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Síðasti aðalfundur Grænu orkunnar var haldinn í nóvember 2014. Þar var samþykkt að 

stofna formlega félagasamtök „Græna orkan - samstarfsvettvangur um orkuskipti.“  

Stjórn var falið að vinna að stofnun samráðsvettvangsins og halda nýjan aðalfund snemma á 

árinu 2015.  Nú hefur félagið verið stofnað og aðalfundur 2015 er fyrsti fundur sem er 

haldinn samkvæmt starfsreglum. Ný stjórn verður einnig kosin samkvæmt reglunum.  

 

Í núverandi stjórn Grænu orkunnar sitja fjórir fulltrúar stjórnvalda sem eru skipaðir af 

viðkomandi ráðuneytum, og fjórir fulltrúar atvinnulífsins sem kosnir eru á opnum 

félagsfundi. Kosið var á félagsfundi 11. júní 2013. Stjórn Grænu orkunnar er í upphafi árs 

2015 skipuð eftirfarandi aðilum: 

 

Ásta Þorleifsdóttir  Innanríkisráðuneyti 

Benedikt S. Benediktsson Fjármála- og efnahagsráðuneyti 

Berglind Rán Ólafsdóttir Landsvirkjun 

Bryndís Skúladóttir  Samtökum iðnaðarins, formaður 

Erla Sigríður Gestsdóttir Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 

Ingvar Pétur Guðbjörnsson Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 

Skúli Skúlason   Bílgreinasambandinu 

Teitur Gunnarsson  Mannviti hf 

 

Gerður var samningur við Íslenska NýOrku um verkefnastjórn og hafa Jón Björn Skúlason, 

Guðrún Lilja Kristinsdóttir og Anna Margrét Kornelíusdóttir starfað með Grænu orkunni. Í 

framhaldi af formlegri stofnun félagssamtakanna var gerður áframhaldandi 

samstarfssamningur við Íslenska NýOrku enda hefur samstarf verið afar farsælt.  

Um 70 fyrirtæki og stofnanir eru skráð á póstlista Grænu orkunnar. Nú þegar hafa 35 aðilar 

gerst formlegir félagar samstarfsvettvangsins.  

 

Á undaförnu starfsári hefur Græna orkan áfram unnið að verkefnum sem lögð voru fram í 

aðgerðaáætlun í skýrslu Grænu orkunnar frá 2011. Helstu verkefni á síðustu mánuðum eru 

þessi: 

- Gengið var frá formlegri stofnun samstarfsvettvangs um orkuskipti.   

- Skýrsla um stöðu orkuskipta og yfirlit verkefna sem unnið hefur verið að undir 

merkjum Grænu orkunnar. Skýrslan var afhent iðnaðarráðherra.   

- Unnið var að því að tryggja skattaívilnanir fyrir vistvæn ökutæki fyrir árið 2015. 

- Haldinn var opinn fundur um borð í varðskipinu Þór í samstarfi við Hafið 

öndvegissetur, Nordic Marina og Stofnun Sæmundar fróða. Þar voru fluttir stuttir 

fyrirlestrar ýmissa aðila sem stunda vistvæna haftengda starfsemi og rannsóknir.  

- Haldnir voru fundir með iðnaðarráðherra um framhald verkefnisins og 

áframhaldandi samstarf atvinnulífs og stjórnvalda í gegnum Grænu orkuna.  

- Unnið var að gerð fræðsluefnis um vistvæna orkugjafa fyrir sjónvarp og vef. 
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Græna orkan var stofnuð að frumkvæði iðnaðarráðherra sem skipaði verkefnisstjórn í 

upphafi. Lagt var upp með að Græna orkan yrði með tímanum sjálfstæður 

samstarfsvettvangur með virkri aðkomu ólíkra hagsmunaaðila. Áhugasömum var boðið að 

gerast félagar Grænu orkunnar og árið 2012 voru fulltrúar félagsmanna í fyrsta sinn kosnir í 

stjórn á aðalfundi. Fulltrúar stjórnvalda eru aftur á móti skipaðir af viðkomandi ráðherrum. 

Það hefur reynst gæfuríkt að hafa ólíka aðila í stjórninni. Stjórnarmenn koma með 

fjölbreytta þekkingu, bakgrunn og tengslanet að borðinu. Mikilvægt er að stjórnvöld hafi 

virka aðkomu að félaginu því eðli margra þeirra verkefna sem það vinnur að krefst íhlutunar 

stjórnvalda til að koma þeim í framkvæmd. Í samþykktum félagsins er kveðið á um að 

rekstur vettvangsins verði fjármagnaður með félagsgjöldum. Stjórn þess verður þó áfram að 

hluta skipuð fulltrúum stjórnvalda og að hluta skipuð félögum sem hafa hlotið kosningu á 

aðalfundi. Markmiðið er að félagið verði að mestu fjármagnað af félagsgjöldum og 

væntanlega mun það skýrast á næstu árum hvort félagar sjái sér hag í starfsemi 

vettvangsins. 

 

Stjórn Grænu orkunnar hefur tekið saman skýrslu um starfið fá stofnun vettvangsins árið 

2010. Ráðherra tók við skýrslunni á dögunum og mun kynna á Alþingi. Þar er farið yfir 

aðgerðaáætlunina, árangur aðgerða og stöðu verkefna og lagðar eru fram tillögur stjórnar 

Grænu orkunnar um stefnumótandi áherslur stjórnvalda um orkuskipti á Íslandi.  Einnig er 

almennt yfirlit varðandi notkun endurnýjanlegrar orku í samgöngum á Íslandi. 

 

Í skýrslunni er yfirlit yfir stöðu orkuskipta og þann árangur hefur orðið í orkuskiptum í 

samgöngum á Íslandi á tímabilinu sem Græna orkan hefur starfað. Þar er helst að telja:  

 Hlutfall endurnýjanlegs eldsneytis í samgöngum á landi hefur tífaldast síðan 2010, úr 
0,2% í 2,4%. Þetta er mun meiri aukning en spáð hafði verið í eldsneytisspá 
orkuspárnefndar.  

 Magn innlends eldsneytis til samgangna hefur fimmaldast síðan 2010 og hefur verið 
hraður vöxtur síðan lög um söluskyldu endurnýjanlegs eldsneytis voru sett.  

 Nokkur fjöldi nýrra fyrirtækja hefur tekið til starfa sem framleiða innlent 
endurnýjanlegt eldsneyti.  

 Fjöldi vistvænna bifreiða hefur þrefaldast síðan árið 2010. Sjá má aukningu í sölu 
rafbíla með setningu laga um skattalegar ívilnanir árið 2012.  

 Aðgengi að vistvænu eldsneyti hefur batnað með tilkomu nýrra innviða. Sölustöðum 
metans hefur fjölgað og svo hafa verið reistar hraðhleðslustöðvar á 
höfuðborgarsvæðinu. 

 Verulegur árangur hefur náðst í aukinni fræðslu bæði þeirra sem starfa í bílgreininni, 
þeim sem koma að öryggismálum og fyrir almenning.  

 Mikilvæg skref hafa verið stigin til að hefja innleiðingu á notkun endurnýjanlegs 
eldsneytis til sjós. 

 

Stjórn Grænu orkunnar hefur lagt til við ráðherra að unnin verði ný aðgerðaáætlun og þar 

verði meðal mikilvægustu skrefanna eftirfarandi atriði: 
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 Græna orkan leggur til að áfram verði unnið að aðgerðum til að auka hlut 
endurnýjanlegrar orku í samgöngum á landi til að mæta markmiðum ársins 2020 um 
10% hlutdeild. Unnin verði ný aðgerðaáætlun sem tryggi að þetta markmið náist. 
Græna orkan leggur til að ívilnanir gildi til mun lengri tíma en eins árs í senn.  

 Græna orkan leggur til að auknu fé verði varið til uppbyggingar innviða fyrir 
endurnýjanlegt eldsneyti. 

 Græna orkan leggur til að orkuskipti haftengdrar starfsemi fái aukið vægi í 
aðgerðaáætlun. 

 Græna orkan leggur til að fjármagn til rannsókna og þróunarverkefna verði aukið. Þar 
sem eru breytingar, þar eru tækifæri. 

 

 

Fyrir hönd stjórnar, 

 

Bryndís Skúladóttir 

formaður 


