20. febrúar 2015 
Elín Smáradóttir 
Albert Albertsson 
Einar Mathiesen 
Guðmundur F Baldursson 
Steinar Friðgeirsson 
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8  Kjör stjórnar, stjórnarformanns og endurskoðanda: 

Ofanskráðar tillögur kjörnefndar voru bornar upp og samþykktar með öllum 
greiddum atkvæðum og er því stjórn Samorku fyrir árið 2015 þannig skipuð: 
 
Formaður: Bjarni Bjarnason.  
Meðstjórnendur: Guðmundur Ingi Ásmundsson, Guðrún Erla Jónsdóttir, 
Hörður Arnarson, Júlíus Jónsson, Kristján Haraldsson og Tryggvi Þór 
Haraldsson.  
 
Varamenn: Guðmundur Davíðsson, Dagur Jónsson og Helgi Jóhannesson 
Endurskoðandi: Helgi Númason, löggiltur endurskoðandi.  

9  Kjör í fastanefndir, kjörnefnd og allsherjarnefnd: 

Fundarstjóri kynnti tillögur þess efnis að skipan fastanefnda yrði sem að 
neðan greinir og var það samþykkt einróma. 
 
Í kjörnefnd: Albert Albertsson, Einar Mathiesen, Elín Smáradóttir, 
Guðmundur F. Baldursson og Pétur E. Þórðarson.    
 
Í allsherjarnefnd: Guðlaug Sigurðardóttir, Ingvar Stefánsson, Jón Gestur 
Hermannsson, Kristín Konráðsdóttir og Ólafur Hilmar Sverrisson. 
 
Nefndarmenn skipta sjálfir með sér verkum.  
 
10. Önnur mál: 
 

A. Fyrir fundinum lá eftirfarandi tillaga að ályktun, lögð fram af 
stjórn Samorku: 

 

Raforkukerfi í alvarlegum og vaxandi vanda 

 
Aðalfundur Samorku fagnar frumvarpi iðnaðar- og viðskiptaráðherra sem 
styrkir kerfisáætlun Landsnets, sem og tillögu til þingsályktunar um málefni 
loftlína og strengja. Íslenska raforkukerfið er í alvarlegum og sífellt vaxandi 
vanda vegna hindrana í vegi uppbyggingar og eðlilegs viðhalds á flutningskerfi 
raforku. Fjöldi fyrirtækja verður fyrir tjóni og uppbygging atvinnulífs heilla 
landshluta býr við takmarkanir af þessum sökum. Óskandi er að sterkari staða 
kerfisáætlunar og skýrari leiðsögn stjórnvalda hvað varðar loftlínur og strengi 
muni einfalda nauðsynlega uppbyggingu og viðhald og þannig tryggja betur 
afhendingaröryggi raforku sem verið hefur óviðunandi víða um land 
undanfarin ár. 
 
Þrír nýir skattar 
Aðalfundur Samorku lýsir áhyggjum af því sem virðist vera orðin ný stefna 
stjórnvalda, að fjármagna almennar aðgerðir eða breytingar í stjórnsýslu með 
nýjum álögum á orku- og veitufyrirtæki. Þrír nýir skattar á umrædd fyrirtæki 
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eru nú í undirbúningi innan stjórnarráðsins eða til afgreiðslu á Alþingi.1 Í 
öllum tilvikum er um að ræða almennar aðgerðir stjórnvalda, sem sannarlega 
hafa ýmislegt til síns ágætis en ættu að mati Samorku einfaldlega að 
fjármagnast með almennu skattfé ríkissjóðs. Þjónusta orku- og veitufyrirtækja 
kemur vissulega við sögu á flestum sviðum atvinnulífs og daglegs lífs 
landsmanna. Það gerir rekstur þeirra ekki að almennum skattstofni fyrir öll 
þessi sömu svið atvinnu- og mannlífs í landinu. Það er enda ljóst að 
viðskiptavinirnir, heimilin og atvinnulífið í landinu, bera á endanum allan 
slíkan kostnað sem lagður er á orku- og veitufyrirtækin. 
 
Vantar orkukosti í nýtingarflokk 
Loks hvetur aðalfundur Samorku þingheim til að færa fleiri orkukosti í 
nýtingarflokk rammaáætlunar og leiðrétta þannig þær breytingar sem gerðar 
voru af hálfu stjórnvalda að loknu faglegu ferli verkefnisstjórnar 2. áfanga. 
Vaxandi fjöldi fjárfesta óskar nú eftir samningum um raforkukaup í magni 
sem engin leið verður að mæta á komandi árum án fjölgunar vænlegra 
orkukosta í nýtingarflokki rammaáætlunar. 
 
 
Ofanrituð ályktun var lesinn upp fyrir fundin og borin upp til 
samþykktar. 
Var hún samþykkt samhljóða og send út til kynningar. 
 

B. Tillögur vinnuhóps um skoðun laga Samorku:  
 

Júlíus J. Jónsson, formaður hópsins, sagði frá upphafi málsins, sem ætti rætur 
að rekja til aðalfundar 2014, þar sem fram fór umræða um hvort ekki væri 
flötur á að dótturfyrirtæki í eigu orkufyrirtækjanna gætu átt fulla aðild að 
Samorku. Í framhaldi skipaði stjórnin vinnuhóp sem hér kynnir vinnu sína og 
tillögur hópsins, eins og þær liggja nú fyrir. Júlíus  kallaði eftir sjónarmiðum 
fundarmanna og afstöðu til tillagnanna. Þegar hópurinn hefur síðan lokið 
störfum verður kallaður saman aukaaðalfundur, þar sem tillögurnar verða 
lagðar fram til samþykktar, eða þær lagðar fyrir aðalfundinn árið 2016. 
Mikilvægt væri þó að hægt yrði að  vinna samkvæmt nýjum lögum, strax á 
aðalfundi 2016, svo fremi sem þær hlytu samþykki. Nokkrar umræður fóru 
fram á fundinum og ríkti ánægja meðal fundarmanna með vinnu hópsins. 
Minnt var á að undir lið 6 á dagskrá fundarins, koma fram ábendingar 
allsherjarnefndar er varða tillögur vinnuhópsins.  
 
Hér var komið að fundarlokum og sleit nýkjörinn formaður 
formlegum aðalfundi klukkan 12:00. 

                                                   
1 F y r i r  A l þ i n g i  l i g g u r  n ú  f r u m v a r p  t i l  l a g a  u m  n ý t t  j ö f n u n a r g j a l d  á  
d r e i f i n g u  r a f o r k u  ( 1 0 7 .  m á l ) ,  e n  g j a l d i ð  l e g g s t  á  d r e i f i v e i t u r  r a f o r k u .  
E i n n i g  l i g g u r  f y r i r  A l þ i n g i  f r u m v a r p  t i l  b r e y t i n g a  á  l ö g u m  u m  s t j ó r n  
v a t n a m á l a  ( 5 1 1 .  m á l ) ,  þ a r  s e m  k y n n t  e r  t i l  s ö g u n n a r  n ý  g j a l d t a k a  s e m  
l e g g s t  á  v a t n s a f l s -  o g  j a r ð h i t a v i r k j a n i r ,  h i t a v e i t u r ,  v a t n s v e i t u r  o g  
f r á v e i t u r .  L o k s  m u n  í  u n d i r b ú n i n g i  a ð  t a k a  u p p  n ý t t  n e t ö r y g g i s g j a l d  á  
g r u n d v e l l i  l a g a  u m  a l m a n n a v a r n i r .  Á  g j a l d i ð  a ð  l e g g j a s t  á  o r k u -  o g  
v e i t u f y r i r t æ k i ,  f j a r s k i p t a f y r i r t æ k i ,  f j á r m á l a f y r i r t æ k i  o g  r e k s t r a r a ð i l a  
f l u g l e i ð s ö g u þ j ó n u s t u .  
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Að loknum hádegisverði hófst opin dagskrá aðalfundarins, sem sjá 
má hér að framan. 
 
Bjarni Bjarnason nýkjörinn formaður stjórnar Samorku setti fundinn og 
bauð gesti velkomna. Lýsti hann störfum nýafstaðins aðalfundar og greindi frá 
ályktun hans. Einnig gerði nýi formaðurinn grein fyrir sjálfum sér og sínum 
starfsferli á vettvangi orkufyrirtækjanna. 
 
Ragnheiður Elín Árnadóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra flutti ávarp og 
kom víða við varðandi orkumálin. Fór hún vítt yfir og ræddi þau mál sem efst 
eru á baugi um þessar mundir og eru á borði ráðherrans. Umfjöllun um erindi 
hennar er aðgengilegt á heimasíðu Samorku. 
 
Ragnar Guðmundsson Landsneti lýsti stöðu Landsnets varðandi þarfir 
raforkuflutningskerfisins. Greinilega kom fram hve brýnt er orðið að auka og 
endurbæta kerfið. Staðan er sú að nánast á hverjum degi þarf að grípa til 
úrræða til að verjast afleiðingum yfirálags á kerfinu. Hann útskýrði hvaða 
leiðir væru færar og hvaða afleiðingum mætti búast við, ef ekki yrði brugðist 
skjótt við.  
 
Óli Grétar Blöndal Sveinsson Landsvirkjun fjallaði um áhrif veiks 
flutningskerfis á nýtingu virkjana Landsvirkjunar og þær takmarkanir sem 
staðan setur fyrirtækinu varðandi afhendingu á orku að magni sem svarar til 
10 MW eða meira. Slík afhending er, við óbreyttar aðstæður, í raun eingöngu 
möguleg á Suðvesturlandi eða í nágrenni Blönduvirkjunar.  
 
Páll Björgvin Guðmundsson, bæjarstjóri í Fjarðarbyggð lýst aðstæðum á 
Austurlandi varðandi orkuafhendingu og orkuöryggi. Hann lýsti þeim 
breytingum sem urðu í landshlutanum við tilkomu Kárahnjúkavirkjunar og 
álverksmiðjunnar á Reyðarfirði. Þá gat hann um mikilvægi þess að 
fiskimjölsverksmiðjurnar væru nú reknar á rafmagni í stað olíu, því mætti líkja 
við byltingu. Lagði hann í erindi sínu mikla áherslu á að ná yrði niðurstöðum 
varðandi styrkingu á flutningslínum og að orkuöryggi yrði að tryggja.  
 
Bjarni Th. Bjarnason, sveitarstjóri á Dalvík tók í sama streng og Páll 
varðandi aðgengi að raforku til uppbyggingar á iðnaði við Eyjafjörð. Hann 
nefndi nýlegt dæmi um að iðnfyrirtæki sem  hygðist fjárfesta í nýrri starfsemi 
sem kallaði á 10 MW raforku hefði ekki fengið viðunandi úrlausn og málið í 
óvissu vegna veiks flutningskerfis. Við slíkt væri ekki hægt að una. Hann lagði 
gríðarþunga áherslu á að öfgaöflin yrðu að gefa eftir varðandi uppbyggingu 
línukerfisins, svo landsmenn allir sætu við sama borð og atvinnuuppbygging 
gæti þróast á landsbyggðinni.Nánar er hægt að kynna sér efni erindanna á vef 
Samorku með öðrum aðalfundargögnum. 
 
Að loknum þessum fjölmenna fundi, sem 200 manns sátu, voru bornar fram 
kaffiveitingar. 
 
Fundargerð ritaði: 
Sigurður Ágústsson. 
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F U N D A R G E R Ð  A U K A A Ð A L F U N D A R  S A M O R K U .  

Aukaaðalfundur Samorku var haldinn á Icelandair Hótel Natura Reykjavík, 16. 
október 2015. Fundurinn hófst kl.14:00. 
 
Til fundarins er boðað, með vísan í aðalfund Samorku nr. XX og með vísan í 
bréf til allra félaga Samorku, dags. 1. október 2015. 
 

Dagskrá:  
 

1. Niðurstöður stefnumótunarvinnu og áformaðar breytingar á rekstri 

Samorku 

2. Tillögur til breytinga á lögum Samorku 

3. Önnur mál 

 
Setning:  Bjarni Bjarnason, formaður Samorku setti aukaaðalfund Samorku 
2015 og bauð fundarmenn velkomna. Rakti hann aðdraganda fundarins og 
gerði síðan tillögu um að Elín Smáradóttir lögfræðingur Orkuveitu 
Reykjavíkur annaðist fundarstjórn, var það samþykkt. Elín fundarstjóri stakk 
þá upp á að Sigurður Ágústsson Samorku ritaði fundargerð, fundurinn 
samþykkti það. 
 
Skráning, könnun fundarsóknar og atkvæðamagns á fundinum. 
Starfsfólk fundarins lagði fram gögn um að á fund væru mættir fulltrúar frá 19 
af 46  atkvæðisbærum fyrirtækjum með 97 af 128 atkvæðum, eða 75,8% 
atkvæðamagns. 
 
Afgreiðslur fundarins: 
 

11. Bjarni Bjarnason fór yfir aðdraganda að þeim skipulagsbreytingum sem 
hér eru til kynningar. Gerði hann grein fyrir þeirri stefnumótunarvinnu 
sem farið hefur fram á síðustu mánuðum, þar sem ráðgjafi leiddi störf 
vinnuhóps, stjórnar o.fl. ferlum sem luku með tillögum að 
markmiðssetningu samtakanna til framtíðar. Frumkvæði hógværð og 
heiðarleiki eru einkunnarorð sem skulu höfð í hávegum hjá 
samtökunum í framtíðinni en kynningarmál, félagsstarfssemi og 
hagsmunagæsla verða burðarásar starfsins, með virkri 
árangursgreiningu. 
Formaður útskýrði sérstaklega hvernig sú félagsgjaldabreyting sem 
stjórn leggur til snertir hin einstöku veitufyrirtæki.                                 
Fundarmenn lýstu yfir mikilli ánægju með þá víðtæku skipulagsvinnu 
sem fram hefur farið og gerðu engar efnislegar athugasemdir við 
tillögurnar. 

12. Tillögur um lagabreytingar voru nú kynntar af GAS framkvæmdastjóra 
Samorku sem gerði glögga grein fyrir þeim lagabreytingum sem lagðar 
eru fyrir fundinn.Tillögur að breytingu laga fyrir Samorku höfðu verið 
sendar félagsmönnum skriflega með löglegum fyrirvara til kynningar, 
auk þess sem þær lágu fyrir með fundargögnum þessa fundar. Þá voru 
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þær kynntar í meginatriðum á XX. aðalfundi Samorku þann 20. febrúar 
2015. Fundarstjóri lagði til að hver grein laganna sem innihéldi 
breytingartillögu skyldi borin upp sérstaklega og greidd um hana 
atkvæði, en síðan yrðu greidd atkvæði um lögin í heild sinni. Fundurinn 
samþykkti þetta fyrirkomulag. Ekki var óskað eftir því að 
atkvæðagreiðslan yrði skrifleg.                                                               Fyrst 
var 6. grein borin upp til atkvæðagreiðslu og var hún 
samþykkt samhljóða, næst 11. gr og hún samþykkt samhljóða, 
þá 12. gr.og hún samþykkt samhljóða, 14. gr einnig samþykkt 
samhljóð og að lokum var  17. gr samþykkt samhljóða.                                                                                
Nú var lagt til að fundurinn viki frá lagaákvæði um skriflega 
atkvæðagreiðslu um lögin í heild og samþykkti fundurinn 
afbrigðin samhljóða. Voru þá lagabreytingarnar bornar upp 
allar saman og hlutu þær samhljóða samþykki fundarins.                                                           
Spurt var um ástæðu fyrir hlutkestisákvæði í lögunum. Gefin var 
fullnægjandi skýring á því atriði og látið gott heita. 
 

13. Önnur mál: Engin 
  
 

Fundi var slitið kl. 15:00 

 

Fundarritari Sigurður Ágústsson 
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S T A R F S Á Æ T L U N  S T J Ó R N A R  S A M O R K U  

 
Starfsáætlun stjórnar Samorku 

1. Stjórn samtakanna fundar að jafnaði fyrsta fimmtudag hvers mánaðar, að 
ágúst undanskildum, eða að öðru leyti til samræmis við 14. gr. laga félagsins 
um stjórnarfundi, 15. gr. um störf stjórnar og 12. gr. um stjórn og nefndir.  

2. Stjórn fjallar m.a. um fjármál og skipulag á starfsemi samtakanna, helstu 
breytingar eða fyrirhugaðar breytingar á starfsumhverfi aðildarfélaga, fundi og 
námskeið á vegum samtakanna og önnur þau mál er við hæfi þykja, sbr. 15. gr. 
laga samtakanna um störf stjórnar og 12. gr. um stjórn og nefndir. 

3. Stefnt er að því að stjórn, eða fulltrúar stjórnar, fundi a.m.k. árlega með 
þeim ráðherrum sem fara með málefni orku- og veitufyrirtækja. Stjórnin 
leggur jafnframt áherslu á góð samskipti við stjórnsýsluna að öðru leyti. 

4. Stjórn afgreiðir fjárhagsáætlun komandi árs á fundi sínum í desember árið 
áður. 

5. Fagráð, nefndir og starfshópar á vegum samtakanna velja sér sjálf formann 
og halda fundi eftir þörfum og framvindu verkefna. 
 
 
Samþykkt á fundi stjórnar 3. janúar 2013. 
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L Ö G  S A M O R K U  

1. gr. - Heiti 
Sambandið heitir  SAMORKA.  Starfssvæði þess er 
landið allt, en heimili og varnarþing er í Reykjavík. 
 

2. gr. - Starfssvið og tilgangur 
SAMORKA starfar á fjórum fagsviðum, þ.e. hita-
veitna, raforkufyrirtækja, vatnsveitna og fráveitna.  
Tilgangur sambandsins er: 
1. Að stuðla að framgangi sameiginlegra áhuga- og 

hagsmunamála félaga þess. 
2. Að gæta hagsmuna félaga og koma fram fyrir 

hönd þeirra í málum, sem æskilegt er að þeir 
standi að sem einn aðili. 

3. Að safna gögnum og upplýsingum, sem varða 
starfssvið SAMORKU og einstakra félaga þess. 

4. Að efna til og taka þátt í mótum og ráðstefnum, 
þar sem fjallað er um sameiginleg mál félaga 
eða mál er varða einstök fagsvið sambandsins. 

5. Að halda uppi tengslum og samskiptum við 
hliðstæð samtök og stofnanir, innlendar og 
erlendar, og veita stjórnvöldum og öðrum 
aðilum upplýsingar og umsagnir. 

6. Að stuðla að rannsóknum og miðla upp-
lýsingum og fræðslu til félaga sinna og stjórn-
valda. 

7. Að bæta hag og öryggi notenda er tengjast 
veitukerfum félaga, m.a. með því að veita þeim 
hagnýtar upplýsingar.  

7. Að stuðla að traustum og hagkvæmum rekstri 
þeirrar starfsemi sem félagar stunda. 

8. Að standa fyrir og kynna sameiginlega 
sjónarmið við virkjun og nýtingu 
endurnýjanlegra orkulinda landsmanna. 

 

3. gr. - Félagar 
Félagar geta orðið þau fyrirtæki er annast vinnslu, 
flutning, dreifingu eða sölu á raforku, heitu vatni, 
hitaorku, neysluvatni eða starfsemi fráveitu.  Fyrir-
tæki sem hafa rekstur á fleiri en einu fagsviði 
teljast einn félagi. 

 
4. gr. - Upptaka félaga og aukafélaga 
Óski nýr aðili upptöku sem félagi eða aukafélagi, 
skal hann senda stjórn SAMORKU skriflega um-
sókn um aðild.   
Aukafélagar hafa rétt til setu á almennum fundum 
SAMORKU með málfrelsi og tillögurétt. 

 
5. gr. - Upptaka heiðursfélaga 
Að ósk eins eða fleiri félaga getur stjórn ákveðið að 
einstaklingar verði heiðursfélagar SAMORKU og 
skal slík ákvörðun vera einróma. 

Heiðursfélagar hafa rétt til setu á aðalfundi með 
málfrelsi og tillögurétt. 
 

6. gr. - Fundir 
Aðalfundur: 
Halda skal aðalfund fyrir 15. mars ár hvert.  Á aðal-
fundi skal taka fyrir þessi mál og í þessari röð: 
1. Kjör fundarstjóra og fundarritara. 
2. Skýrslu stjórnar. 
3. Ársreikning ásamt skýrslu endurskoðanda. 
4. Fjárhagsáætlun. 
5. Tillögur um lagabreytingar. 
6.  Tillögur um breytingar á samþykktum. 
7. Tillögur kjörnefndar. 
8. Kjör stjórnar, stjórnarformanns og endur-

skoðanda. 
9. Kjör í kjörnefnd. 
10. Önnur mál. 

 
Aðrir fundur 
Auka-aðalfund skal kalla saman, ef félagar, sem 
fara með minnst helming atkvæða, krefjast þess 
skriflega.  Halda skal fundinn eigi síðar en 15 
dögum eftir að slík krafa hefur borist stjórninni. 

Fundi um tæknileg málefni skal halda árlega.  
Sameina má fundi einstakra fagsviða. 
Aðra fundi og ráðstefnur skal halda samkvæmt 
ákvörðun stjórnar. 

 
7. gr. - Fundarboðun 
Aðalfund skal boða með bréfi eða símskeyti með 
minnst eins mánaðar fyrirvara.  Aðra fundi má 
boða með skemmri fyrirvara, þó eigi skemmri en 
sjö dögum.  Í fundarboði skal greina frá dagskrá 
fundar í meginatriðum. 
Stjórn ákveður hvar aðalfundur skuli haldinn og 
hvenær, sbr. þó 6. gr. varðandi tímamörk. 

 
8. gr. - Atkvæðisréttur 
Við atkvæðagreiðslur fer atkvæðafjöldi hvers félaga 
eftir félagsgjöldum hans til SAMORKU á yfirstand-
andi starfsári og skulu atkvæði reiknuð þannig að 
hvert byrjað % í hlutfalli félagsgjalda gefur eitt 
atkvæði. 
Aukafélagar og heiðursfélagar hafa ekki atkvæðis-
rétt. 
 

9. gr. - Umboð 
Hver félagi skal tilkynna stjórn SAMORKU skrif-
lega, fyrir hvern aðalfund, hver eða hverjir fari með 
umboð hans og atkvæðisrétt.  Nefna má til jafn-
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marga menn og félaginn hefur atkvæði.  Nefni fé-
laginn þannig til fleiri menn en einn, skal sérstak-
lega tekið fram, hvernig með atkvæðisréttinn skal 
farið. 
Hætti tilnefndur fulltrúi störfum hjá félaga, skal fé-
laginn nefna til nýjan fulltrúa, er störfum gegnir, 
það sem eftir er umboðstímabilsins, sbr. 1. máls-
grein. 
Með umboð geta aðeins farið starfsmenn eða 
stjórnarmenn félaga. 
Félagi má ekki fela fulltrúa annars félaga að fara 
með atkvæði. 
 

10. gr. - Atkvæðagreiðsla 
Afl atkvæða ræður úrslitum mála nema annars sé 
getið í lögum þessum. 

 
11. gr. - Kjörnefnd 
Kjörnefnd skal kosin á aðalfundi og í hana eru 
einungis fulltrúar félaga kjörgengir. Starfstími 
hennar hefst er kjör hefur farið fram og lýkur er ný 
nefnd hefur verið kjörin, sbr. 6. gr. 9. tölulið. Í 
kjörnefnd eiga sæti fimm menn og skal að minnsta 
kosti einn vera frá hverju fagsviði.  Nefndin kannar 
hverjir sækja aðalfund og hverjir hafa atkvæðisrétt 
og gefur um það skýrslu til fundarins.  Nefndin 
gerir tillögur til fundarins um kjör til stjórnar og 
kosningu endurskoðanda. 

 
12. gr. - Stjórn og nefndir 
Aðalfundur kýs sjö menn í stjórn, formann sem 
kosinn skal sérstaklega, sex meðstjórnendur, sem 
kosnir skulu sameiginlega, og þrjá varamenn sem 
einnig skulu kosnir sameiginlega.  Meðal stjórnar- 
og varamanna skal vera að minnsta kosti einn frá 
hverju fagsviði og allir úr hópi starfsmanna félaga.  
Félög sem greiða yfir 15% af heildar árgjöldum til 
SAMORKU, miðað við næstliðið starfsár, skulu 
hafa rétt til að tilnefna einn stjórnarmannanna sjö, 
auk sérstaks varamanns viðkomandi 
stjórnarmanns, sem komi ekki úr hópi fyrrnefndra 
þriggja varamanna. Séu báðir fulltrúar viðkomandi 
félags forfallaðir á stjórnarfundi á viðkomandi félag 
rétt á að senda áheyrnarfulltrúa á fundinn, en 
varamaður með atkvæðisrétt komi úr hópi annarra 
varamanna í stjórn. Ennfremur skal tryggja að 
a.m.k. einn aðalmaður og einn varamaður í stjórn 
komi úr hópi þeirra félaga sem greiða innan við 1% 
af heildar árgjöldum til SAMORKU. Ekki má kjósa 
fleiri en tvo stjórnarmenn frá sömu 
fyrirtækjasamstæðu. 
Kjörtímabil stjórnarmanna skal vera tvö ár.  For-
maður skal að jafnaði ekki sitja lengur samfellt en 
fjögur ár og aldrei lengur en í sex ár. 
Hverfi maður úr stjórn innan árs frá kjöri hans skal 
þá kjósa annan í hans stað á næsta aðalfundi til 
eins árs. 

Á stjórnarfundum fer hver maður með eitt atkvæði. 
Verði atkvæði jöfn skal hlutkesti ráða. Varamaður 
skal sitja stjórnarfundi í forföllum stjórnarmanns, 
en tvisvar á ári skulu allir aðal- og varamenn 
boðaðir til stjórnarfundar. 
Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum á fyrsta 
stjórnarfundi eftir aðalfund og kýs sér varafor-
mann, ritara og gjaldkera. 
Á fyrsta fundi nýkjörinnar stjórnar skal hún 
tilnefna fulltrúa í fjögur fagráð, eitt fyrir hvert 
fagsvið.  Í hverju fagráði skulu sitja að jafnaði fimm 
fulltrúar. Fagráðin starfa stjórninni til ráðgjafar og 
við úrlausn verkefna, samkvæmt reglum er hún 
setur. 

Stjórn er heimilt að skipa ráð sérfræðinga til að 
vinna að afmörkuðum málum. 

Stjórn SAMORKU skal setja sérstakar reglur 
um skipan og starfshætti sem sérfræðiráðum ber 
að hlíta. 
Starfskjör stjórnarmanna ákveðast af aðalfundi. 

 
13. gr. - Endurskoðandi 
Löggiltur endurskoðandi, sem kosinn er á aðal-
fundi, endurskoðar reikninga og skilar um þá 
skýrslu til stjórnar, eigi síðar en tveimur vikum 
fyrir aðalfund. 
 

14. gr. - Stjórnarfundir 
Stjórnarfundir skulu haldnir, er formaður eða 
meiri hluti stjórnar óskar.  Formaður boðar fundi 
stjórnar.  Stjórnarfundur er því aðeins lögmætur að 
formaður eða varaformaður og minnst þrír með-
stjórnendur sæki fund. 
Stjórnin heldur gerðabók um störf sín. 
 

15. gr. - Störf stjórnar 
Stjórn SAMORKU fer með málefni sambandsins 
milli aðalfunda. 
Stjórnin ræður framkvæmdastjóra, en hann annað 
starfslið að fengnu samþykki stjórnar.  Stjórnin 
setur þeim skriflegar starfsreglur og ákveður þeim 
laun.  Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur 
sambandsins og situr stjórnarfundi með málfrelsi 
og tillögurétt nema fjallað sé um mál sem varða 
hann persónulega. 
 

16. gr. - Ársreikningur 
Reikningsár skal vera almanaksárið. 
Framkvæmdastjóri semur ársreikning SAMORKU 
og kemur honum með hæfilegum fyrirvara til þess 
löggilta endurskoðanda sem kjörinn var á næst-
liðnum aðalfundi.  Að lokinni endurskoðun og 
innan tilskilins frests, sbr. 11. gr., afhendir 
framkvæmdastjóri ársreikning ásamt skýrslu hins 
löggilta endurskoðanda stjórn til samþykktar og 
allsherjarnefnd til skoðunar.  Ársreikningurinn 
skal sendur félögum fyrir aðalfund og lagður fyrir 
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hann til staðfestingar ásamt skýrslu löggilta endur-
skoðandans. 
 

17. gr. - Félagsgjöld 
Aðalfundur ákveður, að fengnum tillögum 
stjórnar, aðildargjöld félaga og gjaldstofn sam-
kvæmt fjárhagsáætlun.  Aðildargjöld reiknast 
sem hlutfall af tekjum af starfsemi 
raforkufyrirtækja, hitaveitna, vatnsveitna og 
fráveitna, á síðasta almanaksári, að frá-
dregnum virðisaukaskatti og öðrum opin-
berum gjöldum er reiknast beint á orku- eða 
vatnsverðið.  Aðildargjöld reiknast einungis af 
veltu þeirrar starfsemi sem viðkomandi félag 
sinnir, ekki af veltu dótturfélaga. Aðalfundur 
ákveður lágmarks- og hámarksupphæð eða –
hlutfall félagsgjalda hvers félaga. Skal það 
endurskoðað árlega í tengslum við gerð fjár-
hagsáætlunar. 
Hver félagi skal fyrir 15. maí, ár hvert, senda stjórn 
SAMORKU sundurliðaða skýrslu um heildartekjur 
næsta ár á undan sbr. 1. málsgr.  Berist skýrslan 
ekki á réttum tíma, skal stjórnin áætla heildar-
tekjurnar. 
Aðalfundur ákveður félagsgjöld aukafélaga, að 
fengnum tillögum stjórnar. 
Félagsgjöld skulu innheimt í tvennu lagi og skal 
fyrri hluti þeirra falla í gjalddaga 15. febrúar ár 
hvert og seinni hluti þeirra 15. júlí ár hvert. 
 

18. gr. - Skuldbinding sambandsins 
SAMORKA eða stjórn þess getur ekki skuldbundið 
sambandið umfram það, sem segir í gildandi fjár-
hagsáætlun sbr. 6. gr. 
Til að skuldbinda SAMORKU þarf undirskrift 
stjórnarformanns og þriggja stjórnarmanna, en 
stjórnin getur veitt færri stjórnarmönnum svo og 
mönnum utan stjórnar umboð til að skuldbinda 
sambandið þegar sérstaklega stendur á. 
Stjórnin veitir prókúruumboð fyrir sambandið og 
skal framkvæmdastjóri hafa slíkt umboð.  Prókúru-
umboð skulu skráð. 
Sambandið ber ábyrgð á skuldbindingum sínum 
með tekjum sínum og eignum. 
 

19. gr. - Úrganga og brottvikning 
Félagar geta gengið úr SAMORKU á aðalfundi, en 
slíka úrsögn þarf þó að tilkynna stjórn skriflega 
a.m.k. einum mánuði fyrir fundinn.  Úrsögn tekur 
gildi við næstu áramót eftir aðalfund. 
Gerist félagi brotlegur við lög eða reglur SAM-
ORKU, t.d. með því að vanrækja greiðslu á félags-
gjaldi í 6 mánuði eða meira, má víkja honum úr 
sambandinu.  Stjórnin tekur ákvörðun um brott-
vikningu, ef um aukafélaga er að ræða, en til þess 
að víkja félaga úr SAMORKU, verður slík tillaga að 

vera samþykkt með minnst 3/4 allra atkvæða fé-
laga sem fara með atkvæði á aðalfundinum 
Aðvörun um slíka tillögu skal senda hlutaðeigandi í 

ábyrgðarbréfi með a.m.k. eins mánaðar fyrirvara. 
 
20. gr. - Lagabreytingar 
Um breytingu á lögum þessum skal fara fram skrif-
leg atkvæðagreiðsla á aðalfundi.  Breytingartillögu 
skal kynna félögum minnst einum mánuði fyrir 
fundinn. 
Afl atkvæða ræður úrslitum, en atkvæðagreiðsla er 
þó því aðeins gild, að minnst 3/4 allra atkvæða fé-
laga sem fara með atkvæði á aðalfundinum hafi 
verið greidd. 
 

21. gr. - Upplausn SAMORKU 
Tillögu um upplausn SAMORKU skal leggja fram á 
sama hátt og hún fá sömu afgreiðslu og um laga-
breytingu væri að ræða, þó þannig, að tillöguna 
skal ræða á tveimur aðalfundum. 
Hafi slík tillaga hlotið samþykki, skal hrein eign 
sambandsins ganga til þáverandi félaga þannig að 
upphaflegt stofnfé, framreiknað fyrir áhrifum 
almennra verðlagsbreytinga, endurgreiðist fé-
lögunum.  Það eigið fé sem sambandið á umfram 
framreiknað stofnfé greiðist til þáverandi félaga í 
sömu hlutföllum og greiðsluhlutföll félagsgjalda 
segja til um.  Sé eigið fé sambandsins lægra en 
framreiknað stofnfé skerðist endurgreiðsla um 
mismuninn.  Skerðingin á framreiknað stofnfé 
skiptist á milli þáverandi félaga í sömu hlutföllum 
og greiðsluhlutföll félagsgjalda. 
 

22. gr. - Gildistaka 
Lög þessi taka gildi á stofnfundi. 
 

Samþykkt á stofnfundi 13. desember 1994 
Breytt á 2. aðalfundi 14. mars 1997 
Breytt á 3. aðalfundi 13. mars 1998 

Breytt á aðalfundi 10. mars 2000 
Breytt á aðalfundi 11. mars 2005 

Breytt á aðalfundi 10. mars 2006 
Breytt á aðalfundi 9. febrúar 2007 
Breytt á aðalfundi 18. febrúar 2011 

Breytt á auka-aðalfundi 16. október 2015 
 




