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Á sama tíma og heimurinn stendur frammi fyrir miklum áskorunum í umhverfismálum er 

ljóst að tækifæri Íslendinga til jákvæðra aðgerða eru einstök. Landið er ríkt af auðlindum 

sem gerir okkur kleift að ganga bjartsýn inn í næstu orkuskipti. 

Sem aldrei fyrr er samfélag okkar, heimili, atvinnurekstur og þjónusta, grundvallað á orku. 

Orku- og veitufyrirtækin reka samfélagslega mikilvæga innviði sem jafnframt eru grunnur 

að rekstri annarra mikilvægra innviða.  

Skýr stefnumörkun í orkumálum er því afar mikilvæg og fagnaðarefni að vinna við 

orkustefnu sé nú hafin hjá ríkistjórn Íslands.   

Orkustefna þarf að tryggja orkuöryggi landsmanna, nægt framboð af orku sem uppfyllir 

þarfir þjóðarinnar, að hér sé skilvirkt og hagkvæmt regluverk og traustir orkuinnviðir. Hafa 

þarf í huga að orkuöryggi snýr bæði að raforku og heitu vatni. 

Orkustefna þarf að styðja við að orkuframleiðsla verði áfram ein af grunnstoðum efnahags- 

og samkeppnishæfni þjóðarinnar um leið og hún gerir íslenskum stjórnvöldum kleift að 

standa við alþjóðlegar skuldbindingar í loftslagsmálum. 

Á árinu 2003 tóku ný raforkulög gildi og aðskilnaður var gerður milli samkeppnisstarfssemi 

og sérleyfisstarfsemi. Með þeim voru innleidd ákvæði tilskipana Evrópusambandsins í 

raforkumálum og þá einkum um að þróa markað með raforku þannig að samkeppni tryggi 

lægsta verð til neytenda. Sömuleiðis voru strangar reglur settar um sérleyfisstarfsemina 

og verðlagningu á flutningi og dreifingu raforku með hag neytenda í huga. Frekari þróun 

á þessari löggjöf, sem jafnan er nefnd þriðji orkupakkinn, felur í sér aukið sjálfstæði 

eftirlitsaðila, frekari kröfur um aðskilnað milli sérleyfisþátta og samkeppnisþátta og þar 

með að efla raforkumarkaðinn. Með framangreinda meginþætti í huga styður Samorka 

innleiðingu á þriðja orkupakkanum. 

Samorka hvetur einnig til þess að ríkið stuðli að uppbyggingu hreinsimannvirkja og 

úrbótum í fráveitumálum þar sem þörf er á með því að taka upp endurgreiðslu á 

virðisaukaskatti vegna fráveituframkvæmda. Mikið hefur áunnist á síðustu áratugum í 

uppbyggingu fráveitna og urðu framfarir mestar á þeim tíma sem slíkt endurgreiðslukerfi 

var í gildi. 

 


