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Fundargerð 56. fundar  
stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga  
 
 

Árið 2023, föstudaginn 17. febrúar kl. 08:15 kom  stjórn Samtaka orkusveitarfélaga 
saman til fundar og fór hann fram í gegnum fjarfundarbúnað. 

Fundinn sátu: Ása Valdís Árnadóttir, Árni Eiríksson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, 
Jónína Brynjólfsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Einar Kristján Jónsson og Grétar Ingi 
Erlendsson.  

Að auki sátu fundinn:  Bryndís Gunnlaugsdóttir, Guðjón Bragason, Kristín Ólafsdóttir 
og Jóhannes Ágúst Jóhannesson sem ritaði fundargerð. 

 

Fundargerðin var færð í tölvu.  

Þetta var tekið fyrir: 

1.   Stefnumörkun Samtaka orkusveitarfélaga - 2011002SO 

 Umræðum frestað fram á næsta fund. 

2.   Þjónustusamningur Samtaka orkusveitarfélaga við Samband íslenskra 
sveitarfélaga - 2212001SO 

 Umræðum frestað fram á næsta fund. 

3.   Kynning á stöðu mála í Skeiða- og Gnúpverjahreppi - 2202003SO 

 

Oddviti og sveitarstjóri Skeiða- og Gnúpverjahrepps, Haraldur Þór Jónsson 
kom inn á stjórnarfund og kynnti stöðu orkumála í sínu sveitarfélagi. Stjórn 
þakkar fyrir greinagóða kynningu. Sveitarstjórnir Múlaþings og Skeiða- og 
Gnúpverjahrepps hafa hvor um sig bókað um orkumál og í ljósi þeirra bókana 
vil stjórn Samtaka orkusveitarfélaga bóka eftirfarandi:  

 

Ríkisstjórn Íslands setti í stjórnarsáttmála sinn aðgerðir um orkuskipti og 
útfösun jarðefnaeldsneytis, þar sem grunnur er lagður að fullum orkuskiptum 
og að þeim verði náð eigi síðar en árið 2040.  
Því er mikilvægt að ríkið meti stöðu á framleiðslu á raforku á Íslandi, áætli þörf 
til frekari framleiðslu og ákveði með hvaða móti og hvar skuli afla þeirrar orku 
út frá ýmsum þáttum svo sem umhverfislegum, samfélagslegum og 
efnahagslegum með Rammaáætlun eða öðru sambærilegu ferli.  
Endurskoða þarf hverjar heimildir sveitarfélaga eigi að vera til gjaldtöku og eða 
álagningar gjalda og meta hvort leitast eigi við aðrar heimildir svo sem til 
skattaafslátta eða samfélagssjóða eða annað sem hefur efnahagsleg áhrif fyrir 
sveitarfélög, ágóða landeigenda, bætur til fasteignaeigenda í grennd vegna 
virðisminnkunar, tryggingar vegna umhverfisskaða á framkvæmdar- og 
rekstrartíma og vegna niðurrifs að rekstrartíma liðnum og fleira.  
Arður af nýtingu náttúruauðlinda til raforkuframleiðslu þarf að skiptast með 
sanngjörnum hætti milli þeirra sem eru hagaðilar við orkuvinnslu. Tryggja þarf 
með lögum að nærumhverfið þar sem orkan á uppsprettu sína, njóti 
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efnahagslegs ávinnings sem mun styrkja byggð þar sem orkan verður til um allt 
land. Það er sanngirnismál að orkuvinnslan skili sambærilegum tekjum í 
nærsamfélagið eins og öll önnur atvinnustarfssemi gerir. Einnig þarf að breyta 
raforkulögum til að tryggja að dreifikostnaður raforku sé sá sami í dreifbýli og 
þéttbýli.  
Stjórn Samtaka orkusveitarfélaga hvetur öll sveitarfélög á landsbyggðinni sem 
hafa orkumannvirki í nærumhverfi sínu, eða eru með hugsanleg virkjanaáform í 
farvatninu til þess að staldra við í skipulagsmálum virkjana á meðan sanngjörn 
skipting auðlindarinnar verður fest í lög.  

4.   Starfsnefnd um breytingar á tekjum og lagaumhverfi vegna orkuvinnslu - 
2202003SO 

 

Í ljósi stefnumótunarvinnu sem hefur átt sér stað á vegum samtakanna 
undanfarna mánuði samþykkir stjórn samtaka orkusveitarfélaga að skipa 
starfsnefnd. Hlutverk nefndarinnar er að vinna tillögur að breytingum hvað 
varðar tekjur sveitarfélaga af orkuframleiðslu, leggja fram drög að nýju 
lagaumhverfi um orkuvinnslu á Íslandi og koma á virku samtali allra hagaðila í 
samráði við stjórn samtaka orkusveitarfélaga.  
Stjórn tilnefnir eftirtalda aðila úr röðum aðildarsveitarfélaga:  
Fyrir hönd stjórnar Samtaka Orkusveitarfélaga, Jónína Brynjólfsdóttir 
Múlaþingi  
Fyrir hönd Skeiða- og Gnúpverjahrepps, Haraldur Þór Jónsson  
Fyrir hönd Húnabyggðar, Guðmundur Haukur Jakobsson  
Fyrir hönd Ásahrepps, Ísleifur Jónasson  
Fyrir hönd Fljótsdalshrepps, Helgi Gíslason  
Fyrir hönd Rangárþing Ytra, Jón G. Valgeirsson  
Stjórn samþykkir að Haraldur Þór Jónsson verði formaður starfsnefndar. 
Jóhannes Jóhannesson starfsmaður samtaka orkusveitarfélaga mun sitja 
fundi og rita fundagerðir.  
Starfsnefndin fær greitt fyrir fundarsetu í samræmi við reglur Sambands 
íslenskra sveitarfélaga um fundarsetu.  

5.   Fundur um samfélagslegar forsendur við orkuskiptin - 2202003SO 

 

Mikil umræða er í samfélaginu um orkuskipti og var stjórn sammála um að 
boða þyrfti aðildarsveitarfélög og fleiri til fundar um orkuskiptin.  
Stjórn samtaka orkusveitarfélaga samþykkir að boða til fundar um 
samfélagslegar forsendur við orkuskiptin og formanni stjórnar falið að vinna 
málið áfram.  

 

 

Fundi var slitið kl. 10:15 

  

Ása Valdís Árnadóttir 
 

Árni Eiríksson 
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Guðný Birna Guðmundsdóttir 
 

Jónína Brynjólfsdóttir 

Knútur Emil Jónasson 
 

Einar Kristján Jónsson 

Grétar Ingi Erlendsson 
  

 
 
 


