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Formáli
Í júní 2012 skipaði þáverandi iðnaðarráðherra, Oddný G. Harðardóttir, ráðgjafarhóp 

sem falið var það hlutverk að kanna nánar þann möguleika að leggja sæstreng fyrir raforku 
á milli Íslands og Evrópu. Hópnum var ætlað að greina samfélagsleg- og þjóðhagsleg 
áhrif slíks verkefnis, tæknileg og umhverfisleg atriði ásamt greiningu á lagaumhverfi og 
milliríkjasamningum. 

Þann 26. júní 2013 skilaði ráðgjafarhópurinn skýrslu sinni til iðnaðar- og viðskiptaráðherra. 
Það er skoðun mín að nauðsynlegt sé að fá fram ítarlega og greinargóða umræðu um verkefni 
af þeirri stærðargráðu sem lagning raforkustrengs til Evrópu er, kosti þess og galla og áhrif á 
íslenskt samfélag og efnahagslíf. Með það fyrir augum legg ég skýrslu ráðgjafarhópsins hér 
fram á Alþingi til almennrar umræðu.

Í skýrslunni kemur fram að ráðgjafarhópurinn var samhljóða í ályktun sinni um að frekari 
upplýsingar þurfi að liggja fyrir áður en unnt sé að fullyrða um þjóðhagslega hagkvæmni 
þess að leggja raforkustreng milli Íslands og Evrópu. Margir óvissuþættir fylgi slíkri 
framkvæmd og frekari könnun á ýmsum atriðum þurfi því að eiga sér stað áður en unnt sé 
að taka ákvörðun um hvort æskilegt sé að fara í slíkt verkefni. Rétt er að taka undir þessar 
ábendingar og fara sér hægt áður en nokkrar ákvarðanir eru teknar í þessum efnum. Enn 
fremur er mikilvægt að mínu mati að slík ákvarðanataka verði byggð á okkar forsendum, 
óháð þrýstingi erlendis frá til að tengja Ísland við raforkukerfi Evrópu.

Ljóst er að lagning sæstrengs með flutningsgetu upp á um 700 til 1,100 MW mun hafa 
í för með sér víðtæk áhrif; bæði efnahagsleg, samfélagsleg og umhverfisleg. Má þar nefna 
áhrif á orkuverð innanlands, aukning þjóðartekna, hugsanleg ruðningsáhrif, umhverfisáhrif 
vegna nýrra virkjana og línulagna, orkuöryggi o.s.frv. Hver áhrifin verða er hins vegar enn að 
mörgu leyti óljóst og því þörf á áframhaldandi gagnaöflun áður en unnt er að taka upplýsta 
afstöðu til slíks verkefnis. Að auki eru síðan fjölmörg tæknileg atriði sem þarfnast nánari 
skoðunar þar sem að sæstrengurinn yrði lengsti raforkusæstrengur sem lagður hefur verið.

Í einfaldaðri mynd hefur umræðunni um sæstreng á stundum verið stillt þannig upp að 
tveir kostir séu í boði; annað hvort að selja raforkuna til stóriðju eða að flytja hana úr landi 
í gegnum sæstreng. Að mínu mati er hér um talsverða einföldun að ræða og málið mun 
flóknara en svo. 

Á það hefur verið bent að með vísan til þess hversu umfangsmikið verkefni lagning 
sæstrengs er, og hversu langan tíma það tekur, sé ekki skynsamlegt að taka endanlega ákvörðun 
um slíkt verkefni nema að víðtæk sátt ríki um það, bæði innan Alþingis og í samfélaginu 
almennt. Af þeim ástæðum tel ég því brýnt að Alþingi taki skýrslu ráðgjafarhópsins til 
umræðu og skoði þetta mikilvæg mál frá mörgum ólíkum sjónarhornum. Að lokinni þeirri 
umræðu tel ég skynsamlegt að stjórnvöld ákvarði með skýrum hætti næstu skref í málinu. 
Hver þau verða ræðst að sjálfsögðu af umræðunni en hugsanlega gætu þau verið einhver af 
neðangreindu:

1) Fela starfshópi eða starfshópum að kanna ítarlegar einhverja afmarkaða þætti 
framkvæmdarinnar.

2) Stjórnvöld hefji formlegar könnunarviðræður við mögulega samningsaðila (bresk 
stjórnvöld hafa þar helst verið nefnd) um með hvaða hætti sala á íslenskri orku gæti 
átt sér stað í gegnum sæstreng (lengd samninga, ívilnanir fyrir endurnýjanlega orku, 
eignarhald o.fl.).

3) Hægja á frekari könnun verkefnisins.



Að lokum vil ég þakka ráðgjafarhópnum og öllum þeim sem komu að vinnu hans fyrir 
greinargóða skýrslu og samantekt sem ég bind vonir við að verði grundvöllur fyrir gagnlega 
og hreinskipta umræðu.

Ragnheiður Elín Árnadóttir
iðnaðar- og viðskiptaráðherra
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1. Inngangur
Í skýrslu um heildstæða orkustefnu fyrir Ísland, er sett fram það markmið að 

„einangrun íslenska raforkukerfisins verði rofin með lagningu sæstrengs ef og þegar það 
reynist þjóðhagslega hagkvæmt“. Með vísan í framangreint kynnti iðnaðarráðherra á 
ríkisstjórnarfundi þann 27. apríl 2012 að skipaður verði ráðgjafarhópur til að kanna nánar 
þann möguleika að leggja sæstreng á milli Íslands og Evrópu. Þann 29. júní 2012 setti 
iðnaðarráðherra ráðgjafarhóp um að kanna nánar þann möguleika að leggja sæstreng fyrir 
raforku á milli Íslands og Evrópu. Slík framkvæmd hefur um nokkurt skeið verið talin 
tæknilega möguleg og vísbendingar um að það byggi yfir nægilegri hagkvæmni. Nefndinni 
var ætlað greina nánar þjóðhagslega hagkvæmni verkefnisins, tæknileg og umhverfisleg 
atriði ásamt lagaumhverfi og milliríkjasamninga. Slík greining væri liður í því að mynda 
breiða samfélagslega sátt sem nauðsynlegt væri fyrir framhald verkefnisins. 

Ráðgjafarhópnum var ætlað samkvæmt erindisbréfi að standa fyrir faglegri og upplýstri 
umræðu um málefni sæstreng skila áfangaskýrslu til iðnaðarráðherra niðurstöðum sínum 
fyrir árslok 2012. Að beiðni ráðgjafarhópsins veitti ráðherra hópnum frest fram á vor 2013 
til að skila niðurstöðum. 

Skýrsla þessir lýsir starfi ráðgjafarhópsins ásamt tillögum til ráðherra um áframhald 
verkefnisins. Í fylgiskjölum með skýrslunni eru niðurstöður ráðgjafarvinnunnar: skýrsla 
Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um þjóðhagslega hagkvæmni, minnisblað um 
umhverfismál og lögfræðiálit unnið af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. 

Þann 1. september 2012 tók ráðherra atvinnuvega- og nýsköpunar við starfsskyldum 
iðnaðarráðherra við sameiningu ráðuneyta iðnaðar, efnahags- og viðskipta og sjávarútvegs- 
og landbúnaðar. Þann 23. maí 2013 tók iðnaðar- og viðskiptaráðherra við málaflokki 
orkumála í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.

1.1 Skipan nefndar
Iðnaðarráðuneytið óskaði eftir tilnefningum frá eftirtöldum aðilum í ráðgjafarhóp vegna 

lagningu sæstrengs: öllum þingflokkum Alþingis, Samtökum atvinnulífsins, Alþýðusambandi 
Íslands, BSRB, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Neytendasamtakanna, Landssamtökum 
lífeyrissjóða, Landsneti, Landsvirkjun, Samorku og Náttúruverndarsamtökum Íslands.

Ráðgjafarhópurinn var í kjölfar tilnefninga skipaður eftirfarandi aðilum:
Gunnar Tryggvason, formaður, skipaður af iðnaðarráðherra,
Vilhjálmur Þorsteinsson, tilnefndur af þingflokki Samfylkingarinnar,
Álfheiður Ingadóttir, tilnefnd af þingflokki Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs,
Ólöf Nordal og Jón Gunnarsson, varamaður, tilnefnd af þingflokki Sjálfstæðisflokksins
Sigurður Ingi Jóhannsson, tilnefndur af þingflokki Framsóknarflokksins,
Baldvin Björgvinsson, tilnefndur af þingflokki Hreyfingarinnar,
Nils Gústavsson, tilnefndur af Landsneti,
Ragna Árnadóttir, tilnefnd af Landsvirkjun,
Pétur Reimarsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins,
Þuríður Einarsdóttir, tilnefnd af BSRB,
Arnbjörg Sveinsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,
Ásdís Kristinsdóttir, tilnefnd af Samorku,
Signý Jóhannesdóttir og Kristján Þórður Snæbjarnarson, varamaður, tilnefnd af ASÍ
Valdimar K. Jónsson, tilnefndur af Neytendasamtökunum,
Árni Finnsson, tilnefndur af Náttúruverndarsamtökum Íslands.
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Með nefndinni starfaði Erla Sigríður Gestsdóttir, sérfræðingur í iðnaðarráðuneyti og 
síðar atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti.

1.2 Starf nefndar
Í upphafi starfs síns greindi ráðgjafarhópurinn þá lykilverkþætti sem vinna þyrfti til að ná 

þeim markmiðum sem honum var sett í erindisbréfinu. Við þá greiningu var leitast við að 
greina verkþætti eftir hinum þremur stoðum sjálfbærrar þróunar, eins og sjá má á eftirfarandi 
mynd

 

Verkefnin sem skilgreind voru undir þessum þremur víddum var að lokum flokkaðar eftir 
fagsviðum og fengnir að ráðgjafar til að aðstoða hópinn. 

Hagfræðiráðgjafi:  Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, Gunnar Haraldsson, 
Jónas Hlynur Hallgrímsson og Marías H. Gestsson

Ráðgjafi í umhverfismálum : Stefán Gíslason frá Environice og Birgitta Stefánsdóttir 
frá Lund University

Ráðgjafi varðandi lagaleg málefni: Ólafur Egill Jónsson frá atvinnuvega- og nýsköpunar- 
ráðuneytinu, Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir frá Mál- 
þingi og Tómas H. Heiðar utanríkisráðuneytinu.

Til að standa straum af kostnaði vegna ráðgjafarvinnu og ráðstefnuhaldi var aflað styrkja 
til verkefnisins frá eftirfarandi aðilum: Ríkisstjórn Íslands (ráðherranefnd um atvinnumál), 
Landsvirkjun, Landsnet, Orkuveitu Reykjavíkur, HS Orku, Samtökum atvinnulífsins og 
Náttúruverndarsamtökum Íslands.

Samhliða þessu boðaði nefndin til sín ýmsa einstaklinga og fulltrúa fyrirtækja og stofnana 
sem þekkingu hafa á málinu.

Nefndin fundaði 15 sinnum á tímabilinu ágúst 2012 - maí 2013 og fékk marga gesti á 
fundi til sín, einstaklinga ásamt fulltrúum sveitarfélaga, stofnana og frjálsra félagasamtaka. 
Ýmsir aðilar óskuðu eftir að funda með nefndinni og var í ýmsum tilvikum hluti nefndarinnar 
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sem sótti slíka fundi. Nefndin hélt fjölsótt málþing 26. febrúar 2013 í Hörpunni. Skýrslur 
ráðgjafa, erindisbréf, fundargerðir, minnisblöð og kynningar er að finna sem fylgiskjöl við 
skýrsluna. 

1.3 Gestir nefndarinnar og heimsóknir
Eftirfarandi aðilar funduðu með nefndinni, í tímaröð:
Hörður Arnarson, Óli Grétar Sveinsson, Jón Ingimarsson og Ríkharður Ríkharðsson - 
Landsvirkjun.
Guðmundur Ingi Ásmundsson - Landsnet
Tómas H. Heiðar - utanríkisráðuneytið
Guðni A. Jóhannesson - Orkustofnun
Stefán Gíslason - Environice
Gunnar Haraldsson, Jónas Hlynur Hallgrímsson og Ragnar Árnason frá Hagfræðistofnun 
Háskóla Íslands
Eiríkur Svavarsson – Draupnir lögmannsþjónusta
Haukur Eggertsson
John Dizard og Madison F. Grose - Starwood Energy Group
Ársæll Valfells - Canada Iceland Business Association
Edward M. Stern - Powerbridge
Godfrey Spickernell - Atlantic Supergrid
Markus Wrake - International Energy Agency 
Benjamin Smith - Nordisk Energiforskning
David Moore, Kevin Lee, Mark Pierce - National Grid 
Pétur Stefánsson - UK Trade & Investment 
Emmanouela Angelidiki - OFGEM
Justin Wilkes - European Wind Association
Erik Skjelbred - Statnett
Marius Rennesund - THEMA Consulting
Stefán Bogi Sveinsson - Samtök orkusveitarfélaga

1.4 Málþing
Þann 26. febrúar 2013 hélt ráðgjafarhópurinn málþing í Hörpunni sem yfir tvö 

hundruð manns sóttu. Málþingið bar samkvæmt auglýsingu yfirskriftina „Er kominn tími 
til að tengja?“. Fundarstjóri var Helga Jónsdóttir, stjórnarformaður Hörpunnar. Gunnar 
Tryggvason setti málþingið, kynnti starf nefndarinnar og skoðaði nokkrar hliðar á verkefninu. 
Fyrirlesarar voru Justin Wilkes frá European Wind Association, Emmanouel Angelidiki frá 
OFGEM, Erik Skjelbred frá Statnett, Marius Holm Rennesund frá Thema Consulting, Pétur 
Stefánsson frá UK Trade & Investment, Gunnar Haraldsson frá Hagfræðistofnun Háskóla 
Íslands og Stefán Gíslason frá Environice. Í pallborði eftir fyrirlestrana voru eftirfarandi: 
Þórður Snær Júlíusson frá Fréttablaðinu, Hörður Arnarsson frá Landsvirkjun, Guðmundur 
Ingi Ásmundsson frá Landsnet, Guðmundur Hörður Guðmundsson frá Landvernd, Marta 
Eiríksdóttir viðskiptafræðingur og Magnús Þór Ásmundsson frá Alcoa. Áhugasamar 
umræður sköpuðust á pallborði eftir erindin og tóku gestir mikinn þátt í þeim. Segja má 
að málþingið hafi heppnast ágætlega og nýst nefndinni vel þar sem það var vel sótt af 
áhugasömum aðilum og náðu flest sjónarmið að skila sér í erindum og umræðum. Upptökur 
og glærur frá fundinum eru aðgengilegar á vef atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins1.

1  http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/serverkefni/verkefni-i-gangi/saestrengur-til-evropu/
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2. Helstu niðurstöður ráðgjafa
2.1 Hagfræðiráðgjöf

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands skilaði skýrslu til ráðgjafarhópsins í maí 2013. Í 
kaflanum ”Samantekt helstu niðurstaðna” kemur fram að:

1. Tenging raforkumarkaða leiðir, alla jafna, til hagkvæmari vinnslu og dreifingar orku 
en ella. Helstu ástæður þessa eru að tengingar geta leitt til frestunar á fjárfestingu 
í vinnslu, minni þörf er fyrir varaafl, betri nýtingar raforku og minni kostnaðar við 
stjórnun kerfisins. 

2. Fjölmargir hagrænir þættir hafa áhrif á þjóðhagsleg áhrif lagningu sæstrengs frá 
Íslandi. Fjárfestingin er stór á íslenskan mælikvarða þó svo að stór hluti hennar falli 
til erlendis. Til dæmis má benda á fjárfestingar í virkjunum, umbreytistöðvum og 
í flutningskerfinu. Þó svo að stór hluti fjárfestingarinnar falli til erlendis eru þær 
fjárfestingar sem ráðast þarf í hérlendis verulegar. 

3. Áhrif lagningar sæstrengs má skipta í annars vegar tímabundin og hins vegar varanleg 
áhrif. Hin tímabundnu áhrif eru á bæði á framleiðslu og vinnumarkað en einnig geta 
komið fram byggðaáhrif. Varanlegu áhrifin geta verið aukin framleiðsla, betri nýting 
náttúruauðlinda, kostnaður vegna notkunar náttúruauðlinda og kostnaður vegna 
ábyrgða hins opinbera. Ekki er lagt mat á kostnað vegna náttúruauðlinda, ábyrgða 
hins opinbera, né jákvæð áhrif vegna meira afhendingaröryggis orku. 

4. Þeir útreikningar sem birtast í þessari skýrslu á þjóðhagslegum áhrifum byggja á 
ýmsum forsendum sem tíundaðar eru í skýrslunni sjálfri. Rétt er að árétta að óvissa 
ríkir um margar forsendurnar og því verður að taka niðurstöðum útreikninganna með 
varúð. 

5. Til þess að taka tillit til óvissunnar í verkefni sem þessu eru settar fram þrjár 
sviðsmyndir. Í þeim er reynt að draga fram lágt og hátt mat auk miðjumats. Í stuttu 
máli er gert ráð fyrir 700-900 MW streng á til Bretlands þar sem heildarkostnaður er 
á bilinu 288-553 milljarðar króna. Raforkuverð á árinu 2030 er metið á bilinu €94-
130/MWst. Eins og áður segir ríkir mikil óvissa um þær forsendur sem notast er við 
og því ber að líta á niðurstöðurnar sem eingöngu vísbendingar um áhrif verkefnisins. 

6. Raforkuverð erlendis í framtíðinni er ein meginforsendan í þeim útreikningum sem 
hér er lagðir fram. Eðli málsins samkvæmt ríkir mikil óvissa um raforkuverðið á 
árinu 2030. Auk þess hafa bresk stjórnvöld ekki endanlega úfært orkustefnu sína 
og því liggur ekki fyrir hverjar áherslurnar verða. Ef litið er til þeirra gagna sem 
þó liggja frammi má áætla að raforkuverð hækki og stuðningur við endurnýjanlega 
orkugjafa skapi tækifæri fyrir hérlenda aðila í útflutningi raforku þegar markaðsverð 
í Bretlandi eru há og að sama skapi innflutningi þegar markaðsverð er lágt. 

7. Miðað við þær forsendur sem notast er við getur sala á raforku um sæstreng á breskan 
markað haft í för með sér verulegan ávinning fyrir íslensk raforkufyrirtæki. Áætlaðar 
nettó útflutningstekjur eru á bilinu 4-76 milljarðar króna árlega. Vegna þess að 
stærstur hluti íslenskra raforkufyrirtækja er í opinberri eigu geta verulegar skatt- og 
arðgreiðslur runnið frá raforkufyrirtækjunum til eigenda sinna. Heildarávinningur, 
samanlögð áhrif fyrir neytendur og framleiðendur, fyrir íslenskt þjóðarbú verður þar 
af leiðandi líklega jákvæður. 

8. Þá skiptir uppbygging viðskiptasamninga skiptu miklu máli fyrir þjóðhagsleg 
arðsemi, sérstaklega hvað varðar myndun og dreifingu tekna og áhættu. 

9. Ávinningur neytenda og framleiðenda er ólíkur með tilkomu strengs. Til dæmis, 
ef raforkuverð hækkar mun ávinningur neytenda dragast saman með nýjum streng 
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en að sama skapi mun ávinningur framleiðenda aukast. Ef raforkuverð lækkar með 
tilkomu nýs strengs mun ávinningur neytenda aukast en framleiðenda minnka. 
Tilkoma nýs strengs getur þar af leiðandi haft áhrif á mismunandi hagsmunahópa í 
hverju landi. Heildarvelferðin, samanlagður ávinningur neytenda og framleiðenda í 
löndunum tveimur, mun þó aukast með nýjum tengingum. 

10. Samkvæmt niðurstöðum almenns jafnvægislíkans má ætla framleiðsla aukist 
varanlega um ½ -1,2% í samanburði við langtímaþróun ef ekki væri lagður strengur, 
en það samsvarar 11-27 milljörðum króna á verðlagi ársins 2013. Niðurstaðan er 
háð því hvaða forsendur eru gefnar um umfang fjárfestingar og tekna af raforkusölu. 
Að sama skapi má ætla að fjöldi vinnustunda aukist varanlega um 0,2-1,1% frá 
langtímajafnvægi. Þá má búast við að vextir hækki á framkvæmdatíma og gengi 
krónunnar veikist lítillega. Langtímaraungengið gæti þó verið all nokkru hærra í 
kjölfar fjárfestingarinnar. 

11. Tímasetning framkvæmda skiptir máli þar sem jákvæð áhrif verða trúlega meiri en 
ella ef slaki er í hagkerfinu frekar en þensla. 

12. Reynslan erlendis frá veitir nokkra innsýn í hvað gæti gerst hér á landi við tengingu, 
bæði hvað varðar ábata og óvissuþætti. 

13. Í Noregi hefur reynslan af sölu raforku um sæstreng verið góð. Fjárfestingin 
hefur reynst ábatasöm og hefur skilað sér í lægri skattheimtu og í arðgreiðslum til 
almennings. Aðstæður hér og í Noregi eru þó nokkuð ólíkar, sérstaklega hvað varðar 
umfang viðskiptanna af heildarorkuframleiðslu í Noregi, sem er mun minna en hér 
yrði, auk þess sem strengurinn er mun styttri og á minna dýpi en strengur milli 
Íslands og Bretlands. 

14. Norðmenn hafa töluverða reynslu af rekstri sæstrengja og hefur NorNed strengurinn 
til Hollands verið arðbær og er annar strengur frá Noregi til Hollands fyrirhugaður. 
Auk þess líta Norðmann einnig til þess að leggja sæstrengi til Bretlands og Þýskalands. 
Í þeirri greiningarvinnu sem farið hefur fram fyrir hina nýju strengi kemur fram 
að þeir hafi jákvæð velferðaráhrif, nettó ávinningur neytenda og framleiðenda er 
jákvæður, og þar af leiðandi sé skynsamlegt út frá þjóðhagslegum forsendum að 
leggja strengina. Frekari strengir frá Noregi skapa þrýsting á hærri raforkuverð í 
Noregi en vænt framboð nýrrar endurnýjanlegrar raforku vegur á móti hækkuninni. 

15. Tasmanía í Ástralíu er að mörgu leyti lík Íslandi. Vatnsaflskerfi þeirra tengdist með 
sæstreng meginlandi Ástralíu árið 2006. Upphaflega var fyrirhugað að flytja að 
mestu leyti raforku til meginlandsins en lítil úrkoma hefur orðið til þess að flytja 
hefur þurft inn mun meiri raforku heldur en áætlað hafði verið. Slíkur innflutningur 
hefur leitt til lægra raforkuverðs heldur en ef strengurinn hefði ekki verið. Að mati 
raforkufyrirtækis Tasmaníu hefur strengurinn aukið tiltrú aðila í iðnaði og verið hvati 
fyrir þá til þess að fara í frekari fjárfestingar og semja til langs tíma. 

16. Niðurstöður skýrslunnar benda til að rétt sé að skoða nánar ýmis atriði varðandi 
lagningu rafstrengs frá Íslandi til Evrópu. Í fyrsta lagi þyrfti að skoða nánar forsendur 
um raforkuverð og spár þar um. Það verður best gert með því að leita samninga um 
raforkuverð til langs tíma. Í öðru lagi þarf að greina ítarlega hvernig hagstæðast sé 
að koma fyrir samningum varðandi eignarhald og skiptingu ábata og áhættu. Í þriðja 
lagi er vert að skoða nánar áhrif sölu um rafstreng á aðrar iðngreinar í landinu sem 
nýta raforku í meira eða minna magni. Það verður ekki gert nema með ítarlegri 
kostnaðar- og ábatagreiningu þar sem áhrifin eru skoðuð á þær atvinnugreinar sem 
nota raforku og þær atvinnugreinar sem þjóna þeim eða tengjast með beinum eða 
óbeinum hætti. 
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2.2 Umhverfisráðgjöf
Fyrirtækið Environice skilaði minnisblaði til ráðgjafarhópsins þar sem reifuð voru 

helstu álitaefni varðandi umhverfisþætti og möguleg umhverfisáhrif sæstrengs til Evrópu. 
Þar kemur fram að takmörkuð reynsla er af framkvæmdum af þeirri stærðargráðu sem 
strengurinn verður (um 1200 km) og því er ógerlegt að áætla umhverfisáhrifin af nákvæmni. 
Því er nauðsynlegt að hafa í huga varúðarregluna og leita allra leiða til að draga úr óvissu um 
áhrifin áður en ákvarðanir um lagningu strengsins eru teknar.

Áform um lagningu sæstrengs hljóta að auka mjög þrýsting á byggingu virkjana á Íslandi. 
Hugsanlegt er að tilkoma sæstrengsins leiði til hærri útgjalda meginþorra almennings, án 
þess að það skili sér í betri opinberri þjónustu. Ástæða er einnig til að óttast að útflutningur 
raforku leiði til lengri tíma litið til óþarfa innflutnings jarðefnaeldsneytis.

Margvísleg áhrif verða á lífríki strandar og hafsbotns í tengslum við mannvirkjagerð af 
þeirri stærðargráðu sem hér um ræðir, bæði á framkvæmdatíma og rekstrartímanum. Umferð 
vinnuvéla á viðkvæmum strandsvæðum og á hafsbotni veldur töluverðu álagi á gróður og 
dýralíf. Slíkt álag getur orðið til þess að vissar tegundir yfirgefi þessi svæði eða deyi út ef 
þær hafa ekki möguleika á að aðlagast trufluninni. Aukið grugg getur haft tímabundin áhrif á 
síunarferli uppsjávar- og botndýra og í sumum tilfellum leitt til dauða eða takmarkaðs vaxtar 
vissra tegunda smárra botndýra.

Umhverfisáhrif á rekstrartíma rafstrengs á hafsbotni eru að mörgu leyti alvarlegri en 
þau sem eiga sér stað á meðan á framkvæmd stendur þar sem þau eru varanlegri og að 
verulegu leyti óafturkræf. Við lagningu sæstrengs skapast tilbúið hart yfirborð á svæðum 
sem áður einkenndust af mjúku setlagi. Þetta harða yfirborð getur boðið heim framandi 
tegundum, sem síðan geta stuðlað að flótta staðbundinna tegunda og þar af leiðandi breytingu 
á tegundasamsetningu í kringum rafstrenginn. Rafsegulsvið í kringum strenginn getur haft 
áhrif á ratvísi fiska og sjávarspendýra auk þess sem vitað er að sterkt rafsvið getur haft í för 
með sér lífeðlisfræðilegar breytingar í smáfiskum. Hitageislun frá streng getur haft áhrif á 
afkomu og/eða þroska sjávardýra. Þannig getur varanleg hækkun hitastigs á hafsbotni haft 
áhrif á æxlun, orsakað lífeðlisfræðilegar breytingar og aukið dánartíðni. 

2.3 Lögfræðiráðgjöf
Atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytið skilaði minnisblaði til ráðgjafarhópsins þar 

sem fjallað er ítarlega um lagalega hlið málsins, bæði hvað varðar löggjöf um kaup á 
umhverfisvænni orku, hafréttarmál og rekstrarmódel raforkuteninga á milli landa. 

Í lögfræðiskýrslunni var farið yfir helstu lagaleg álitamál sem tengjast lagningu sæstrengs.  
Eðli máls samkvæmt er slík umfjöllun aldrei tæmandi og kallar á mun ítarlegri skoðun á 
mörgu því sem tæpt er á. Endurnýjanleg orka er eftirsótt innan ESB og ríkja þess, ekki síst 
vegna skuldbindandi markmiða hvers ríkis fyrir sig samkvæmt reglum þess um að auka 
hlutfall hennar í orkunotkun fyrir árið 2020. Þá er áríðandi fyrir fjárfesta að fylgjast náið með 
þróun mála en sambandið hefur þegar hafið undirbúning að stefnu sinni eftir 2020 og þar með 
löggjöf. Er gerð grein fyrir helstu hugmyndum sem fram eru komnar í þeirri endurskoðun, 
nú síðast í lok mars 2013 þegar framkvæmdastjórnin gaf út grænbók um stefnu sambandsins 
í orku- og loftslagsmálum til ársins 2030. Samráðsferlið vegna stefnumótunarinnar er mjög 
opið og er rétt að skoða hvort ástæða sé til að koma að athugasemdum og ábendingum vegna 
þeirrar vinnu.

Ríkisstuðningur getur verið mikilvægur og nauðsynlegur til að ná fram markmiðum 
í orku- og loftslagsmálum. Leiðbeiningarreglur um ríkisstyrki og umhverfismál veita 
leiðsögn um það í hvaða tilfellum stuðningur geti talist samrýmast EES-samningnum og er 
sérstaklega fjallað um endurnýjanlega orku í þeim. Skattaráðstafanir geta verið dæmi um 
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slíka aðstoð en skattar og gjöld geta til að mynda haft mikil áhrif á orkuverð. Því eru dæmi 
um að ríki hafi gripið til skattaívilnana til að stuðla að notkun á endurnýjanlegri orku. Ljóst 
er að mikilvægur er að skoða skattareglur, bæði ríkjanna og svo ESB. Undirbúningur vegna 
lagningar sæstrengs kallar enn fremur á ítarlega skoðun á ríkisstyrkjareglum.

Þá er þess að geta að nú stendur yfir endurskoðun á löggjöf og stefnu Bretlands í 
orkumálum. Í nóvember á síðasta ári var lagt fram frumvarp í breska þinginu sem m.a. 
kveður á um sérstakt fyrirkomulag á stuðningi við lágkolefnaframleiðslu á orku. Nefnist 
það „feed-in tariffs with contracts for difference“ og er um að ræða tillögur um gerð 
langtímasamninga sem verða líklega til 15 ára við stóra lágkolefnaframleiðendur á raforku.. 
Hér er ekki einungis um að ræða framleiðslu raforku með endurnýjanlegum orkulindum 
heldur einnig kjarnorku og föngun og geymslu kolefnis. Samningarnir eiga að stuðla að 
fyrirsjáanlegu tekjustreymi og þar með minnka áhættu fjárfesta. Ekki liggur fyrir hvort og 
að hvaða leyti hægt er nota slíka samninga um orku sem ekki er framleidd í Bretlandi enda 
frumvarpið ekki orðið að lögum og það getur tekið breytingum. Þetta fyrirkomulag kann að 
henta sölu á endurnýjanlegri orku sem framleidd er hér á landi en mikilvægt er að hafa í huga 
í því sambandi að gert er ráð fyrir að sett verði á fót sérstök stofnun Í Bretlandi sem hefur 
það hlutverk að sjá um verðjöfnun. Velta má fyrir sér hvort æskilegt sé að stjórnvöld á Íslandi 
og Bretlandi ásamt aðilum á raforkumarkaði komi að því að gera langtímasamninga um 
kaup og sölu á endurnýjanlegri orku frá Íslandi til Bretlands á grundvelli fyrirhugaðra laga. 
Einn möguleiki er að íslenskir söluaðilar geri langtímasamning við breskt raforkufyrirtæki 
um kaup á endurnýjanlegri orku á föstu verði en það fyrirtæki sæi svo um uppgjör við hina 
fyrirhuguðu bresku ríkisstofnun í því skyni að tryggja verðstöðugleika. Þannig myndi breska 
raforkufyrirtækið selja orkuna áfram og ef verðið væri hærra en það sem fyrirtækið greiddi 
fyrir orkuna myndi fyrirtækið endurgreiða bresku ríkisstofnuninni, og öfugt ef það væri of 
lágt. Með þessu móti ættu íslenskir framleiðendur ekki í beinum samskiptum við breska 
ríkisstofnun2 og þetta gæti samræmst breskri löggjöf, jafnvel þó hún myndi til að byrja með 
einblína á innlenda aðila.3

NEMO kerfið er möguleiki sem Bretar horfa mikið til og getur mögulega hentað vel fyrir 
sæstreng milli Íslands og Bretlands. Þar sem sæstrengurinn er áhættusamt verkefni veldur 
NEMO kerfið því að fjárfestir tekur minni áhættu en að sama skapi fær hann ekki allan 
ágóðann, reynt er að hafa samræmi milli þeirrar áhættu og hagnaðar. Mikilvægt er að íslensk 
stjórnvöld og samningsaðilar fyrir Íslands hönd tryggi að útfærslan af NEMO sem notuð yrði 
innhaldi nægileg úrræði og kröfur varðandi útboð á flutningsgetu strengsins og að eigandi 
strengsins reyni ekki að minnka framboð til að hækka verð á flutningi. Þá þarf að semja um 
hvaða hlutdeild, ef nokkra, Íslendingar hefðu varðandi greiðslu á tapi sem fer undir gólfið, 
sem ákvarðað yrði í samræmi við NEMO kerfið.4 

Það eru mörg spennandi verkefni framundan ef ákveðið er að fara í frekari greiningu eða 
samningaviðræður við Breta. Mikilvægt er að fara í samningaviðræður við Breta og leggja 
áherslu á gildi þess að Íslendingar fái aðkomu að ívilnanakerfi Breta, bæði til að tryggja að 
löggjöf sem fyrirhugað er að setja útiloki ekkert í þeim efnum og/eða til að koma á sérlögum/
sérsamning um ívilnun vegna endurnýjanlegrar orku frá Íslandi. Þá er mikilvægt, ef nota á 
NEMO kerfið, að það sé útfært þannig að virkt eftirlit og úrræði séu til staðar til að tryggja 
að flutningsgeta sé fullnýtt og ekki séu búnar til stíflur. 

2  Endurgreiðslukerfi milli landa gæti verið óheppilegt. 
3  Svona samninga þyrfti að útfæra í varfærni og gæta að ríkisaðstoðarsjónarmiðum. Ýmsar aðrar leiðir eru tækar og þetta 

er eingöngu sett fram sem vangaveltur á grundvelli frumvarps sem ekki er orðið að lögum. 
4  Í NEMO verkefninu sjálfu var þessu skipt til helminga á milli neytenda flutningskerfa Breta og Belga. Það er spurning 

hvort íslenska flutningskerfið sé of lítið til að standa straum af þessum útgjöldum. Þá má benda á að strengurinn er að 
meginstefnu notaður til að selja raforku til Bretlands. Þetta er atriði sem mæti skoða betur. 
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3. Tillögur ráðgjafarhóps
Eins og fram kemur í umfjölluninni hér að ofan eru veigamiklar breytur enn háðar 

umtalsverðri óvissu. Meðal þeirra eru forsendur sem hægt er að afmarka betur með frekari 
rannsóknum og viðræðum við mögulega samningsaðila, og nýtast munu í reiknilíkani fyrir 
þjóðhagslega arðsemi verkefnisins, s.s. orkuverð, orkumagn, lengd samninga, eignarhald 
o.þ.h. Með sama hætti er unnt að minnka óvissu í og vinna frekar með útkomur úr því 
reiknilíkani, s.s. áætluð áhrif á orkuverð innanlands, hugsanleg ruðningsáhrif, aukningu 
þjóðartekna o.fl.

Að svo komnu máli er því að mati ráðgjafarhópsins ekki unnt að fullyrða um þjóðhagslega 
hagkvæmni þess að leggja sæstreng milli Íslands og Bretlands. Hins vegar eru vísbendingar 
um að slík framkvæmd gæti reynst þjóðhagslega arðsöm að nokkrum skilyrðum uppfylltum, 
m.a. ef tækist að semja við gagnaðila um hagstæð kjör á seldri orku með tiltölulega miklu 
öryggi og til nokkuð langs tíma. 

Ráðgjafarhópurinn telur því rétt að haldið verði áfram að kortleggja alla þætti verkefnisins 
hér innanlands um leið og leitað verði svara um möguleg rekstrar- og eignarhaldsmódel hjá 
viðsemjendum í Bretlandi. 

Því gerir ráðgjafarhópur um lagningu sæstrengs eftirfarandi tillögur til ráðherra:

1. Að greiningu á þjóðhagslegri hagkvæmni verði fram haldið, samhliða því sem aflað 
verður nýrra upplýsinga sbr. tillögur 3 og 4. Jafnframt verði gerð ítarleg kostnaðar- og 
ábatagreining þar sem metin verða möguleg áhrif á raforkuverð innanlands og áhrif 
þess á raforkukostnað heimila einkum á köldum svæðum auk áhrifa á fjölda starfa og 
verðmæti þeirra. Jafnframt verði metin nánar áhrif á rekstrarskilyrði atvinnugreina 
sem nota mikla raforku, s.s. stóriðju og garðyrkju, sem og á aðrar atvinnugreinar sem 
þjóna þeim eða tengjast með beinum eða óbeinum hætti.  

2. Að ráðuneytið eða Orkustofnun greini sviðsmyndir mögulegrar orkuöflunar og 
virkjanaraðar, í samræmi við aðferðarfræði rammaáætlunar fyrir mismunandi 
flutningsgetu tengingar. 

3. Að Landsnet fái heimild til að hefja viðræður, í samstarfi við Landsvirkjun og eftir 
atvikum aðra raforkuframleiðendur, við viðeigandi rekstraraðila flutningskerfis 
(e.Transmission System Operator) í Bretlandi og eftir atvikum bresku orkustofnunina 
Ofgem, um tengingu flutningskerfanna, viðskiptalíkan og eignarhald sæstrengs. 
Jafnframt er lagt til að Landsnet og Landsvirkjun kanni leiðir til fjármögnunar á 
undirbúningsrannsóknum og hugi að hugsanlegu samstarfsfyrirkomulagi vegna 
sæstrengsins.

4. Að ráðuneytið leiti leiða til að afla ofangreindra upplýsinga s.s. með könnunarviðræðum 
við bresk stjórnvöld á grundvelli viljayfirlýsingar sem ráðherrar beggja landa 
undirrituðu 30. maí 2012. Markmið þeirra viðræðna yrði að kanna með hvaða hætti 
sala á íslenskri orku gæti fallið undir breska löggjöf um ívilnanir fyrir endurnýjanlega 
orku með áherslu á langtímasamninga (15-25 ár) til að minnka áhættu við orkuöflun 
á Íslandi. 

5. Að skilgreina skilaleið auðlindarentu sem myndast kann af raforkusölu um sæstreng 
til ríkissjóðs, sveitarfélaga, almennings, atvinnulífs og annarra haghafa óháð 
eignarhaldi á virkjunum, dreifikerfi og umbreytistöð á Íslandi. Hér komi til athugunar 
m.a. afnotagjald, auðlindagjald, skattur á auðlindarentu eða hlutdeild í auðlindarentu. 
Athugað skal sérstaklega hvort leiðir þær sem Norðmenn fóru í þessum efnum henti 
íslenskum aðstæðum.

6. Að meta áhrif eignarhalds á sæstrengnum m.t.t. afhendingaröryggis raforku innanlands. 
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Í því skyni skulu m.a. kannaðar fjármögnunarleiðir með það að markmiði að Landsnet 
eignist allt að helming hlutafjár strengfyrirtækisins að ákveðnum rekstrartíma liðnum 
án þess þó að hafa tekið verulega fjárhagslega áhættu á byggingartíma hans (s.k. 
Build-Operate-Transfer fjármögnunarleið).

7. Að ráðuneytið hefji athugun á því hvað lögum og reglugerðum þarf að breyta komi til 
þess að ráðist verði í lagningu raforkustrengs til Evrópu.
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vegna þessa. 

b. Valdimar K. Jónsson gerði athugasemd við hið opna orðalag og umboð sem nefndinni er 
veitt í erindisbréfinu.  Formaður svaraði því til að ráðuneytið hafi viljað hafa erindisbréfið 
opið svo nefndin hefði svigrúm til að skoða alla þá þætti sem hún teldi mikilvægt að fjalla 
um.  Ráðuneytið léti því nefndinni eftir að skilgreina þetta víðtæka mál og frekara samráð 
við ráðuneytið um nánari skilgreiningu kæmi til greina þegar fram í sækir.  
Ráðuneytistjórinn hefði viljað fylgja því fordæmi sem sett var þegar jafn víðtækt samráð 
var haft við breytingar á raforkulögum árið 2003. 

 
2. Rætt var um hvernig fundarstarfinu yrði háttað, og formaður lagði til að fyrstu 3-5 vikurnar færu í 

kynningar og frá utanaðkomandi aðilum sem eru vel að sér í þessum málum og samræður við þá.  
Fyrst þá ætti nefndi að leggja niður fyrir sér verkáætlun um framhaldið.  Var það samþykkt.  
Stefnt er að því að á næsta fundi komi aðilar frá Orkustofnun og/eða Landsneti.  

 
3. Rætt var um þá utanaðkomandi vinnu og ráðgjöf sem nefndin gæti viljað láta vinna fyrir sig og 

fjármögnun þess kostnaðar.  Formaður lagði til að nefndin leitaði eftir kostnaðarþátttöku frá 
hagsmunaaðilum s.s. orkufyrirtækjum þó þannig að nefndin sjálf yrði alltaf verkkaupi.  
Samhljómur var í nefndinni að sú leið væri fær en mikilvægt þó að fleiri en orkufyrirtækin tæki 
þátt í kostnaðinum.  Rétt væri þó að nefndin gerði sér grein fyrir hvaða vinnu hún þyrfti að kosta 
og gerði sér fjárhagsáætlun.  



 

4. Fyrirlesturinn „Tenging íslenska raforkukerfisins við Evrópu“: 
 
 Mættir voru frá Landsvirkjun Hörður Arnarson, Óli Grétar Sveinsson og Jón Ingimarsson. Efni 
fyrirlestursins var dreift á fundargesti og verða þau gögn aðgengileg hjá ritara fyrir þá sem 
komust ekki á fund dagsins. 
Hörður Arnarson forstjóri Landsvirkjunar lagði áherslu á það að öll vinna tengd þessu verkefni 
sé á byrjunarstigi. Nú sé tækifæri til að byrja þessa vinnu, en ekki megi hún vera undir neinni 
tímapressu.  Einnig tekur hann fram að það sé margt breytt síðan þetta var skoðað síðast hér, 
nú sé komin 10 ára reynsla á sæstrengi af þeirri stærðargráðu sem hér um ræðir. Enn séu 
nokkur ár í þetta hér á landi, og þá verði einnig komin reynsla á strengi sem ná niður að allt 
að 1500 m dýpi. 
Aðspurður hvort þetta muni hækka raforkuverð á Íslandi, svarar hann því að það sé ekki þörf 
á því, en ríkisstjórnin þurfi samt að finna leið til að halda verðinu niðri. Ef norska leiðin yrði 
farin þá yrði orkuiðnaðurinn enn með góð kjör og langtímasamninga, en verð til almenna 
markaðarins væri svo pólitísk ákvörðun. Gert er ráð fyrir því að það taki um 20 ár að greiða 
upp slíkan streng, og endingartíminn er um 40 ár. 
 

5. Valdimar K. Jónsson kynnir greinargerð sína um athuganir sem gerðar hafa verið í gegnum árin á 
hugmyndum um sæstreng til Bretlands og hvetur nefndina til að kynna sér hana. Greinargerðin 
var ljósrituð og henni dreift á fundargesti. Eintök eru aðgengileg hjá ritara fyrir þá sem ekki 
komust á fundinn.  Vegna tímaskorts lagði formaður til að Valdimar fylgdi sínu erindi úr hlaði á 
næsta fundi.   

 

Fundi er slitið kl.15.30.  

 

Gögn aðgengileg hjá ritara: 

-Viðskiptaforsendur,Tenging við Evrópu, Landsvirkjun. 

 -Fyrirlestur, Tenging íslenska raforkukerfisins við Evrópu, Landsvirkjun. 

-Greinargerð, Áætlanir um sæstreng til flutnings raforku milli Íslands og Bretlands, Valdimar K. 
Jónsson. 
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RÁÐGJAFAHÓPUR VEGNA LAGNINGAR SÆSTRENGS 

 
2. Fundur 

 

Fundartími: 27. ágúst 2012 kl. 13.00. 

Fundarstaður: Iðnaðarráðuneytið 

Mættir: Gunnar Tryggvason formaður, Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Finnsson, Ásdís Kristinsdóttir, 
Baldvin Björgvinsson, Pétur Reimarsson, Ólöf Nordal, Sigurður Ingi Jóhannesson, Valdimar K. Jónsson 
og Vilhjálmur Þorsteinsson.  Einnig sátu fundinn Ingvi Már Pálsson og Erla Sigríður Gestsdóttir frá 
iðnaðarráðuneytinu og Edvard G. Guðnason frá Landsvirkjun.  Erla Sigríður ritaði fundargerð.  

Gestir: Jónas Hlynur Hallgrímsson frá Hagfræðistofnun Háskólans og Guðni Jóhannesson frá  
Orkustofnun. 

Fundargerð: 

1. Fundargerð frá síðasta fundi.   

Gerð var athugasemd við fyrsta lið fundargerðar, sem tekið verður tillit til.    

Formaður ítrekaði afstöðu iðnaðarráðuneytisins sem er að ekki séu greidd laun fyrir þátttöku í 
nefndarstörfum.  Hins vegar er komið til móts við nefndarmenn sem koma langt að og er greiddur 
ferðakostnaður fyrir þá.  Arnbjörg Sveinsdóttir nefndi að ef það ætti að gæta jafnræðis milli 
landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis þyrfti einnig að horfa til vinnutaps sem felst í lengri ferðatíma og 
bæta hann upp til viðbótar við ferðakostnað. 

2.  Kynning Valdimars K. Jónssonar á skýrslu sinni „Áætlanir um sæstreng til flutnings raforku milli 
Íslands og Bretlands“. 

Valdimar kynnti hagkvæmniathuganir sem hafa verið gerðar varðandi mögulega lagningu sæstrengs á 
undanförnum áratugum en þær eru átta talsins.  Fyrsta skýrslan um sæstreng var gefin út af 
Raforkumálaskrifstofunni árið 1958.  Í máli hans kom fram að þó forsendur í skýrslunum séu ekki eins, 
þá eru þær nokkuð samhljóða varðandi kostnað við strenginn, eða eitthvað í kringum tvö þúsund 
milljónir bandaríkjadala eða um 3 milljónir bandaríkjadala á megavatt (3 MUSD/MW).  Af þessum 
sökum leggur Valdimar til að nefndin horfi meira til annarra þátta sem eru minna þekktir.  Skoða þarf 
betur tíðni bilana og viðgerðir þeirra og markað fyrir raforku erlendis.   

Arnbjörg Sveinsdóttir benti á hærra kostnaðarmat Annaðs veldis ehf. sem hljóðaði upp á 3,4 
MUSD/MW.  Svaraði Valdimar því til að hærra kostnaðarmat þess hafi verið vegna hærri áhættuþátta 
(risk factors) sem notaðir voru í matinu aðallega vegna annarrar strengleiðar. 

Vilhjálmur Þorsteinsson benti á ljósleiðarastrengi og hvað megi læra af þeim samanburði m.t.t.  
lagalegra viðfangsefna og milliríkjasamninga.  Í þessu samhengi var rætt um að fá  fulltrúa FARICE til 
fundar við nefndina.     
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3.  Kynning Jónasar Hlyns Hallgrímssonar frá Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. 

Fram kom í máli Jónasar að almennt megi búast við því að raforkuverð hækki með tengingu við 
Evrópumarkað.  Ef strengurinn er nægilega stór, gæti verð orðið hið sama á Íslandi og erlendis.  Í 
tilfelli Íslands yrði sæstrengur stærri hluti af íslenska raforkukerfinu en í öðrum löndum.  En erfitt er 
að segja til um hve mikil áhrifin verða á Íslandi.   

Almennt hefur ekki verið reynt að hafa áhrif á verð á rafmagni á almennum markaði þegar 
einangraðir markaðir hafa tengst nálægum mörkuðum.  Raforkusala um sæstreng getur skilað hinu 
opinbera auknum tekjum sem nota mætti til að lækka aðra skatta og álögur eða þá niðurgreiða 
rafmagnið.  

Samkvæmt Jónasi væru næstu skref að gera frekari rannsóknir.  Meta þarf áhrif sæstrengsins á 
raforkuverð á Íslandi.  Kanna þarf breytingar í umgjörð endurnýjanlegra orkugjafa í t.d. Bretlandi.  
Bretar gera breytingar um næstu áramót, þar sem þeir taka upp  kerfi sem líkist þýska „feed-in-tariff“.  
Með því fær raforkusali endurnýjanlegrar orku hærra verð fyrir sitt rafmagn, en raforkusali þar sem 
uppruni raforku er ekki endurnýjanlegur (t.d. kolaorkuver).  Einnig þarf að meta ávinning 
raforkufyrirtækja og bera hann saman við kostnað neytenda sem verður vegna sæstrengs. 

Pétur Reimarsson og Valdimar K. Jónsson leggja til að fleiri rannsóknaraðilum verði gefinn kostur á að 
bjóða í rannsóknir sem nefndin hefur áhuga á.  Gunnar lagði til að nefndin semji verklýsingu fyrir 
utanaðkomandi aðila.  Gunnar og Erla vinna að gerð verklýsingar. 

Árni Finnsson bendir á að greina þurfi hvers konar markað við seljum raforkuna á.  T.a.m. henti dýr 
raforka ekki til kyndingar húsa. 

Vilhjálmur Þorsteinsson spurði um samhengi sæstrengsmála og aðildarviðræðna við 
Evrópusambandið.  Sömuleiðis hvort heimilt sé samkvæmt EES sáttmálanum að vernda heimamarkað 
fyrir hækkandi raforkuverði vegna millilandatengingar.  Ingvi Már svaraði því til að í 
aðildarviðræðumum þá hafi verið fylgt ákvörðun Alþingis um að halda í allar áður veittar undanþágur.  
Þar á meðal er ákvæði um að Ísland hafi þá stöðu að teljast vera lítið einangrað raforkukerfi.  Með því 
hefur Ísland kost á undanþágum sem ekki eru veittar stærri raforkumörkuðum.  Ingvi Már tekur að 
sér að skoða undanþáguheimildir samkvæmt EES samningnum.  Lagaleg óvissa er á fleiri sviðum, svo 
sem varðandi hafréttarmál.  Lagt er til haft verði samband við Tómas H. Heiðar þjóðréttarfræðing í 
utanríkisráðuneytinu.    

4.  Kynning Guðna A. Jóhannessonar orkumálastjóra.  

Guðni fjallar um íslenska raforkukerfið og nauðsyn þess að skoða nýtt regluverk fyrir sæstreng.  
Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að ekki gangi upp að skapa einkaaðilum einokunarstöðu með 
sölu um sæstreng.  Þróunin í Evrópu er sú að einkaaðilar séu ekki einir með rekstur strengja.      

Orkustofnun gaf út skýrslu árið 2007 sem fjallaði um mögulega tengingu við Færeyjar.  Niðurstaða 
hagkvæmniathugunar gaf til kynna að verkefnið myndi tæplega vera hagkvæmt.  Það þyrfti að koma 
á kerfisbreytingum í Færeyjum til að verkefnið gengi upp og þá sérstaklega þyrfti að afleggja 
olíukyndingu. 
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Guðni áætlar að kostnaður við sæstreng sé um 3 MUSD/MW sem er svipað og fyrir nýjar virkjanir hér 
á landi.  Rafmagn um sæstreng myndi keppa við vindorku, sólarorku og jarðgas á viðkomandi 
markaði.  Þau lönd sem tengjast strengnum myndu þurfa að greiða „premium“ fyrir umhverfisvæna 
orku.   

Guðni svarar spurningunni hvort hægt sé að vernda innlenda markaðinn þannig að mögulega væri 
lausn að fella niður söluskatt á raforku.  Með því væri hægt að fara langt með jöfnun verðsins.   

Ásdís Kristinsdóttir spyr hvort Orkustofnun og Landsvirkjun séu að horfa til þess að nota sæstrenginn 
með sama hætti.  Í forsendum Orkustofnunar er horft til þess að vatnsaflsvirkjanir hér á landi væru 
notaðar sem batterí þar sem keyrt væri inn á Evrópumarkað í álagstoppum.  Hins vegar væri 
Landsvirkjun að miða við jafnan flutning rafmagns.  Edvard frá Landsvirkjun svaraði því til að báðir 
kostir væru til skoðunar hjá fyrirtækinu. 

Umræða var um græn vottorð og hvaða áhrif þau hafa á íslenskan orkumarkað.  Ólöf Nordal óskaði 
eftir því að fá betri upplýsingar um upprunavorttorð og viðskipti með græn skírteini.  Ingvi Már tekur 
að sér að kynna þau mál fyrir nefndina á næsta fundi. 

5.  Önnur mál 

Ekki er búið að ákveða fundartíma með Landsneti.   

Gunnar minnti nefndarmenn á að þeir sem misstu af kynningu Landsvirkjunar á fyrsta fundi geti 
óskað eftir annarri kynningu með því að hafa samband við sig eða Erlu.   

 

 

   

 

 

Fundi er slitið kl.15.30.  

 

 

Gögn aðgengileg á verkefnavef: 

Fundargerð 1 

Kynning Valdimars K. Jónssonar 

Kynning Jónasar Hlyns Hallgrímssonar frá Hagfræðistofnun 

Skýrsla Orkustofnunar um kapal til Færeyja 

 



1 
 

RÁÐGJAFAHÓPUR VEGNA LAGNINGAR SÆSTRENGS 

 
3. Fundur 

 

Fundartími: 14. september 2012 kl. 10.00. 

Fundarstaður: Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, Arnarhváli 3. hæð. 

Mættir: Gunnar Tryggvason formaður, Álfheiður Ingadóttir, Árni Finnsson, Ásdís Kristinsdóttir, Nils 
Gústavsson, Pétur Reimarsson, Valdimar K. Jónsson og Þuríður Einarsdóttir.  Einnig sat fundinn Erla 
Sigríður Gestsdóttir frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu sem ritaði fundargerð.  

Fjarverandi: Arnbjörg Sveinsdóttir, Baldvin Björgvinsson, Ólöf Nordal, Ragna Árnadóttir, Signý 
Jóhannesdóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson og Vilhjálmur Þorsteinsson. 

Gestir: Guðmundur Ingi Ásmundsson, aðstoðarforstjóri Landsnets. 

Fundargerð: 

1. Fundargerð frá síðasta fundi.   

Gerð var athugasemd við annan lið fundargerðar, sem tekið verður tillit til.  Upphæð er 3 MUSD/MW 
í stað 2 MUSD/MW í þessum lið.    

2.  Kynning Guðmundar Inga Ásmundssonar, aðstoðarforstjóra Landsnets. 

Guðmundur gerði þann fyrirvara á kynningu sinni að stjórn Landsnets hefur lítið fjallað formlega um 
sæstreng og ekki tekið neinar ákvarðanir enn sem komið er.  Sömuleiðis benti hann á að Landsnet 
hefur engar lögformlegar skyldur er snúa að lagningu og rekstri sæstrengja milli landa. 

Kynnt voru helstu viðskiptalíkön sæstrengja en þau eru þrenns konar:   

• Beint útboð þar sem flutningsgetan er boðin út með útboðsfyrirkomulagi fyrir hverja 
klukkustund. 

• Eigandi strengsins kaupi orku þar sem verðið er lægra og selur þar sem verðið er hærra. 
Óbeint útboð þar sem tekjurnar ráðast af verðmun milli landa. 

• Blandað fyrirkomulag með langtímasamningum fyrir hluta flutningsins.  

Fram kom að nauðsynlegt er að styrkja flutningskerfi í Evrópu vegna aukinnar notkunar 
umhverfisvænnar orku sem er breytilegri en hefðbundin orkuframleiðsla.  Bretar hafa sérstakan 
áhuga á að fá meiri reglun í flutningskerfi sitt og horfa því til stöðugrar vatnsorku í þeim efnum.  
Algengt er að straumstefnu sé snúið við eftir breytilegu verði innan dags.  Það tekur frá hálftíma til 
klukkutíma að breyta um flutningsstefnu. 

Í Evrópu eru millilandatengingar í auknum mæli í eigu ríkisrekinna flutningsfyrirtækja og er beinlínis 
kveðið á um það í tilskipun ESB um raforkumarkað.  Algengt er að strengir séu í eigu 
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flutningsfyrirtækja í þeim löndum sem eru tengd.  Hrein helmingaskipti eru þó ekki endilega alltaf 
eignafyrirkomulagið.   

Fram kom að norska stórþingið hafnaði fyrir nokkru að leggja nýjan streng til Bretlands, NORBRIT, en 
nú er samskonar tillaga komin aftur til umræðu.  Menn geta sér til um ástæðurnar fyrir höfnuninni á 
sínum tíma þ.e. að Bretar hafi ekki verið tilbúnir að kaupa toppaflsraforku.  Hinsvegar hefur verið 
ákveðið, eða amk. stefnt að lagningu annars strengs til Hollands.  Var formanni falið að afla frekari 
upplýsinga um málið t.d. í með aðstoð sendiráðs Íslands í Osló.   

Guðmundur lýsti hvernig styrkja þurfi flutningsnetið til að anna orkuþörf sæstrengs.  Fram kom að 
uppbygging kerfis nýtist líka til að anna auknu álagi innanlands.  Virkjanakostir og landtökustaðir ráða 
miklu um styrkingarþörf.  Talsverð styrkingarþörf er í öllum áætlunum Landsnets vegna sæstrengs.  Í 
þeim miðar fyrirtækið við 800 MW stöðugan útflutning.  Orku fyrir sæstreng yrði aflað til helmings 
með byggingu vindorkuvera á Suðurlandi.  Afgangurinn kæmi úr jarðvarmavirkjunum á NA-landi og 
vatnsaflsvirkjunum á Suðurlandi.  Tvær sviðsmyndir voru kynntar, þar sem landtökustaður væri 
annars vegar við Reyðarfjörð og hins vegar á Suðurlandi.  Í báðum tilvikum væri um að ræða línu eða 
streng yfir hálendið.  Slík lína yrði 150 km löng en venjulega er miðað við að yfir 300 km þurfi til þess 
að jafnspennustrengur (DC) í jörðu væri hagstæðari.  Þó kæmi til greina að slík lögn yrði af þeirri 
tegund til að minnka umhverfisáhrif.   Að örðum kosti yrði að styrkja hringtenginguna enn meira, og 
væri sá kostur líklega dýrari. 

Í kynningunni var rætt um mögulega aðkomu Landsnets að verkefninu sem væri háð vilja stjórnvalda 
og eigenda fyrirtækisins.  Ótækt væri að áhætta eða byrðar væru lagðar á flutningskerfið eða 
fyrirtækið.  Ljóst væri að það þyrfti aðkomu fjárfesta í byrjun t.d. sem BOT fjarfesta (build-operate-
transfer).  Vegna sérstöðu Íslands og aðstæðna hér þá er nauðsynlegt að orkuframleiðendur verði 
þátttakendur í verkefninu amk í byrjun.  Sækja þarf um undanþágur frá tilskipunum 
Evrópusambandsins vegna m.a. langtímasamninga um flutning.  Eins þarf að tryggja stuðning 
evrópskra samtaka flutningsfyrirtækja (ENTSO-E) sem er umsagnaraðili um öll verkefni. 

Gunnar minnti á að þeir sem hafi ekki komist á nefndarfund í dag eigi kost á því að fara í heimsókn í 
Landsnet og hlýða á þessa kynningu þar. 

3. Hagkvæmniathugun 

Gunnar dreifði uppkasti að verkefnalýsingu fyrir hagkvæmniathugun til fundarmanna.  Í erindisbréfi 
hópsins er kveðið á um að hann hlutist til um að gerðar verði greiningar og rannsóknir á samfélags- 
og þjóðhagslegum áhrifum sæstrengs, greining á tæknilegum atriðum og greining á lagaumhverfi og 
milliríkjasamningum. 

Árni Finnsson vildi bæta við að umhverfisáhrif verði metin til jafns við áhrif á samfélag og hagkerfi.  
Álfheiður Ingadóttir tók undir þetta og vill skoða fleiri möguleika en meginland Evrópu, t.a.m. 
Færeyjar og Grænland.  Gunnar minnti á að til væri skýrsla um mögulega tengingu við Færeyjar, sem 
er að finna á verkefnavef nefndarinnar.   

Álfheiður vildi láta skoða til viðbótar hver áhrif voru á raforkuverð almennings í Noregi þegar 
sæstrengur var tengdur þar.  Sömuleiðis ætti að skoða áhrif þess að rjúfa einangrun íslenska 
raforkumarkaðarins.  Fram kom hjá Gunnari að Norðmenn hafi ákveðið að verja ekki norska 
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raforkumarkaðinn heldur skattleggja auðlindarentuna sem hlytist af raforkusölunni (á hærra verði) og 
þannig tryggt almenningi ágóðan af verðhækkun sem hlytist af tengingu við aðra markaði. 

Álfheiður benti á nauðsyn þess að kanna hvaða áhrif það hefur ef undanþágur þær sem Ísland hefur í 
dag, í krafti þess að vera einangrað kerfi, verði afnumdar.     

Árni hafði áhuga á að greina áhrif á breska markaðinn.  Sömuleiðis hvort íslenska orkan sé álitin græn 
orka, eða eru hún einungis seld sem græn orka.     

Rætt var um aðila sem mögulega gætu unnið skýrsluna.  Gunnar benti á nauðsyn þess að aðili veldist 
til starfa sem væri hlutlaus og óumdeildur þar sem niðurstöður skýrslunnar varða þjóðarhagsmuni.  
Hann velti upp þeim möguleika að ráðuneytið gæfi sjálft út skýrslu, eða ritstýrði henni, sbr. skýrslu 
iðnaðarráðuneytisins frá 1993. 

4.  Lögfræðileg athugun á skiptingu raforkumarkaðar 

Gunnar dreifði tveimur lögfræðiálitum frá Ingva Má Pálssyni sem kynnt verða nánar ásamt grænum 
skírteinum á næsta fundi nefndarinnar. 

5.  Önnur mál 
a) Valdimar K. Jónsson lagði fram bókun til nefndarinnar.  Í henni kom fram að hann hefur 

áhyggjur af skömmum starfstíma nefndarinnar, þar sem hún skal skila af sér um næstu 
áramót.  Eins hefur hann áhyggjur af því að orkumálastjóri og Landsvirkjun séu ekki á sömu 
skoðun varðandi útfærslu sæstrengsins.  Þar að auki lagði hann fram fjórar spurningar sem 
ætti að leggja fyrir Landsvirkjun, ma. varðandi fleiri gögn, niðurstöðu hagkvæmniathugunar 
og viðræður við erlenda aðila.  Álfheiður lagði til að Gunnar legði spurningarnar fyrir forstjóra 
og stjórn Landsvirkjunar.  Eins að mikilvægt væri að nefndin fengi þann tíma sem hún þyrfti.  
Gunnar var sammála ábendingunni varðandi tímamörk og að nú mætti ljóst vera að 
óraunsætt væri að ætla að verklok yrðu um áramót.  Hann leggur til að hann fundi með 
ráðuneytisstjóra og ráðherra varðandi breytt tímamörk og útvíkkun erindisbréfsins þannig að 
einnig verði fjallað um umhverfisþætti.  Upplýsingar sem Landsvirkjun býr yfir eru margar 
hverjar trúnaðarmál og ekki víst að fáist afhentar. 

b) Nokkrir aðilar hafa sýnt áhuga á að hitta nefndina, þar á meðal Starwood Energy frá 
Bandaríkjunum og Atlantic Supergrid frá Bretlandi.  Álfheiður lagði til að hluti nefndarinnar 
(t.d. formaður og auk tveggja nefndarmanna) hitti aðilana og skilaði niðurstöðum til 
nefndarmanna.  Rætt var einnig um að kanna möguleika á ráðgjöf fyrrverandi forstjóra 
Statnett, Odd Hakan.  En hann var með kynningu á ráðstefnu Arionbanka í tengslum við 
heimsókn breska orkumálaráðherra til landsins í vor.  Erla kannar hvort hægt sé að fá glærur 
hans frá þeim fundi.  

c) Næsti fundur er eftir viku á sama tíma og sama stað.  Þá verður kynning Ingva, og annað 
hvort Stefán Gíslason umhverfisfræðingur eða Tómas H. Heiðar þjóðréttarfræðingur.   

Fundi var slitið kl.12.30.  

Gögn aðgengileg á verkefnavef: 

Fundargerð 2 
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Kynning Guðmundar Inga Ásmundssonar 

Bókun Valdimars K. Jónssonar 

Minnisblöð Ingva Más Pálssonar 

Verkefnalýsing fyrir hagfræðiathugun 
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RÁÐGJAFAHÓPUR VEGNA LAGNINGAR SÆSTRENGS 

 
4. Fundur 

 

Fundartími: 21. september 2012 kl. 10.00-12.30. 

Fundarstaður: Arnarhváli 3. hæð. 

Mættir: Gunnar Tryggvason formaður, Arnbjörg Sveinsdóttir, Álfheiður Ingadóttir, Árni Finnsson, 
Kristján Þórður Snæbjarnarson, Nils Gústavsson,  Ragna Árnadóttir, Valdimar K. Jónsson og Þuríður 
Einarsdóttir.  Einnig sátu fundinn Ingvi Már Pálsson og Erla Sigríður Gestsdóttir frá atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytinu.  Erla Sigríður ritaði fundargerð.  

Fjarverandi: Ásdís Kristinsdóttir, Baldvin Björgvinsson, Ólöf Nordal, Pétur Reimarsson, Signý 
Jóhannesdóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson og Vilhjálmur Þorsteinsson. 

Gestir: Tómas H. Heiðar, þjóðréttarfræðingur frá utanríkisráðuneytinu. 

Fundargerð: 

1. Fundargerð frá síðasta fundi.   

Varðandi bókun Valdimars K. Jónssonar frá síðasta fundi, þá telur Ragna Árnadóttir eðlilegast að hún 
sem fulltrúi Landsvirkjunar í nefndinni komi með svör við spurningum í bókuninni.  Það var samþykkt. 

2.  Kynning Tómasar H. Heiðars, þjóðréttarfræðings. 

Tómas kynnti með hvaða hætti alþjóðlegar reglur taka á neðansjávarstrengjum og þá sérstaklega 
hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna.  Kynninguna er að finna á verkefnavef nefndarinnar.    

Fram kom að neðansjávarstrengjum stendur stöðug ógn af náttúruhamförum, fiskveiðum og 
siglingum.  Það er í þágu allra ríkja að vernda neðansjávarstrengi og tryggja viðhald og endurnýjun á 
slitnum eða skemmdum strengjum.  Mikilvægt sé að ríki séu meðvituð um lagaleg atriði og þætti er 
varða stefnumótun og öryggi sem tengjast lagningu, verndun og viðgerðir á neðansjávarstrengjum.  
Nú er lagalegt stjórnkerfi fyrir neðansjávarstrengi að finna í hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna 
frá 1982.  Ísland varð árið 1985 fyrsta vestræna ríkið til þess að fullgilda samninginn en aðildarríki eru 
nú alls 162.  Flest ákvæði hafréttarsamningsins, m.a. þau er varða neðansjávarstrengi, eru talin hafa 
stöðu þjóðréttarvenju og binda því öll ríki heims.   

Samkvæmt hafréttarsamningnum eru réttindi mismunandi eftir tegundum hafsvæða, sem eru 
innsævi, landhelgi (12 mílur), aðlægt belti (24 m), efnahagslögsaga (200 m), landgrunn (200 + m), 
úthaf og alþjóðlega hafsbotnssvæðið.  Strandríki stjórnar og setur reglur um lagningu, viðhald og 
viðgerðir á neðansjávarstrengjum á innsævinu og í landhelginni.  Strandríki getur takmarkað rétt 
erlendra skipa til friðsamlegrar ferðar í því skyni að vernda neðansjávarstrengi.  Á úthafi og í 
efnahagslögsögu strandríkja njóta öll ríki frelsis til að leggja neðansjávarstrengi og viðhalda þeim.  Ríki 
skulu í efnahagslögsögunni fara eftir lögum og reglum strandríkisins.  Strandríki fer með 
fullveldisréttindi yfir landgrunninum að því er varðar rannsóknir á því og hagnýtingu auðlinda þess.  
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Strandríki má ekki, á grundvelli landgrunnsréttinda, fara í bága við né valda óréttlætanlegum tálma á 
siglingum og öðrum réttindum og frelsi annarra ríkja sem kveðið er um í samningnum.  Afmörkun 
leiðar til að leggja leiðslur er háð samþykki strandríkisins.  Framkvæmdaaðilar skulu taka tilhlýðilegt 
tillit til strengja eða leiðslna sem þegar hafa verið lagðar.  Sjómælingar, sem eru liður í undirbúningi 
lagnar neðansjávarstrengs, er háð leyfi strandríkis í landhelgi þess þar sem það nýtur fullveldis.  Utan 
landhelginnar þarf ekki leyfi strandríkis, þar sem strandríki nýtur einungis fullveldisréttinda þar.  
Strandríki gæti þó sett sjómælingum skilyrði sem koma í veg fyrir rannsóknir.  Sérhvert ríki þarf að 
setja lög og reglur sem kveða á um verndun neðansjávarstrengja í úthafinu og viðurlög við brotum.  
Engin ákvæði eru um lög og reglur um verndun neðansjávarstrengja á hafsvæðum sem lúta fullveldi.  
Strandríki ættu að setja takmarkanir á fiskveiðar á svæðum í þeirra efnahagslögsögu þar sem 
neðansjávarstrengir eru í hættu. 

Ef það kemur til ágreinings þá er meginreglan að unnt er að vísa deilumálum milli aðildarríkja í 
skyldubundna málsmeðferð sem leiðir til bindandi úrskurða.  Þá velja ríki sér dómstóla, annað hvort 
Alþjóðadómstólinn í Haague eða gerðardóm. 

Landhelgisgæsla Íslands ber ábyrgð á sjómælingum og sjókortum á Íslandi.  Rætt var um að fá sjókort 
frá Landhelgisgæslunni til að athuga legu strengja við Ísland.  Bent var á Hilmar Helgason hjá 
sjómælingasviði Landhelgisgæslunnar í þessu sambandi. 

Rætt var um að greina hvernig stjórnsýslan snýr að málefnum sæstrengja og nauðsyn þess að tryggja 
samræmingju milli stjórnsýslueininga.   

3. Sæstrengir Noregs 

Gunnar beindi fyrirspurn til sendiráðs Íslands í Noregi í samræmi við ákvörðun á síðasta fundi.  
Svarbréf barst sem er að finna á verkefnavef nefndarinnar.  Þar kemur fram að fyrr í sumar hafi 
flutningsfyrirtæki Noregs, Statnett, kunngert tvö sæstrengsverkefni.   Annars vegar til Þýskalands í 
samvinnu við hollenska orkufyrirtækið TenneT og hins vegar til Bretlands í samvinnu við þarlent 
flutningsfyrirtæki, National Grid.  Um væri að ræða 1400 MW strengi í báðum tilvikum.   Árið 2018 
ætti að ljúka lagningu strengsins til Þýskalands og árið 2020 strengs til Bretlands.  Strengurinn til 
Bretlands yrði 700 km að lengd.  Að verki loknu verður hann lengsti neðanjarðarrafstrengur sem 
lagður hefur verið.  Áður hafði Statnett frestað ákvörðunum um lagningu kapla á árinu 2011 vegna 
ónógrar arðsemi verkefnisins auk þess var talið nauðsynlegt að ráðast í frekari styrkingu á 
flutningskerfinu í Noregi.   

Statnett er eina fyrirtækið í Noregi sem hefur leyfi orkumálaráðuneytisins til að leggja  sæstrengi.  
Samkvæmt samtali við fulltrúa orkumálaráðuneytisins í Noregi eru áhöld um hvort sé leyfilegt skv. 
regluverki EES að útiloka aðra frá markaðnum.  Álfheiður Ingadóttir óskaði eftir að komast í samband 
við viðkomandi fulltrúa orkumálaráðuneytisins til að fá nánari skýringar á þessu. 

Að lokum kom fram í svarbréfi sendiráðsins að aðilar í orkufrekum iðnaði í Noregi telji að sæstrengir 
skerði samkeppnisfærni og hamli framtíðaruppbyggingu og áætlunum orkufreks iðnaðar þar í landi.  
Norsk fyrirtæki njóti ekki lengur þeirra hlutfallslegu yfirburða sem lágt orkuverð hefur hingað til veitt 
þeim heldur þurfa nú að keppa um kaup á orku sem hægt sé að selja hærra verði erlendis. 

4. Lögfræðiálit  
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a) Ingvi Már Pálsson kynnti minnisblöð sín sem lögð voru fyrir nefndina á síðasta fundi.  Fram 
kom í máli hans að það væri ljóst að sú staða sem Ísland nýtur gagnvart raforkutilskipun sem 
„lítið einangrað raforkukerfi“ mun breytast með tilkomu sæstrengs.  Klárt væri að með 
tilkomu tengingar við önnur lönd væri einangrun rofin.  Hins vegar ber að geta að Ísland telst 
í dag ekki uppfylla skilyrðið um lítið kerfi þar sem raforkuframleiðsla hér á landi er langt 
umfram viðmið um lítið kerfi í Evróputilskipun um innri raforkumarkað1.  Í aðildarviðræðum 
við Evrópusambandið, hefur verið reynt að halda í allar undanþágur, í samræmi við ályktun 
Alþingis um aðildarviðræður.  Í viðræðunum hefur þó komið fram að það sé ekki sjálfgefið að 
þetta undanþáguskilyrði haldi.  Íslensk stjórnvöld hafa hingað til, ekki nýtt sér þau 
undanþáguatkvæði sem eru heimil  á grundvelli þess að Ísland teljist „lítið einangrað 
raforkukerfi“ í lagasetningu sinni.  Varðandi raforkuverð, þá er ljóst að stóriðjusamningar um 
raforkukaup eru til langs tíma og má því segja að orkufrekur iðnaður sé verndaður fyrir 
mögulegri hækkun raforkuverðs í krafti langtímasamninga.  Stjórnvöld hafa heimild til að 
niðurgreiða raforkuverð til almennings s.s. eins og gert er í dag varðandi raforkukaup til 
húshitunar.  Álfheiður Ingadóttir bað um að tekið væri saman yfirlit yfir allar breytingar sem 
gætu orðið með lagningu sæstrengs.  
 

5. Önnur mál 
a) Kynning Odds Hakans Holsaeter, fyrrverandi forstjóra Statnetts er komin á verkefnavefinn.  

Samkvæmt síðasta fundi var ákveðið að kanna hvort Odd væri væntanlegur aftur til landsins 
á næstunni til að hitta nefndina.  Svo er ekki en Odd getur breytt áætlunum sínum ef svo ber 
undir og hann beðinn um það.  Mögulega væri einnig hægt að koma á símafundi. 

b) Haukur Eggertsson, verkfræðingur og fyrrverandi starfsmaður Orkustofnunar, var með 
kynningu hjá Verkfræðingafélagi Íslands, sem bar yfirskriftina, „Sæstrengur og raforkuverð“.  
Gunnar sótti kynninguna, og lagði til að Haukur kæmi til fundar við nefndina á næsta fundi.   

c) Frétt Financial Times um gangsetningu sæstrengs á milli Írlands og Bretlands var dreifð til 
nefndarmanna á verkefnavefnum. 

d) Næsti fundur er eftir viku kl. 10:15.  Fundarstaður verður í Sjávarútvegshúsinu, við Skúlagötu, 
á 6. hæð (fundarherbergi ráðherra).      

Fundi var slitið kl.12.30.  

Gögn aðgengileg á verkefnavef: 

Fundargerð 3 

Kynning Tómasar H. Heiðars 

Bréf frá Sendiráði Íslands í Osló 

Kynning Odds Hakans Holsaeter frá ráðstefnu Arionbanka 

Frétt Financial Times 

Upplýsingar um græn skírteini 
                                                
1 Directive 2003/54/EC: "small isolated system" means any system with consumption of less than 3000 
GWh in the year 1996, where less than 5 % of annual consumption is obtained through 
interconnection with other systems.  Ísland framleiðir 17000 GWh árlega. 
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RÁÐGJAFAHÓPUR VEGNA LAGNINGAR SÆSTRENGS 

 
5. Fundur 

 

Fundartími: 28. september 2012 kl. 10.15-12.45. 

Fundarstaður: Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, Skúlagata 4, 6. hæð. 

Mættir: Gunnar Tryggvason formaður, Arnbjörg Sveinsdóttir, Baldvin Björgvinsson , Kristján Þórður 
Snæbjarnarson, Nils Gústavsson, Pétur Reimarsson, Sigurður Ingi Jóhannsson, Valdimar K. Jónsson og 
Vilhjálmur Þorsteinsson.  Einnig sat fundinn Erla Sigríður Gestsdóttir frá atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytinu og ritaði fundargerð.  

Fjarverandi: Álfheiður Ingadóttir, Árni Finnsson, Ásdís Kristinsdóttir, Ólöf Nordal, Ragna Árnadóttir, 
Signý Jóhannesdóttir og Þuríður Einarsdóttir. 

Gestir: Sigurður Gíslason, umhverfisstjórnunarfræðingur og Haukur Eggertsson, verkfræðingur. 

Fundargerð: 

1. Kynning Stefáns Gíslasonar, umhverfisstjórnunarfræðings 

Stefán Gíslason, umhverfisstjórnunarfræðingur starfar við umhverfisráðgjöf í Borgarnesi hjá fyrirtæki 
sínu, Environice.   

Stefán skiptir umhverfisáhrifum vegna sæstrengs í þrjá flokka, eftir staðsetningu, í upprunalandi, í 
hafi og í móttökulandinu.   

A. Umhverfisáhrif á Íslandi 
Með tilkomu sæstrengs til Evrópu, þá verður meiri þrýstingur á Íslandi að virkja meira.  
Virkjunum fylgja umhverfisáhrif og sömuleiðis eru áhrif vegna lagningar háspennustrengja.  
Áhyggjur snúast um ósnortin víðerni sem eiga undir högg að sækja.  Kröfur eru um að það 
komi bætur fyrir umhverfisgæði sem eru tekin af fólki vegna umsvifa orkufyrirtækja.  Horft 
hefur verið til vindorkuframleiðslu sem eigi að anna hluta af raforkuframleiðslunni.  Þeim 
fylgja sjónræn áhrif. 

 Nauðsynlegt er að skoða með heildrænum hætti allar þrjár stoðir sjálfbærrar 
þróunar, efnahag, samfélag og umhverfi.  Meta þarf hver áhrifin verða á orkuverð til 
heimila.   

 Hafa skal í huga að breytingum sem þessum fylgir ávallt tilfærsla á auði.  Skoða þarf 
áhrif á aðrar framkvæmdir á Íslandi.  Mun þessi framkvæmd hugsanlega fresta öðrum 
framkvæmdum.  Fylgir þessari framkvæmd einhver ruðningsáhrif?  Breytinging gæti 
raskað núverandi fyrirtækjaflóru.   

 Spyrja má hvort skynsamlegt sé að nota orkuna til annarra hluta.  Benda má á í því 
samhengi að við erum háð innfluttri orku í formi jarðefnaeldsneytis.  Myndi 
sæstrengur því mögulega hindra eða fresta orkuskiptum hér á landi?  Huga þarf að 
ímynd landsins í þessu samhengi.  Mögulega myndi sæstrengur rýra tækifæri sem 
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fælust í því að byggja upp þekkingariðnað í tengslum við raforkuframleiðslu til 
samgangna.   

 Verði af lagningu sæstrengs, þá yrði hann sá lengsti og dýpsti í heimi.  Það er áhætta 
því tengdu og það skortir þekkingu á þessu sviði.  Hvert yrði orkutapið á leiðinni? 
 

B. Strengur í hafi 

 Skipta má umhverfisáhrifum í hafi í áhrif á byggingartíma og svo áhrif sem verða eftir að 
strengurinn er kominn í rekstur. 

 Á byggingartíma þá verða tímabundin áhrif á lífríki strandbotns.  Gera má ráð fyrir að það 
verði neikvæð áhrif á búsvæði á byggingartíma.  Mögulega gæti verið um tilfærslu 
mengunarefna, af svæðum sem eru menguð fyrir, t.d. í fjarðarbotnum.  Það verða 
tímabundin sjónræn áhrif, hávaði frá tækjum, úrgangur og orkunotkun vegna 
framkvæmdarinnar. 

 Á rekstrartíma verður til nýtt hart yfirborð.  Strengurinn er varinn með grjóti eða öðru 
hörðu yfirborðsefni.  Þá myndast umhverfi fyrir nýjar tengundir lífvera.  Það verður 
röskun á tegundasamsetningunni (rifáhrif, eða reef effect). 

 Það verður breyting á rafsegulsviði mse getur truflað ratvísi sjáfarlífvera.  Vindorkuver í 
hafi geta truflað laxfiska.  Segulsviðsáhrif ráðahst af gerð kapals.  Það verða meiri áhrif af 
jafnstraumsköplum (HVDC) en riðstraumsköplum (HVAC).  Hlífar, einangrun og dýpi 
skiptir máli í þessu samhengi. 

 Sjávardýr eru viðkvæm fyrir sveiflum í hitasviði.  Strengur gæti mögulega breytt 
tegundasamsetningu á litlu svæði, sem þó gæti breytt úr sér.  Hér eru meiri áhrif af HVAC 
köplum en HVDC köplum.   

 Neðansjávarhávaði er ekki veigamikill. 
 Hætta af leka fylgir vökvafylltum strengjum. 

 
C. Umhverfisáhrif í móttökulandi 

 Það má telja sem jákvæð umhverfisáhrif í móttökulandi, að strengur sem flytur 
endurnýjanlega orku til landsins dregur úr þörf á óendurnýjanlegri orku í viðkomandi 
landi og auðveldar því að ná markmiði 2020.   

 Ef orkumagnið, 700 MW eða 4 TWh, er sett í samhengi þá er þetta orkumagn sem annar 
þörfum um milljón heimila.  Því má segja að þetta orkumagn er ekki af slíkri stærðargráðu 
að það breyti miklu fyrir viðkomandi land. 

 Ef orkan væri nýtt á Íslandi þá væri niðurstaðan sú sama í hnattrænu sambandi. 

Almennt má segja að hafa þarf varan á þegar ekki er komin reynsla af neðanjarðarstrengjum af 
þessari lengd eins og frá Íslandi til Bretlands.  Það skortir rannsóknir á umhverfisáhrifum á hafsbotni.  
Svo ber að minna á varúðarregluna, sem segja að fara skuli gætilega þegar umhverfisáhrif eru lítið 
þekkt.  Að lokum, þá fara þjóðhagsleg og fyrirtækjaleg hagkvæmni ekki alltaf saman. 
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2. Kynning Hauks Eggertssonar 
 
Haukur flutti kynningu sem hann hafði vikuna áður flutt á fundi hjá Verkfærðingafélagi Íslands.  
Kynning Hauks er aðgegnileg á vefsvæði nefndarinnar.  Megininntak hennar var að líklegt er að 
„opinn strengur“ þ.e. strengur sem hefur það mikla flutningsgetu að hann verður ekki alltaf í fullri 
notkun muni hafa áhrif á orkuverð á íslenska markaðinum.  Hinsvegar væri sú leið líklega 
þjóðhagslega hagkvæm og stjórnvöld gætu líklega dreift auðlindarentuni með hagkvæmari hætti 
til borgara landsins en í gegnum lágt orkuverð til heimila.  

 
3. Önnur mál 

 Ráðherra samþykkti að nefndin víkkaði út erindisbréfið, þannig að það næði yfir 
umhverfisáhrif.  Sömuleiðis var tíminn lengdur og vildi ráðherra að nefndin fengi þann 
tíma sem hún teldi sig þurfa.  En líkast til er verið að horfa til verkskila í apríl eða maí. 

 Næsti fundur er áætlaður eftir 2 vikur.  
 Ráðuneytið mun sjálft gefa út skýrslu nefndarinnar með framlagi frá utanaðkomandi 

ráðgjöfum. Gunnar stakk upp á að hafa ítrunarferli við skýrsluskrif.  Þá verði skýrsludrög 
uppfærð eftir hvern fund. 

 Vilhjálmur og Valdimar verða með á fundi Starwood energy. 
 

 

Fundi var slitið kl.12.45.  

Gögn aðgengileg á verkefnavef: 

Fundargerð 4 

Minnisblað Stefáns Gíslasonar 

Kynning Hauks Eggertssonar 
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RÁÐGJAFAHÓPUR VEGNA LAGNINGAR SÆSTRENGS 

 
6. Fundur 

 

Fundartími: 12. október 2012 kl. 10.00-12.30. 

Fundarstaður: Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, Skúlagata 4, 6. hæð. 

Mættir: Gunnar Tryggvason formaður, Arnbjörg Sveinsdóttir, Álfheiður Ingadóttir, Árni Finnsson, 
Ásdís Kristinsdóttir, Baldvin Björgvinsson, Kristján Þórður Snæbjarnarson, Nils Gústavsson, Ólöf 
Nordal, Sigurður Ingi Jóhannsson, Valdimar K. Jónsson og Vilhjálmur Þorsteinsson og Þuríður 
Einarsdóttir.  Einnig sátu fundinn Erla Sigríður Gestsdóttir og Ingvi Már Pálsson frá atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytinu og Jón Ingimarsson frá Landsvirkjun fyrir Rögnu Árnadóttur.  Erla Sigríður 
ritaði fundargerð.  

Fjarverandi: Pétur Reimarsson, Ragna Árnadóttir og Signý Jóhannesdóttir. 

Fundargerð: 

1. Fundargerð síðasta fundar 

Fundargerð fundar 4 var samþykkt án athugasemda.  Formaður tilkynnti að mögulegt væri að koma á 
framfæri athugasemdum við fundargerðir síðar ef fundarmenn hafi ekki haft tök á að mæta á fund 
þar sem fundargerð var samþykkt.  Það væri hægt að koma athugasemdum á framfæri við ritara með 
tölvupósti. 

2. Kynning á upprunaábyrgðum 
 

Ingvi Már Pálsson kynnti upprunaábyrgðir raforku, eða „guarantees of origin“ (GoO).  Lög 30/2008 
voru sett um upprunaábyrgðir raforku árið 2008 í samræmi við skuldbindingar Íslands að EES 
samningnum.  Lögin voru liður í innleiðingu á tilskipun ESB nr. 2001/77/EB um að auka framleiðslu 
raforku með endurnýjanlegum orkugjöfum til notkunar á innri raforkumarkað Evrópu.  Lögunum var 
breytt á vorþingi með lögum nr. 81/2012 vegna nýrrar tilskipunar ESB 2009/28/EB um aukinn hlut 
endurnýjanlegrar orku (RES tilskipun).  Markmið laganna var að stuðla að nýtingu endurnýjanlegra 
orkugjafa og skapa skilyrði fyrir viðskipti með upprunaábyrgðir raforku sem framleidd er með 
endurnýjanlegum orkugjöfum. 
 
Hver útgefin upprunaábyrgð er fyrir 1 MWst raforku af endurnýjanlegum uppruna.  Eingöngu eru 
gefnar út upprunaábyrgðir til virkjana sem hafa hlotið vottun um að framleiðslan sé af 
endurnýjanlegum uppruna.     
 
Samkvæmt lögum 30/2008 annast Landsnet útgáfu upprunaábyrgða samkvæmt beiðni 
raforkuframleiðanda.  Landsnet ber ábyrgð á því að útgefnar upprunaábyrgðir séu í raun fyrir 
framleidda raforkueiningu af endurnýjanlegum uppruna.  Landsnet heldur skrá um útgefnar 
upprunaábyrgðir og afhendir Orkustofnun sem hefur eftirlitshlutverk. 
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Í september 2012 var sett reglugerð 757/2012 um birtingu upplýsinga tengdum upprunaábyrgðum.  
Markmið reglugerðarinnar er að koma í veg fyrir tvítalningu auk þess að skýra hlutverk Orkustofnunar 
og Landsnets.  Þegar upprunaábyrgð er seld frá Íslandi til Evrópu þarf framsetning gagna vegna 
raforkusölu á Íslandi að taka inn í útreikninga hér á landi samsvarandi magn af raforku sem seld er í 
Evrópu.  Það má segja að hverri MWst raforku sé hægt að skipta í tvo hluta, þe. í grænan hluta (green 
attributes) sem er vottaður með upprunaábyrgð og seld á markaði og hin efnislega raforku sem getur 
verið seld á öðrum markaði. 
 
Tilskipun 2009/28/EB setur aðildarlöndum ákveðin skuldbindandi markmið um hlut endurnýjanlegrar 
raforku.  Samkvæmt nýútgefinni landsaðgerðaráætlun (NREAP) er markmið Íslands 73% fyrir árið 
2020 en hlutur endurnýjanlegrar raforku er nú þegar komið í 76% (árið 2011).  Fram kom í máli Ingva 
að sala upprunaábyrgða hefur engin áhrif á þessi markmið eða birtar tölur um hlut endurnýjanlegrar 
raforku á Íslandi.  Öðru máli gegnir um sölu grænna skírteina (green certificates) eða s.k. tölfræðilega 
færslu (statistical transfer) milli aðildarlanda.  Aðildarlönd hafa möguleika á að selja sína umframgetu 
í endurnýjanlegri raforku með tölfræðilegri færslu til annarra landa.  Verði það gert, þá lækkar hlutur 
endurnýjanlegrar orku í viðkomandi landi sem nemur þeirri sölu.  

 
3. Erindisbréf 

Ráðuneytið hefur sent formanni nefndarinnar bréf um útvíkkun erindisbréfsins þannig að það nái yfir 
umhverfislega þætti og hefur lengt tímafrest til 15. maí 2013.  Bréfið er að finna á verkefnavefnum. 

4.  Fundur með Starwood Energy 

Gunnar lýsti niðurstöðu fundar með Starwood Energy og Powerbridge.  Hann telur ekki tímabært að 
þessi fyrirtæki kynni sig fyrir nefndina í heild sinni á þessu stigi.  Fundargerð frá fundinum verður að 
finna á verkefnavef. 

5.  Fundur með UK Trade & Investment 

Gunnar lýsti niðustöðu fundar með Pétri Stefánssyni frá UK Trade & Investment.  Fundargerð er 
einnig að finna á verkefnavefnum.  Þar kom fram að mikil gróska er í strengjamálum í Bretlandi og 
ýmsar tengingar eru á teikniborðinu.  Sömuleiðis er verið að vinna að breytingum á regluverki í 
Bretlandi þannig að færist nær evrópsku regluverki.    Gunnar lagði til að Pétur kæmi á næsta fund 
nefndarinnar. 

6.  Skýrsla ráðgjafarhóps 

Gunnar fór yfir mögulega ráðgjafarvinnu sem yrði hluti af skýrslu ráðgjafarnefndarinnar.  Hann lagði 
til að þrjár meginvíddir yrðu grundvöllur vinnunnar, þe. efnahagsleg, félagsleg og umhverfisleg, í 
samræmi við þrjár meginstoðir sjálfbærrar þróunar.  Fram kom ábending um að þjóðhagsleg arðsemi 
næði yfir allar þrjár víddir, fremur en að vera einungis undir þeirri efnahagslegu.  Fram kom ábending 
um að það gæti verið hentugt að enda á þjóðhagslegri arðsemisgreiningu þegar aðrar rannsóknir 
liggja fyrir.  Fram kom uppástunga um að gera sérstaka vinnumarkaðsrannsókn og greina sérstaklega 
svæðisbundin áhrif.  Slíkar greiningar falla líklega undir þjóðhagslega arðsemisgreiningu.  Bent var á 
að arðsemi byggir að miklu leyti á því viðskiptalíkani sem verður fyrir strenginn.  Ábending kom um að 
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gera þurfi sérstaka áhættugreiningu.  Margir áhættuþættir væru tengdir verkefninu, lagalegir, 
umhverifslegir, fjárhagslegir ofl.  

Gunnar ræddi fjármögnun ráðgjafarvinnunnar og lagði til að byggja á dreifðri fjármögun.  
Fundarmenn voru sammála um að ekki væri ráðlegt ef öll fjármögnun kæmi frá einum aðila.  Liður í 
því að hafa dreifða fjármögnun væri að stuðla að trúverðugleika niðurstaðna.     

Gunnar kemur með uppfært verkefnablað og tillögur að styrktaraðilum og upphæðum á næsta fundi. 

7.  Önnur mál 
a) Bókun Valdimars K. Jónssonar.  Jón Ingimarsson svaraði spurningum sem komu fram í bókun 

Valdimars.  Ekki væri hægt að koma öllum gögnum til nefndarinnar þar sem þau væru bundin 
trúnaði, auk þess gæti það skekkt stöðu Landsvirkjunar gagnvart öðrum aðilum á 
samkeppnismarkaði og líklega óleyfilegt samkvæmt samkeppnislögum.  Hins vegar myndi 
hann reyna að fá kynningu forstjóra Landsvirkjunar afhenta á rafrænu formi fyrir 
nefndarmenn.   Aðrar skýrslur svo sem tæknilegar skýrslur frá SSB væri hægt að afhenda 
nefndarmönnum.  
Jón fór yfir hagkvæmniathuganir Landsvirkjunar.  Fram kom að norskt fyrirtæki hefði gert 
viðskiptalíkan fyrir Landsvirkjun.  Í því væri reiknað með að innflutningur gæti numið 4-12%. 
Eins og með önnur gögn eru þetta viðkvæmar upplýsingar í samkeppnislegu tilliti.   
Landsvirkjun hefur rætt við ýmsa erlenda aðila m.a. National Grid, Scottish Hydro, TenneT, 
Stattnet og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.  Auk þess hafa verið viðræður við 
kapalframleiðendur.   
Jón sendir svörin skriflega til ritara nefndarinnar. 

b) Næsti fundur verður eftir 2 vikur.   

 

Fundi var slitið kl.12.15.  

Gögn aðgengileg á verkefnavef: 

Fundargerð 5 

Bréf til formanns varðandi útvíkkun erindisbréfs 

Kynning Ingva Más Pálssonar á upprunaábyrgðum 

Kynning Péturs Stéfánssonar frá UK Trade & Investment 

Kynning Powerbrigde (Starwood Energy) 

The Basslink Project (Youtube hlekkur) 

Skýrsla OSPAR Comission um umhverfisáhrif kapla 

Fundargerð Starwood fundar 

Fundargerð UK Trade & Investment fundar 
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RÁÐGJAFAHÓPUR VEGNA LAGNINGAR SÆSTRENGS 

 
7. Fundur 

 

Fundartími: 26. október 2012 kl. 10.00-12.00. 

Fundarstaður: Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, Skúlagata 4, 6. hæð. 

Mættir: Gunnar Tryggvason formaður, Ásdís Kristinsdóttir, Nils Gústavsson, Pétur Reimarsson, Signý 
Jóhannesdóttir, Valdimar K. Jónsson og Vilhjálmur Þorsteinsson.  Einnig sátu fundinn Erla Sigríður 
Gestsdóttir og Ingvi Már Pálsson frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu og Jón Ingimarsson frá 
Landsvirkjun fyrir Rögnu Árnadóttur.  Erla Sigríður ritaði fundargerð.  

Fjarverandi: Arnbjörg Sveinsdóttir, Álfheiður Ingadóttir, Árni Finnsson, Baldvin Björgvinsson, Ólöf 
Nordal, Ragna Árnadóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson og Þuríður Einarsdóttir. 

Gestir: Frá UK Trade & Investment: Pétur Stefánsson. 

Fundargerð: 

1. Fundargerð síðasta fundar 

Fundargerð síðasta fundar var samþykkt án athugasemda. 

2. Ráðgjafarvinna 

Gunnar kynnti skýrslu sem unnin var fyrir Statnett árið 2003, „Kraftkabel til England? – 
samfunnsökonomisk lönnsomhet“.  Skýrslan var unnin af fyrirtækinu ECON Analyse í Osló, sem nú er 
hluti af PÖYRE Norge.  Að mati Gunnars er uppbygging þessarar skýrslu eitthvað sem væri hægt að 
miða skýrslu ráðgjafarnefndarinnar við.  Þar er lagt mat á bæði efnahagsleg sem og samfélagsleg 
áhrif.  Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

 Hverjar eru beinar tekjur til eigenda strengsins, hversu óvissar eru tekjurnar og hvaða breytur 
hafa stærstu áhrifin á þróun tekna? 

 Hvaða aðrar jákvæðar og neikvæðar samfélagslegu áhrif mun sæstrengurinn hafa fyrir 
Noreg? 

Efnisyfirlit skýrslunnar er á þessa leið: 

Samantekt og niðurstöður 

1. Inngangur 
2. Framtíðartekjur og áhrif sæstrengsins 
3. Rekstrarlegar forsendur 
4. Samfélagslegar forsendur 
Viðauki 1 :  Flöskuhálstekjur sæstrengs 
Viðauki 2:  Áhrif „Terms of trade“ 
Viðauki 3:  Umhverfisáhrif (Miljövirkninger) 
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Gunnar dreifði verkefnablaði þar sem kemur fram verkefnalýsing og fjármögnun hennar.   Hann lagði 
til að notast verði við tvo ráðgjafa, annars vegar á sviði þjóðhagsfræði og hins vegar á sviði 
umhverfismála.  Sömuleiðis var lagt til að fjármögnun verði eins og í neðangreindri töflu.  Þá verði 
meirihluti fjármögnunar frá öðrum en orkufyrirtækjum, til að gæta að hlutleysi og sjálfstæði 
nefndarinnar.    

Orkufyrirtæki: Aðrir: 
LV:  2,0 m.kr 
Samorka:  1,0 m.kr 
Landsnet: 1,0 m.kr 
 

ANR: 2,0 m.kr. 
Sveitafélög: 1,0 m.kr. 
Umhverfissamtök: 0,5 m.kr. 
ASÍ: 0,5 m.kr. 
SA:  0,5 m.kr. 
 

 

Umræða var um þessi mál og mikilvægi þess að nefndin hafi trúverðugleika og héldi sjálfstæði sínu 
gagnvart orkufyrirtækjum.  Mönnum fannst þó heildarupphæðin 8 m.kr. heldur lág og lagt var til að 
hlutur atvinnuvegaráðuneytisins verði hækkaður í fjármögnuninni.  Gunnari var falið að vinna að 
þessari fjáröflun. 

Í kjölfar niðurstöðu skýrslu ráðgjafarvinnu er lagt til að nefnd embættismanna frá ráðuneytum UMH, 
ANR og FJR undirbúi þingsályktunartillögu sem innihaldi: 

 Niðurstöður skýrslunnar 
 Næstu skref ( ef niðurstaða nefndarinnar verði sú að halda eigi áfram með málið) 
 Tillögur um lagabreytingar 

Umræða var um s.k. McKinsey skýrslu sem hefur verið kynnt nokkrum aðilum hér á landi.  Þetta er 
skýrsla sem ráðgjafarfyrirtækið fjármagnaði sjálft (pro bono).  Þar kemur fram umfjöllun um sæstreng 
og lagt til að Íslendingar horfi frekar til þess að selja raforku um sæstreng, heldur en að leggja 
aðaláherslu á starfauppbyggingu (job creation) hér á landi.  Farsælla er að orkuauðlindir Íslands verði 
nýttar til að afla meiri fjármagns með sölu til markaða sem greiða hæsta verðið og samfélagið sjái um 
að búa til önnur störf en tengd stóriðjuframleiðslu.  Gunnari var falið að hafa samband við 
skýrsluhöfunda til að kynna fyrir nefndinni.      

3. Lagaleg úttekt White & Case 

Gunnar og Erla sóttu fund á vegum Landsvirkjunar þar sem sérfræðingar frá lögfræðiskrifstofu White 
& Case í London fóru yfir lagaleg mál varðandi sæstreng.  Tvær kynningar frá þessum aðilum er að 
finna undir möppu Landsvirkjunar á verkefnavefnum.  Mikilvægustu málin fyrir sæstrengsverkefnið 
eru undanþága frá Evrópureglugerð 714/2009 varðandi tímalengd raforkusamninga og breyting á 
raforkukerfi Breta (Energy Market Reform).  Þá var umfjöllun um raforkukostnað heimilanna.  Skoðun 
lögfræðinganna var samhljóða lögfræðiáliti sem Ingvi Már var búinn að kynna fyrir nefndinni.   Það er 
ekki hægt að einangra markað heimila frá innri raforkumarkaði Evrópu, heldur væri í staðinn hægt að 
fara í aðrar aðgerðir í gegnum skattkerfið til að milda mögulega hækkun vegna raforkustrengs.   
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4. Atlantic Supergrid 

Gunnar kynnti fund með Atlantic Supergrid.  Minnispunkta er að finna á verkefnavef.  Ekki er 
tímabært að kalla fulltrúa fyrirtækisins fyrir nefndina á þessu stigi. 

5. Kynning Péturs Stefánssonar frá UK Trade & Investment 

Pétur Stefánsson starfar fyrir UK Trade & Investment og vinnur ráðgjafarvinnu fyrir National Grid.  
Pétur lýsti aðstæðum á Bretlandi á sviði orkuöflunar.  Þörf Breta fyrir endurnýjanlega orku fer hratt 
vaxandi þar sem kolaorkuver eru að loka (um 30 GW) og þeir þurfa að uppfylla skuldbindandi 
markmið um endurnýjanlega orku í samræmi við tilskipun ESB þar að lútandi (2009/28/EC).  Strengir 
hafa verið lagðir til Írlands, Frakklands og Hollands.  Fyrirhugaðir eru strengir til Noregs (tilbúið 2020) 
og Belgíu (tilbúið 2018).  Á umræðustigi eru strengir til Danmerkur og til Íslands.  

Pétur ræddi breytingar á raforkulöggjöf Breta, þar sem horft er frá einkavæðingu og „deregulation“ 
Thatcher tímans og innviðir lagaðir að evrópsku regluverki (Energy Market Reform).  Þá verða ný 
verkefni, í stað þess að vera einkavædd (merchant projects), höfð undir eftirliti og myndu tekjumörk 
flutningsins vera eftir líkani þar sem er tekjuþak og gólf (cap & coller). 

Pétur lýsti hver næstu skref ættu að vera.  Stofna þurfi stýrihóp beggja landa þar sem unnið verði 
sameiginlega að fýsileikakönnun.  Hann kynnti tímalínu slíkrar könnunar og undirþáttum í henni.  Sú 
könnun tæki 1½ ár og væri „desktop stúdía“ sem fæli í sér hagfræðilegar og verkfræðilegar athuganir.  
Að fenginni niðurstöðu úr könnuninni væri hægt að taka ákvörðun um hvort ætti að halda áfram með 
verkefnið eður ei, fram að því eru menn óskuldbundnir.  Að mati Péturs þyrfti að hefjast handa við 
þetta verkefni ekki seinna en næsta sumar.  Verði ekki klárt merki frá Íslendingum um að skoða 
verkefnið af alvöru, þá gæti National Grid mögulega horft til annarra verkefna.   

6. Önnur mál 
a) Bókun Valdimars K. Jónssonar.  Landsvirkjun hefur skilað inn töluvert af gögnum sem nú er að 

finna á verkefnavef í möppu sem heitir „Gögn frá Landsvirkjun“.  Valdimar lýsti sig sáttan við 
þessa niðurstöðu.     

b) Í undirbúningi er viljayfirlýsing við Færeyjar varðandi gerð fýsileikakönnunar strengs til 
Færeyja.  Þetta verður kynnt nánar að undirskrift lokinni. 

c) Næsti fundur verður eftir 2 vikur.   

Fundi var slitið kl.11.45.  

Gögn aðgengileg á verkefnavef: 

Fundargerð 6 

Kynning Péturs Stéfánssonar frá UK Trade & Investment 

Gögn frá Landsvirkjun í möppu  

Kraftkabel til England.  Skýrsla Statnett frá 2003 

Kynningar White & Case 
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Minnispunktar frá fundi með Atlantic Supergrid 
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RÁÐGJAFAHÓPUR VEGNA LAGNINGAR SÆSTRENGS 

 
8. Fundur 

 

Fundartími: 13. nóvember 2012 kl. 14.00-16.00. 

Fundarstaður: Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, Skúlagata 4, 6. hæð. 

Mættir: Gunnar Tryggvason formaður, Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Finnsson, Baldvin Björgvinsson, 
Nils Gústavsson, Pétur Reimarsson, Valdimar K. Jónsson, Vilhjálmur Þorsteinsson og Þuríður 
Einarsdóttir.  Einnig sat fundinn Erla Sigríður Gestsdóttir sem ritaði fundargerð.   

Fjarverandi: Álfheiður Ingadóttir, Ásdís Kristinsdóttir, Ólöf Nordal, Ragna Árnadóttir, Sigurður Ingi 
Jóhannsson og Signý Jóhannesdóttir. 

Fundargerð: 

1. Nefndarstarf 

Formaður bað nefndarmenn um uppástungur um gesti sem ættu að koma fyrir nefndina.  Annars 
væri gagnaöflun lokið að mestu og nú væri hægt að snúna sér að vinnu nefndarinnar.  Ábending kom 
um að fá kynningu á þróun vindorkuvera.  Eins var uppástunga um kynningu á þróun orkumála á 
vettvangi Evrópusambandsins.  Áfram verða vinnufundir með hluta nefndarmanna á milli 
nefndarfunda. 

2. McKinsey skýrsla 

Gunnar kynnti helstu niðurstöður svokallaðrar McKinsey skýrslu.  Umfjöllun sem snertir svið 
nefndarinnar er að finna í kafla 5.3 í skýrslunni sem heitir „Increassed value capture from the energy 
sector“.  Skýrslan verður vistuð á verkefnavef nefndarinnar.  Umfjöllun var um hvort tölulegar 
upplýsingar í kaflanum væru að mestu komnar frá Landsvirkjun. 

3. Ráðgjafarvinna 

Formaður fékk áframhaldandi umboð frá nefndinni til að afla fjár til að standa straum af 
ráðgjafarvinnu sem hann kynnti á síðasta fundi.  Búið er að fá vilyrði frá atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytinu og Landsvirkjun.  Stærsti einstaki aðilinn í fjármögnun verður atvinnu- og 
nýsköpunarráðuneytið.  Tillaga var um að í stað Samorku þá væri sóttur stuðningur beint frá HS Orku 
og Orkuveitu Reykjavíkur. 

Formaður fékk umboð til að leita til Hagfræðistofnunar Háskólans eða Háskólans í Reykjavík og á 
Akureyri og meta hvort þeir hafi tíma og getu til starfans. 

4. Önnur mál 

Næsti fundur er óákveðinn en verður boðaður með tölvupósti.   
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Fundi var slitið kl.15.20.  

Gögn aðgengileg á verkefnavef: 

Fundargerð 7 

McKinsey skýrsla 

Viðtal við Hörð Arnarson í breskum fjölmiðlum frá 12.nóvember 2012 (The Times og Telegraph).   
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RÁÐGJAFAHÓPUR VEGNA LAGNINGAR SÆSTRENGS 

 
9. Fundur 

 

Fundartími: 11. janúar 2012 kl. 10.00-12.30. 

Fundarstaður: Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, Skúlagata 4, 6. hæð. 

Mættir: Gunnar Tryggvason formaður, Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Finnsson, Ásdís Kristinsdóttir, 
Baldvin Björgvinsson, Kristján Þórður Snæbjarnarson, Pétur Reimarsson, Ragna Árnadóttir, Sigurður 
Ingi Jóhannsson, Valdimar K. Jónsson og Vilhjálmur Þorsteinsson.  Einnig sat fundinn Erla Sigríður 
Gestsdóttir sem ritaði fundargerð.   

Fjarverandi: Álfheiður Ingadóttir, Nils Gústavsson, Ólöf Nordal og Þuríður Einarsdóttir. 

Gestir: Gunnar Haraldsson, Jónas Hlynur Hallgrímsson og Ragnar Árnason frá Hagfræðistofnun 
Háskóla Íslands.   Jón Ingimarsson og Ríkharður Ríkharðsson frá Landsvirkjun. 

Fundargerð: 

1. Staða fjármögnunar 

Gunnar Tryggvason, formaður, kynnti tilboð Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands (HHÍ) í 
ráðgjafarvinnu, en það hljóðar upp á 9,2 m.kr.  Áætlaður kostnaður við umhverfisráðgjöf er 2 m.kr.  
Samtals er þetta umfram þær fjárheimildir sem nefndin hefur til umráða auk þess er kostnaður 
fólginn í fyrirhugaðri ráðstefnu/málstofu.  Formaður á í viðræðum við ráðuneytið um leiðir til að auka 
fjárfarmlög hins opinbera.  

2. Ráðgjöf í umhverfismálum 

Gunnar hitti Stefán Gíslason, umhverfisstjórnunarfræðing til að ræða hans þátttöku í verkefninu sem 
snýr að umhverfisþættinum.  Stefán hefur lagt til að hann byrji á því að skrifa minnisblað til 
nefndarinnar sem innheldur í meginatriðum það sama og kom fram í máli hans fyrir nefndinni á 
sínum tíma og vinna svo út frá því í samráði við nefndina.  Formanni var falið að semja við Stefán á 
þeim nótum.   

3. Landsvirkjun – umfjöllun um orkuöflun, viðskiptalíkön og arðsemisútreikninga 

Umræða var um verklýsingu HHÍ þar sem kemur fram að stofnunin ætlaði sér að styðjast við 
upplýsingar frá Landsvirkjun varðandi arðsemi af rekstri og upplýsingar um viðskiptalíkan.  
Nefndarmenn, m.a. fulltrúi Landsvirkjunar, voru á þeirri skoðun að betur færi á því ef HHÍ gæfi sér 
sjálft forsendur varðandi arðsemi og viðskiptalíkan.  Það væri mikilvægt í ljósi trúverðugleika 
niðurstöðunnar.  Ragna Árnadóttir, fulltrúi Landsvirkjunar, tók fram að fyrirtækið getur afhent HHÍ 
upplýsingar um viðskiptatengd mál sem eru bundin trúnaði, en samkeppnislög hamla að þau verði 
gerð opinber í nefndinni eða annars staðar.  

Gestir frá Landsvirkjun og HHÍ komu inn á fundinn. 
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Jón Ingimarsson frá Landsvirkjun lýsti hvernig mögulega verði staðið að orkuöflun fyrir sæstreng.  
Fram kom að hluti orkunnar er umframorka í kerfinu og óseld orka að auki, samtals um 1300 GWst.  
Fyrirtækið áætlaði uppbyggingu vindorku fyrir um 2000 GWst.  Þessu til viðbótar væri hægt að bæta 
orkunýtingu núverandi virkjunarkosta (400-500 GWst), auka afl virkjana í rekstri í Búrfelli, Sigöldu og 
Hrauneyjarfossi (500-600 GWst).    Samtals væri yfir 4000 GWst á ári sem hægt væri að selja um 
sæstreng vegna þessa.  Síðan má benda á orkukosti annarra orkufyrirtækja auk mögulegra 
virkjanakosta í biðflokki Rammaáætlunar.  Loks má geta þess að orkukostir eru til sem ekki hafa verið 
metnir í Rammaáætlun.  Orkunýtingarflokkur Rammaáætlunar hefur að geyma 16 virkjunarkosti með 
áætlaða orkuvinnslugetu upp á rúmar 8000 GWst á ári.  700 MW sæstrengur mun geta annað 5000-
6000 GWst á ári.  Umræða var um orkumöguleikana og hvort þeir væru allir raunhæfir.  Ragna 
Árnadóttir stakk upp á því að sett yrði af stað rýnivinna til að greina ofangreinda kosti ef áhugi er fyrir 
því í nefndinni. 

Ríkharður Ríkharðsson frá Landsvirkjun fjallaði um viðskiptalíkan Landsvirkjunar.  Fram kom að 
fyrirtækið er nú að sannreyna forsendur og reikna arðsemi af orkusölu um strenginn.  Gunnar 
Haraldsson frá HHÍ sagði að stofnunin hygðist skoða nokkrar sviðsmyndir með mismunandi 
viðskiptalíkönum.   

Gestir frá Landsvirkjun viku af fundi.  

4. Hagfræðistofnun – umræða um fyrirhugað verkefni 

Gunnar Haraldsson frá HHÍ kynnti verklýsingu stofnunarinnar.  Áætlað væri að verkefnið tæki 4-5 
mannmánuði í vinnslu.  Þjóðhagsleg arðsemi að teknu tilliti til félagslegra og umhverfislegra þátta 
rúmast ekki innan rannsóknarinnar.  Hins vegar verða þessi mál reifuð að einhverju leyti í skýrslunni. 

Gestir frá HHÍ viku af fundi. 

Formaður fékk umboð frá nefndinni til að ganga til samninga við HHÍ.  Formaður lagði til að HHÍ komi 
fyrir nefndina tvisvar á verktímanum og gerði nefndinni grein fyrir störfum sínum.  Ragna Árnadóttir 
lagði til að forsendur HHÍ yrðu rýndar.  Tillaga kom frá Árna Finnssyni um að Stefáni Gíslasyni væri 
falið að fjalla um umhverfiskostnað. 

5. Málþing 

Formaður kynnti tillögu að dagskrá málþings.  Áætlað væri að atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra 
ávarpaði málþingið í upphafi þess.  Málþingið skiptist í þrennt: staðan og horfur í orkumálum Evrópu, 
reynsla Norðmanna og loks umfjöllun um stöðu málsins á Íslandi og umræður í pallborði.  Erlendir og 
innlendir fyrirlesarar munu flytja erindi.  Áætlað væri að halda ráðstefnuna í lok febrúar í Hörpu.      

6. Önnur mál 

Fundartími næsta fundar var ekki ákveðinn.   

Fundi var slitið kl.12.30.  

Gögn aðgengileg á verkefnavef: 

Fundargerð 8 
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OSPAR Guidelines on Best Environmental Practice (BEP) in Cable Laying and Operation 

Verklýsing Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands 
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RÁÐGJAFAHÓPUR VEGNA LAGNINGAR SÆSTRENGS 

 
10. Fundur 

 

Fundartími: 12. febrúar 2012 kl. 13.00-15.00. 

Fundarstaður: Orkustofnun 

Mættir: Gunnar Tryggvason formaður, Árni Finnsson, Ásdís Kristinsdóttir, Baldvin Björgvinsson, 
Kristján Þórður Snæbjarnarson, Jón Ingimarsson fyrir Rögnu Árnadóttur, Nils Gústavsson, Sigurður 
Ingi Jóhannsson, Valdimar K. Jónsson, Vilhjálmur Þorsteinsson og Þuríður Einarsdóttir.  Einnig sat 
fundinn Erla Sigríður Gestsdóttir sem ritaði fundargerð.   

Fjarverandi: Arnbjörg Sveinsdóttir, Álfheiður Ingadóttir, Ólöf Nordal, Pétur Reimarsson og Ragna 
Árnadóttir. 

Gestir:  Markus Wrake, International Energy Agency og Benjamin Smith, Norisk Energiforskning . 

Fundargerð: 

1. Kynning Markus Wrake frá IEA 

Alþjóða orkumálastofnunin, IEA, gaf nýverið út skýrslu um þróun orkumála á Norðurlöndum (e. 
Nordic Energy Perspectives) og kynnti hana á opnum fundi í Orkustofnun.  Af þessu tilefni fengum við 
höfund skýrslunnar, Markus Wrake, til að hitta nefndina og ræða tengingar milli landa.  Umræða var 
um raforkuverð og spálíkön stofnunarinnar.  Gert er ráð fyrir að Norðurlöndin verði útflytjandi 
raforku þar sem ódýrara er að framleiða hreina raforku en á meginlandi Evrópu.  Í sviðsmyndum 
stofnunarinnar er gert ráð fyrir að söluverð raforkunnar verði 140$/MW árið 2050 samanborið við 
framleiðslukostnað 100$/MW.  Fram kom að það er mikil óvissa í þessum spám.   

2. Málþing 

Gunnar dreifði drög að dagskrá málþings sem haldið verður 26. febrúar í Hörpunni.  Mögulega verða 
settir upp fundir í kringum ráðstefnuna þar sem nefndinni gefst kostur á að hitta erlendu 
fyrirlesarana.   

3. Kynning Stefáns Gíslasonar 

Stefán Gíslason kynnti samantekt á umhverfisáhrifum sæstrengja og lagði fram minnisblað um 
málefnið.  Rætt var um að fá umhverfismat Nordnet strengsins. 

4. Önnur mál 

Norska olíu- og orkumálaráðuneytið hefur bent á nokkrar skýrslur sem settar verðar á 
verkefnavefinn. 

Fundartími næsta fundar var ekki ákveðinn.  Málþing verður haldið 26. febrúar.   

Fundi var slitið kl.14.30.  
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Gögn aðgengileg á verkefnavef: 

Fundargerð 9 

Nordic Energy Perspectives 

Kynning Stefáns Gíslasonar 12.02.2013 

Minnisbað Stefáns Gíslasonar 12.02.2013 

Skýrsla UNEP, „Submarine cables and the oceans: connecting the world“ 

Norskar skýrslur (Thema Consulting, EC Group, Norsk Industri, EnergiNorge, NHO, Zero)   

Þýðing á ræðu Stoltenbergs á fundi NHO 09.01.2013 

Minnisblað Sendiráðs Íslands í Osló, „Orka efst á baugi í Noregi“ 
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RÁÐGJAFAHÓPUR VEGNA LAGNINGAR SÆSTRENGS 

 
11. Fundur 

 

Fundartími: 15. mars 2013 kl. 10.00-12.00. 

Fundarstaður:  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 1.hæð. 

Mættir: Gunnar Tryggvason formaður, Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Finnsson, Ásdís Kristinsdóttir, 
Kristján Þórður Snæbjarnarson, Jón Gunnarsson, Pétur Reimarsson, Valdimar K. Jónsson, og Þuríður 
Einarsdóttir.  Einnig sat fundinn Ólafur Egill Jónsson sem ritaði fundargerð.   

Fjarverandi:, Álfheiður Ingadóttir, Baldvin Björgvinsson, Nils Gústavsson, Ólöf Nordal, Ragna 
Árnadóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson, Vilhjálmur Þorsteinsson.   

Gestir:  Stefán Bogi Sveinsson, Samtök orkusveitarfélaga, Gunnar Haraldsson og Jónas Hlynur 
Hallgrímsson frá Hagfræðistofnun HÍ. 

Fundargerð: 

1. Kynning Ólafs Egils Jónssonar 

Ólafur Egill Jónsson, lögfræðingur hjá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu hélt fyrirlestur um 
lögfræðileg álitaefni vegna sæstrengs.  Ákveðið var að hann tæki saman greinargerð um málefnið. 

2. Kynning Stefáns Boga Sveinssonar 

Stefán Bogi Sveinsson hélt fyrirlestur um orkusveitarfélög. 

3. Kynning Valdimars K. Jónssonar 

Valdimar K. Jónsson hélt fyrirlestur um fjárhagslega þætti í rekstri sæstrengs milli Íslands og Bretlands  

4.  Kynning Hagfræðistofnunar 

Jónas Hlynur Hallgrímsson gerði grein fyrir stöðu hagfræðiathugunar og svaraði spurningum.  Við mat 
á þjóðhagslegri hagkvæmni verður horft til óbeinna áhrifa á atvinnulífið þó ekki verði rýnt í áhrif á 
einstaka atvinnugreinar.  Ákveðið var að ráðast strax í erfiðu spurningarnar og bíða frekar með þær 
einfaldari, vinnan er í farvegi.  Nefndarmenn sammæltust um athuga stöðu málsins hjá Hagfræðistofu 
íslands eftir mánuð þ.e. í kringum 15. apríl.  

5. Önnur mál 

Fundartími næsta fundar var ekki ákveðinn.   

Fundi var slitið kl.12.05.  

Gögn aðgengileg á verkefnavef: 

Fundargerð 10 
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Kynning og greinargerð Valdimars K. Jónssonar 15.03.2013 

Fyrirlestrar frá málþingi 26. febrúar í Hörpunni. 

Skýrslur Thema Consulting:  

 Renewables and interconnectors towards 2020.   

 Congestions and X-Border Trade Report.  
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RÁÐGJAFAHÓPUR VEGNA LAGNINGAR SÆSTRENGS 

 
12. Fundur 

 

Fundartími: 12. apríl 2013 kl. 10.00-12.00. 

Fundarstaður:  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 6. hæð. 

Mættir: Gunnar Tryggvason formaður, Arnbjörg Sveinsdóttir, Kristján Þórður Snæbjarnarson, Nils 
Gústavsson, Pétur Reimarsson, Ragna Árnadóttir og Vilhjálmur Þorsteinsson.  Einnig sátu fundinn Erla 
Sigríður Gestsdóttir, Ólafur Egill Jónsson og Valgerður Rún Benediktsdóttir frá atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytinu.  Fundarritun: Erla Sigríður Gestsdóttir.   

Fjarverandi: Álfheiður Ingadóttir, Árni Finnsson, Ásdís Kristinsdóttir, Baldvin Björgvinsson, Jón 
Gunnarsson, Sigurður Ingi Jóhannsson, Valdimar K. Jónsson og Þuríður Einarsdóttir.   

Gestir:  Gunnar Haraldsson frá Hagfræðistofnun HÍ. 

Fundargerð: 

1. Kynning Hagfræðistofnunar 

Gunnar Haraldsson fór yfir stöðu verkefnisins.  Almennt er góður gangur í verkefninu og hefur gengið 
vel að fá gögn til að vinna með.  Gunnar dreifði drög að efnisyfirliti skýrslu.  Umræða var um 
sviðsmyndir sem settar eru fram, annars vegar bjartsýnisspá og svartssýnisspá.  Lagt var til að sett 
yrði fram til viðbótar, miðspá (baseline).  

2. Lögfræðikafli 

Kynnt voru drög að lögfræðiáliti, sem gæti tekið breytingum eftir því hvernig gagnaöflun og frekari 
vinna gefur tilefni til. 

3.  Skilabréf og lokaskýrsla 

Umræða var um skilabréf og lokaskýrslu nefndarinnar.  Lokaskýrsla myndi vera fremur stutt, u.þ.b. 10 
bls. og innihalda formála um starf nefndarinnar, helstu niðurstöður frá ráðgjöfum nefndarinnar og 
tillögur.  Í viðhengi yrðu skýrslur ráðgjafanna, hagfræði, umhverfi og lögfræði.  Hagfræðistofnun skilar 
sínum niðurstöðum 15. maí og þarf nefndin þá 1-2 viku frest til að ganga frá heildarskýrslunni.  
Áætluð lokaskil yrðu þá í kringum 30. maí.  

Fundi var slitið kl.11.30.  

Gögn aðgengileg á verkefnavef: 

Fundargerð 11 

OECD – Cross Border Trade in Electricity and the Development of Renewables-Based Electric Power 

Hagfræðistofnun – Kynning Gunnars Haraldssonar 11. apríl 2013 
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Hagfræðistofnun – Drög efnisyfirlits 11. apríl 2013 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti – Drög efnisyfirlits lögfræðigreiningar 11. apríl 2013  
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RÁÐGJAFAHÓPUR VEGNA LAGNINGAR SÆSTRENGS 

 
13. Fundur 

 

Fundartími: 10. maí 2013 kl. 10.00-12.30. 

Fundarstaður:  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 6. hæð. 

Mættir: Gunnar Tryggvason formaður, Arnbjörg Sveinsdóttir, Álfheiður Ingadóttir, Ásdís 
Kristinsdóttir, Jón Gunnarsson, Kristján Þórður Snæbjarnarson, Nils Gústavsson, Pétur Reimarsson, 
Ragna Árnadóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson, Valdimar K. Jónsson, Vilhjálmur Þorsteinsson, Þuríður 
Einarsdóttir.  Einnig sátu fundinn Erla Sigríður Gestsdóttir og Ólafur Egill Jónsson frá atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytinu.  Fundarritun: Erla Sigríður Gestsdóttir.   

Fjarverandi: Árni Finnsson og Baldvin Björgvinsson.   

Gestir:  Gunnar Haraldsson, Jónas Hlynur Hallgrímsson og Marías H. Gestsson frá Hagfræðistofnun HÍ.  
Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir frá Málþingi. 

Fundargerð: 

1. Umræða um skýrsludrög Hagfræðistofnunar 
 

Umræða var um forsendur og niðurstöður í fyrstu drögum skýrslu Hagfræðistofnunar.  Meðal þess 
sem nefndarmenn bentu almennt á var að það þyrfti aukna umfjöllun um byggða- og ruðningsáhrif á 
iðnað í landinu. Vilhjálmur Þorsteinsson benti á að það þyrfti að bæta við umfjöllun um mögulegar 
mótvægisaðgerðir stjórnvalda til að vega upp á móti auknum raforkukostnaði og svo gerði hann 
athugasemd við eina sviðsmynd sem gerði ráð fyrir að raforkuverð hér á landi færi í fullt Evrópuverð, 
sem væri ólíkleg niðurstaða.  Kristján Þórður Snæbjarnarson gerði athugasemd við það að óljóst væri 
hver greiddi kostnaðinn ef raforkuverð færi niður fyrir gólfið í „cap & floor“ kerfi og óskaði eftir 
umfjöllun um vinnumarkað og mögulegan verðbólguþrýsting.  Sigurður Ingi Jóhannesson gerði 
athugasemd við að mjög miklir óvissuþættir væru fólgnir í raforkuverði, viðskiptalíkani og mögulegri 
fjármögnun.  Að auki gerði hann athugasemd við að dreifihluti raforkunnar myndi ekki hækka 
samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar.  Jón Gunnarsson óskaði eftir nánari umfjöllun um áhrif á 
atvinnugreinar og hve mikið þyrfti að virkja sérstaklega fyrir sæstreng.  Álfheiður Ingadóttir benti á að 
það þyrfti að gera betur grein fyrir skilaleið auðlindarentu og óskaði eftir því að gerð væri betri 
greining á því sem hefur verið gert í Noregi.  Ragna Árnadóttir og Valdimar K. Jónsson dreifðu 
skriflegum athugasemdum á fundinum.  Valdimar K. Jónsson gerði m.a. athugasemd við þá forsendu 
skýrsluhöfunda að strengurinn yrði ekki í innlendri eigu.  Gunnar Tryggvason og Ásdís Kristinsdóttir 
óskaðu eftir því að stærð fjárfestingar væri borin saman við fjárfestingu tengda Kárahnúkavirkjun.   
 
Gunnar Tryggvason sagði að það hafi verið meðvituð ákvörðun að undandskilja ruðningsáhrif í 
skýrslunni vegna umfangs.  Hins vegar væri möguleiki að minnast á möguleg ruðningsáhrif í skýrslunni 
þó ekki væru áhrifin sérstaklega reiknuð eða sett inn í líkanið.  Gunnar Tryggvason bað nefndarmenn 
að senda inn skriflegar athugasemdir eftir fundinn sem Hagfræðistofnun gæti unnið úr.   
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2. Lögfræðikafli 

Ólafur Egill Jónsson og Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir kynntu vinnu í tengslum við lögfræðihluta 
verkefnisins. 

3.  Skilabréf og lokaskýrsla 

Gunnar Tryggvason dreifði tillögu að ályktun nefndarinnar.  Þar segir að í megindráttum er ekki hægt 
að álykta að verkefni um sæstreng sé þjóðhagslega óhagkvæmt.  Lagt væri til að stjórnvöld hefji 
formlegar könnunarviðræður við Breta um langtímasamninga raforkusölu í framhaldi af MOU sem 
var undirritað fyrir ári síðan.  Einnig var tillaga um að Landsnet verði veitt heimild til að ræða við 
systurfélög í Bretlandi, þ.e. National Grid og Scottish Power, með sérstakri áherslu á mögulegri BOT 
fjármögnun.  Þegar nýjar upplýsingar lægju fyrir eftir könnunarviðræður væri hægt að hefja að nýju 
nefndarstarf. 

Nokkrir nefndarmenn voru sammála ofangreindu en aðrir voru á þeirri skoðun að tillögurnar gengu 
helst til langt, en styddu þó að verkefnið yrði skoðað áfram.  Gunnar Tryggvason lagði til að hann 
kæmi með drög að texta sem nefndarmenn gætu allir fallist á. 

Fundi var slitið kl.12.30.  

Gögn aðgengileg á verkefnavef: 

Fundargerð 12 

Minnisblöð Landsvirkjunar og Valdimars K. Jónssonar.   
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RÁÐGJAFAHÓPUR VEGNA LAGNINGAR SÆSTRENGS 

 
14. Fundur 

 

Fundartími: 17. maí 2013 kl. 10.00-12.30. 

Fundarstaður:  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 6. hæð. 

Mættir: Gunnar Tryggvason formaður, Arnbjörg Sveinsdóttir, Álfheiður Ingadóttir, Árni Finnsson, 
Ásdís Kristinsdóttir, Jón Gunnarsson, Kristján Þórður Snæbjarnarson, Nils Gústavsson, Pétur 
Reimarsson, Ragna Árnadóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson, Valdimar K. Jónsson, Vilhjálmur 
Þorsteinsson, Þuríður Einarsdóttir.  Einnig sátu fundinn Erla Sigríður Gestsdóttir og Ólafur Egill 
Jónsson frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.  Fundarritun: Erla Sigríður Gestsdóttir.   

Fjarverandi: Baldvin Björgvinsson 

Gestir:  Gunnar Haraldsson og Marías H. Gestsson frá Hagfræðistofnun HÍ.  

1. Umræða um skýrsludrög Hagfræðistofnunar 
 
Umræða var um þá niðurstöðu Hagfræðistofnunar að áhrif á raforkuverð innanlands yrði hverfandi 
þar sem flutningsgeta strengs væri takmörkuð og gert væri ráð fyrir því að virkjað væri sérstaklega 
fyrir strenginn.  Lagt var til að umfjöllun yrði um raforkuverð innanlands í skýrslu.  Álfheiður 
Ingadóttir benti á að gæta þyrfti á því að afhendingaröryggi til almennings yrði ekki skert ef kemur til 
að raforka verði seld til Bretlands.  Einnig benti hún á að það þyrfti umræðu um auðlindarentu og það 
þyrfti að tryggja skilaleið auðlindarentunnar óháð eignarhaldi orkuframleiðslufyrirtækja. 
 
2. Skilabréf og lokaskýrsla 

Gunnar Tryggvason dreifði þremur tillögum að texta um niðurstöðu nefndarinnar, þ.e. frá formanni, 
og tvær breytingartillögur, annars vegar frá Álfheiði Ingadóttur og Kristjáni Þórði Snæbjarnarsyni.  
Nefndarmenn voru sammála tillögu formanns að byggja texta nefndarinnar á breytingartillögu 
Álfheiðar Ingadóttur.  Valdimar K. Jónsson lagði til að sett yrði á stofn vettvangur eða stofnun sem 
hefði starfsmenn sem myndu vinna áfram að tillögum ráðgjafarhópsins.  Nefndarmenn voru almennt 
á þeirri skoðun að ákvörðun um nánari framkvæmd verkefnisins væri í höndum ráðherra en ekki 
nefndarinnar. 

Fundi var slitið kl.12.30.  

Gögn aðgengileg á verkefnavef: 

Fundargerð 13 
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RÁÐGJAFAHÓPUR VEGNA LAGNINGAR SÆSTRENGS 

 
15. Fundur 

 

Fundartími: 31. maí 2013 kl. 14.00-15.30. 

Fundarstaður:  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 6. hæð. 

Mættir: Gunnar Tryggvason formaður, Álfheiður Ingadóttir, Ásdís Kristinsdóttir, Nils Gústavsson, 
Pétur Reimarsson, Valdimar K. Jónsson, Vilhjálmur Þorsteinsson og Þuríður Einarsdóttir.  Einnig sátu 
fundinn Erla Sigríður Gestsdóttir og Ólafur Egill Jónsson frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.  
Fundarritun: Erla Sigríður Gestsdóttir.   

Fjarverandi: Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Finnsson, Baldvin Björgvinsson, Jón Gunnarsson, Kristján 
Þórður Snæbjarnarson, Ragna Árnadóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson. 

1. Skilabréf og lokaskýrsla 

Nefndarmenn ræddu lokadrög skýrslu nefndarinnar ásamt skilabréfi.  Gunnar Tryggvason lagði til að 
samantekt úr lögfræðikaflanum yrði stytt.  Álfheiður Ingadóttir lagði til að í tillögu nefndarinnar um 
orkuöflun, yrði bætt við texta um að hún yrði í samræmi við aðferðafræði Rammaáætlunar.  Gunnar 
Tryggvason lagði til að hann bætti við slíkum texta í lokadrögum.   

2. Ráðstefna í London 

Gunnar sótti ráðstefnu í London (Second Annual conference on seabed cables), þar sem hann flutti 
erindi um það starf sem hefur farið fram undanfarið í tengslum við mögulegan sæstreng til Evrópu.  
Þar kom m.a. fram að sæstrengir eru nú í meira mæli notaðir þar sem aðstæður bjóða upp á það, 
m.a. til að sneiða fram hjá þéttbýlum svæðum, sérstaklega á Bretlandseyjum. 

3. Önnur mál 

Valdimar K. Jónsson kynnti ritgerð meistaranema, Svandísar Hlínar Karlsdóttur, við Verkfræðideild 
Háskóla Íslands sem fjallaði um rekstur á sæstrengjum.  Í ritgerðinni kemur fram að bilanatíðni er í 
kringum 1 bilun per 1000 km á ári.  Það tekur um 2-3 mánuði að gera við bilun.  Helst eru það akkeri 
frá fiskveiðitogurum sem valda bilunum.  Valdimar benti á að rekstraþættir strengja hafi verið of lítið 
til umræðu í nefndinni.  Nefndarmönnum býðst að sækja kynningu á ritgerðinni þriðjudaginn 4. júní, 
kl. 15:00, í stofu 158 á 1. hæð í VR11 í Háskóla Íslands. 

Gunnar Tryggvason þakkaðí nefndarmönnum fyrir þeirra framlag til verkefnisins.   

Fundi var slitið kl.15.15.  

Gögn aðgengileg á verkefnavef: 

Fundargerð 14 

Meistararitgerð Svandísar Hlínar Karlsdóttur 
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Formáli 

Í lok janúar 2013 tók Hagfræðistofnun að sér að gera úttekt á þjóðhagslegum áhrifum 

sæstrengs fyrir flutning á raforku fyrir Nýsköpunar- og atvinnuvegaráðuneytið og ráðgjafahóp 

þess. Hagfræðistofnun hefur átt gott samstarf við ráðgjafahópinn auk þess sem Landsvirkjun, 

Landsnet og HS Orka veittu mikilvægar upplýsingar. Er þessum aðilum öllum færðar kærar 

þakkir fyrir samstarfið. 

Af hálfu Hagfræðistofnunar unnu Jónas Hlynur Hallgrímsson, MSc, og dr. Marías H. 

Gestsson, auk undirritaðs, aðallega að skýrslunni, auk þess sem ýmsir aðrir lögðu hönd á plóg 

og komu með mikilvægar athugasemdir. Þá átti dr. Ragnar Árnason, prófessor, stóran hlut að 

máli við undirbúning og uppsetningu verkefnisins. 

 

Reykjavík, 21. maí, 2013. 

 

Gunnar Haraldsson 
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Samantekt 
Lengi hefur verið rætt um möguleikann á að selja raforku frá Íslandi um sæstreng á erlendan 

markað. Á undanförnum árum hefur sú umræða aukist m.a. fyrir tilstilli Landsvirkjunar. Ljóst 

er að slík fjárfesting getur haft veruleg áhrif á íslenskt þjóðarbú. Í þessari skýrslu er sett fram 

mat á þeim áhrifum sem slíkur strengur til Bretlands getur haft að gefnum ákveðnum 

forsendum.  

Tenging raforkumarkaða leiðir, alla jafna, til hagkvæmari vinnslu og dreifingar orku en ella. 

Helstu ástæður þessa eru að þær geta leitt til frestunar á fjárfestingu í vinnslu, minni þörf er 

fyrir varaafl, betri nýting raforku og minni kostnaður við stjórnun kerfisins. Evrópusambandið 

hefur meðal annars haft það að markmiði að tengja betur saman raforkumarkaði með 

fyrrnefnda aukna hagkvæmni í huga. 

Fjölmargir hagrænir þættir hafa áhrif á þjóðhagsleg áhrif lagningu sæstrengs frá Íslandi. 

Fjárfestingin er stór á íslenskan mælikvarða þó svo að stór hluti hennar falli til erlendis. Til 

dæmis má benda á fjárfestingar í virkjunum, umbreytistöðvum og í flutningskerfinu. Þó svo 

að stór hluti fjárfestingarinnar falli til erlendis eru þær fjárfestingar sem ráðast þarf í hérlendis 

verulegar. 

Áhrif lagningar sæstrengs má skipta í annars vegar tímabundin og hins vegar varanleg áhrif. 

Hin tímabundnu áhrif eru á bæði á framleiðslu og vinnumarkað en einnig geta komið fram 

byggðaáhrif. Varanlegu áhrifin geta verið aukin framleiðsla, bætt nýting auðlindar, kostnaður 

vegna notkunar náttúruauðlinda og ábyrgða hins opinbera. Ekki er lagt mat á byggðaáhrif, 

áhrif á náttúruauðlindir né kostnað vegna ábyrgða hins opinbera að svo stöddu. Ekki er heldur 

lagt mat á áhrif á afhendingaröryggi orku. 

Þeir útreikningar sem birtast í þessari skýrslu á þjóðhagslegum áhrifum byggja á ýmsum 

forsendum sem tíundaðar eru í skýrslunni sjálfri. Rétt er að árétta að óvissa ríkir um margar 

forsendurnar og því verður að taka niðurstöðum útreikninganna með varúð. 

Til þess að taka tillit til óvissunnar í verkefni sem þessu eru settar fram þrjár sviðsmyndir. Í 

þeim er reynt að draga fram lágt og hátt mat auk miðjumats. Í stuttu máli er gert ráð fyrir 700-

900 MW streng á til Bretlands þar sem heildarkostnaður er á bilinu 288-553 milljarðar króna. 

Raforkuverð á árinu 2030 er metið á bilinu €94-130/MWst. Eins og áður segir ríkir mikil 

óvissa um þær forsendur sem notast er við og því ber að líta á niðurstöðurnar sem eingöngu 

vísbendingar um áhrif verkefnisins. 
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Raforkuverð erlendis í framtíðinni er ein meginforsendan í þeim útreikningum sem hér er 

lagðir fram. Eðli málsins samkvæmt ríkir mikil óvissa um raforkuverðið á árinu 2030. Auk 

þess hafa bresk stjórnvöld ekki endanlega úfært orkustefnu sína og því liggur ekki fyrir 

hverjar áherslurnar verða. Ef litið er til þeirra gagna sem þó liggja frammi má áætla að 

raforkuverð hækki og stuðningur við endurnýjanlega orkugjafa skapi tækifæri fyrir hérlenda 

aðila í útflutningi raforku þegar markaðsverð í Bretlandi eru há og að sama skapi innflutningi 

þegar markaðsverð er lágt. 

Miðað við þær forsendur sem notast er við getur sala á raforku um sæstreng á breskan markað 

haft í för með sér verulegan ávinning fyrir íslensk raforkufyrirtæki. Áætlaðar nettó 

útflutningstekjur eru á bilinu 4-76 milljarðar króna árlega. Mögulegt er að þrýstingur skapist 

til hærra raforkuverðs hérlendis með streng á erlendan markað. Hvort og hversu mikið 

raforkuverðið hérlendis á eftir að hækka er óljóst. Vegna þess að stærstur hluti íslenskra 

raforkufyrirtækja er í opinberri eigu geta verulegar skatt- og arðgreiðslur runnið frá 

raforkufyrirtækjunum til eigenda sinna. Heildarávinningur, samanlögð áhrif fyrir neytendur 

og framleiðendur, fyrir íslenskt þjóðarbú verður þar af leiðandi líklega jákvæður. 

Þá skiptir uppbygging viðskiptasamninga skiptu miklu máli fyrir þjóðhagsleg arðsemi, 

sérstaklega hvað varðar myndun og dreifingu tekna og áhættu. 

Ávinningur neytenda og framleiðenda er ólíkur með tilkomu strengs. Til dæmis, ef 

raforkuverð hækkar þá mun ávinningur neytenda dragast saman með nýjum streng en að sama 

skapi mun ávinningur framleiðenda aukast. Ef raforkuverð lækkar með tilkomu nýs strengs 

mun ávinningur neytenda aukast en framleiðenda minnka. Tilkoma nýs strengs getur þar af 

leiðandi haft áhrif á mismunandi hagsmunahópa í hverju landi. Heildarvelferðin, samanlagður 

ávinningur neytenda og framleiðenda í löndunum tveimur, mun þó aukast með nýjum 

tengingum.  

Samkvæmt niðurstöðum almenns jafnvægislíkans má ætla framleiðsla aukist varanlega um ½ 

-1,2% í samanburði við langtímaþróun ef ekki væri lagður strengur, en það samsvarar 11-27 

milljörðum króna á verðlagi ársins 2013. Niðurstaðan er háð því hvaða forsendur eru gefnar 

um umfang fjárfestingar og tekna af raforkusölu. Að sama skapi má ætla að fjöldi vinnustunda 

aukist varanlega um 0,2-1,1% frá langtímajafnvægi. Þá má búast við að vextir hækki á 

framkvæmdatíma og gengi krónunnar veikist lítillega. Langtímaraungengið gæti þó verið all 

nokkru hærra í kjölfar fjárfestingarinnar. 
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Reynslan erlendis frá veitir nokkra innsýn í hvað gæti gerst hér á landi við tengingu, bæði 

hvað varðar ábata og óvissuþætti.  

Í Noregi hefur reynslan af sölu raforku um sæstreng verið góð. Fjárfestingin hefur reynst 

ábatasöm og hefur skilað sér í lægri skattheimtu og í arðgreiðslum til almennings. Aðstæður 

hér og í Noregi eru þó nokkuð ólíkar, sérstaklega hvað varðar umfang viðskiptanna af 

heildarorkuframleiðslu í Noregi, sem er mun minna en hér yrði, auk þess sem strengurinn er 

mun styttri og á minna dýpi en strengur milli Íslands og Bretlands. 

Norðmenn hafa töluverða reynslu af rekstri sæstrengja og hefur NorNed strengurinn til 

Hollands verið arðbær og er annar strengur frá Noregi til Hollands fyrirhugaður. Auk þess líta 

Norðmenn einnig til þess að leggja sæstrengi til Bretlanda og Þýskalands. Í þeirri 

greiningarvinnu sem farið hefur fram fyrir hina nýju strengi kemur fram að þeir hafi jákvæð 

velferðaráhrif, nettó ávinningur neytenda og framleiðenda er jákvæður, og þar af leiðandi sé 

skynsamlegt út frá þjóðhagslegum forsendum að leggja strengina. Frekari strengir frá Noregi 

skapa þrýsting á hærri raforkuverð í Noregi en vænt framboð nýrrar endurnýjanlegrar raforku 

vegur á móti hækkuninni.  

Aðstæður í Tasmaníu er að mörgu leyti líkar og á Íslandi. Vatnsaflskerfi þeirra tengdist með 

sæstreng meginlandi Ástralíu árið 2006. Upphaflega var fyrirhugað að flytja að mestu leyti 

raforku til meginlandsins en lítil úrkoma hefur orðið til þess að flytja hefur þurft inn mun 

meiri raforku heldur en áætlað hafði verið. Slíkur innflutningur hefur leitt til lægra 

raforkuverðs heldur en ef strengurinn hefði ekki verið. Að mati raforkufyrirtækis Tasmaníu 

hefur strengurinn aukið tiltrú aðila í iðnaði og verið hvati fyrir þá til þess að fara í frekari 

fjárfestingar og semja til langs tíma. 

Niðurstöður skýrslunnar benda til að rétt sé að skoða nánar ýmis atriði varðandi lagningu 

rafstrengs frá Íslandi til Evrópu.  

 Í fyrsta lagi þyrfti að skoða nánar forsendur um raforkuverð og spár þar um. Það 

verður best gert með því að leita samninga um raforkuverð til langs tíma.  

 Í öðru lagi þarf að greina ítarlega hvernig hagstæðast sé að koma fyrir 

samningum varðandi eignarhald og skiptingu ábata og áhættu.  

 Í þriðja lagi er vert að skoða nánar hvort og hve mikið raforkuverð innanland 

hækkar viðsölu um rafstreng og áhrif þess á aðrar iðngreinar í landinu sem nýta 

raforku í meira eða minna magni. Það verður ekki gert nema með ítarlegri 
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kostnaðar- og ábatagreiningu. Hér er nauðsynlegt að skoða einnig hvaða áhrif 

hærra raforkuverð og hærra raungengi hefði á rekstrarumhverfi og 

samkeppnishæfni þeirra atvinnugreina sem þjóna stórnotendum raforku eða 

tengjast með beinum eða óbeinum hætti. 

Fjölmargar forsendur eru notaðar til þess að kanna þjóðhagslega arðsemi lagningar sæstrengs 

og sölu raforku gegnum hann. Meðal þessara forsendna eru áætlanir um kostnað vegna 

verkefnisins og tekjuflæði hans eftir að rekstur hefst. Mikil óvissa ríkir um alla þessa þætti. 

Við þessa útreikninga á arðsemi er sleppt ýmsum þáttum sem geta haft jákvæð eða neikvæð 

áhrif á niðurstöðuna. Þar má nefna kostnað vegna nýtingar náttúruauðlinda, aukin 

áhættudreifing og orkuöryggi innanlands. Slíka þætti þyrfti að vega og meta innbyrðis. 

Í þeirri greiningu sem hér birtist eru borin saman áhrif þess að tengjast erlendum mörkuðum 

gegnum sæstreng við þá ákvörðun að gera það ekki. Áhugavert væri að skoða hvernig þessi 

framkvæmd kemur út í samanburði við aðra möguleika, svo sem auknar fjárfestingar í 

orkufrekum iðnaði hér á landi. 
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Inngangur 
Í þessari skýrslu er fjallað um þjóðhagsleg áhrif þess að leggja sæstreng til raforkuflutninga 

milli Íslands og Bretlands og um leið varpa ljósi á ljósi á þau atriði sem mestu máli skipta og 

slá máli á umfang þeirra. Umfjöllun og útreikningar þeir sem hér birtast eru fyrsta skref í að 

meta þjóðhagsleg áhrif slíkrar fjárfestingar og byggja á ýmsum forsendum. Hér er ekki gerð 

tilraun til að meta þjóðhagslegan ábata af slíkri fjárfestingu heldur reynt að varpa ljósi á þau 

atriði sem skipta máli hvað varðar þjóðhagsleg áhrif og slá máli á umfang þeirra. 

Hér er sjónum beint að þjóðhagslegum áhrifum lagningar sæstrengs sem er ekki það sama og 

að meta fjárhagslegan ávinning eins og hann horfir við fjárfestum. Væntanlegir fjárfestar 

myndu einungis líta til vænts hagnaðar og kostnaðar eins og hann horfir við þeim, en líta 

framhjá áhrifum fjárfestingarinnar á þjóðarhag, s.s. hvað varðar hagvöxt, atvinnustig, gengi 

krónunnar, nýtingu náttúruauðlinda og skattlagningu, svo eitthvað sé nefnt. Sú greining sem 

hér birtist reynir eftir megni að taka tillit til slíkra þátta, eftir því sem aðstæður leyfa. 

Þá er gaumur gefinn að þeim atriðum sem skoða þarf nánar og næstu skrefum sem nauðsynleg 

eru til að öðlast frekari vitneskju um hvort framkvæmd sem þessi er þjóðhagslega hagkvæm 

eður ei. 

Skýrslan er þannig uppbyggð að fyrst er ágrip af hagfræði raforkukerfa (kafli 1) þar sem 

útskýrð eru ýmis hugtök auk þess sem sérstaða raforkukerfa er tíunduð. Því næst er fjallað um 

þann hagræna ramma sem notaður er til að greina áhrif viðfangsefnisins (kafli 2). Í þriðja 

kafla er kynnt mat á þjóðhagslegum áhrifum sæstrengs og kynntar niðurstöður þjóðhagslíkans 

þar sem sett eru fram þrjú ólík tilvik sem byggja á ólíkum forsendum. Í fjórða kafla er fjallað 

um reynsluna í öðrum löndum og litið þar sérstaklega til Noregs og Ástralíu. Að lokum (kafli 

5) er stiklað á stóru um helstu niðurstöður skýrslunnar. 
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Kafli 1. Helstu atriði varðandi hagfræði tenginga raforkukerfa 
Raforka er mikilvæg fyrir efnahagsstarfsemi flestra landa og þjóðhagsleg hagkvæmni felst í 

hagkvæmri orkuvinnslu og rekstri hagkvæms flutningskerfis raforku. Því er ekki að undra þótt 

margar þjóðir séu að leita leiða til að auka þessa hagkvæmni. Þannig er það markmið 

Evrópusambandsins að sameina markaði. Til þess að sameina raforkumarkaði innan 

sambandsins hefur athyglin beinst að flutningskerfi raforkunnar vegna þess að í frekari 

sameiningu flutningskerfa margra landa felst hagræðing. Vænta má að með aukinni 

hagræðingu í flutningskerfum og samkeppni milli raforkusala muni raforkuverð til neytenda 

verða lægra og stöðugra. 

Til þess að stuðla að aukinni fjárfestingu í flutningskerfum milli landa hefur 

Evrópusambandið sett reglur sem auðvelda þriðja aðila slíka fjárfestingu. Gjaldskrá vegna 

slíkra fjárfestinga er ekki nauðsynlega háð tekjureglun, t.d. tekjumörkum, líkt og hefðbundin 

flutningskerfi eru vegna náttúrulegar einokunar. Tengingar í eigu þriðja aðila geta haft tekjur 

sínar af því að bjóða út flutningsgetu til áhugasamra aðila með tilheyrandi óvissu. 

1.1 Flutningskerfi raforku 

Lengi vel var megináhersla lögð á uppbyggingu flutningskerfa innan landamæra hvers lands 

frekar en tengingu raforkumarkaða milli landa. Áherslan á uppbyggingu innanlands var einna 

helst til að tryggja stöðugt flutningskerfi sem gat þjónað neytendum með miklum 

áreiðanleika. Afleiðing þessa varð sú að hvert land þurfti að byggja upp mikið varaafl og 

aðrar flutningsleiðir raforku til nota í viðlögum. Af þessu leiðir óhagræði, en skynsamlegra er 

að nýta  hagkvæmari vinnslukosti raforku í öðrum löndum og njóta að auki stuðnings frá 

flutningskerfi annarra landa. 

Eðli málsins samkvæmt eiga eyríki erfiðara með að byggja upp raforkukerfi sín í samvinnu 

við önnur lönd. Til dæmis, í tilfelli Íslands, hefur það vart þótt tæknilega mögulegt að tengjast 

við önnur lönd fyrr en á síðustu áratugum og ljóst að samtenging væri ekki arðbær ef einungis 

ætti að nýta hana til stuðnings við íslenska flutningskerfið. Þar af leiðandi eru flest eyríki 

neydd til að byggja upp sín eigin raforkukerfi og byggja upp stærra hlutfall varaafls en 

nauðsynlegt væri ef hægt væri að tengjast öðrum mörkuðum. Hugsanlega er hægt að draga 

tímabundið úr orkunotkun hér á landi þegar sveiflur verða í orkuframleiðslu, og komast 

þannig af með minna varaafl en ella. Eftir stendur að með tengingu við annan markað, eða 

markaði, er hægt að stækka kaupendahópinn og nýta þannig betur það varaafl sem er í 

kerfinu. 
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1.2 Regluverk Evrópusambandsins fyrir tengingar 

Reglur Evrópusambandsins leyfa almennar fjárfestingar í tengingum (e. interconnections) 

milli flutningskerfa, svo sem sæstrengjum, á vegum annarra en rekstraraðila flutningskerfa  að 

vissum skilyrðum uppfylltum. Meðal annars má nefna að rekstur tengingarinnar er aðskilinn 

rekstri flutningskerfisins sjálfs. Þar af leiðandi er girt fyrir að aðrir notendur raforkukerfisins 

en þeir sem not hafa af tengingunni greiði fyrir hana, auk þess sem reksetraráhætta 

tengingarinnar er flutt frá almennum notendum flutningskerfanna til eigenda tengingarinnar.  

Í grein 16 í reglugerð Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins 714/2009 kemur fram að 

notast þarf við markaðslausnir, eins og t.d. uppboð, þegar flutningsgeta tenginga milli landa er 

takmarkandi. Grein 17 leyfir nýrri tengingu að vera undanskilin reglum um tekjur og 

ráðstöfun þeirra ef ákveðnum skilyrðum er fullnægt (Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 

2013):  

 Fjárfestingin eykur samkeppni í raforkuvinnslu. 

 Áhætta við fjárfestinguna er slík að ætla megi að ekki verði ráðist í hana án 

undanþágu.  

 Eignarhald tengingarinnar er að minnsta kosti lagalega aðskilið frá 

rekstraraðilum flutningskerfa í þeim raforkukerfum sem tengd eru saman. Þetta 

skilyrði er í samræmi við raforkulöggjöf Evrópusambandsins um aðskilnað í 

raforkuvinnslu og flutningi.  

 Gjöld eru lögð á notendur tengingarinnar. 

 Fjármagns- og rekstarkostnaði tengingarinnar er að engu leyti mætt með 

gjöldum fyrir notkun á flutnings- eða dreifikerfum sem tengd eru saman. 

Skilyrðið um aukna samkeppni á raforkumarkaði er óljóst enda er ekki ljóst hvort átt er við 

aukna samkeppni á báðum endum tengingarinnar eða einungis öðrum þeirra. Grein 17 tiltekur 

ekki viðbrögð þegar, til dæmis, eftirspurnarteygni raforkunnar er lítil og þar af leiðandi er 

velferðaraukningin lítil við aukna samkeppni. 

1.3 Mögulegur ábati tenginga 

Til að sameina markaði þarf tengingu með nægilega flutningsgetu sem þannig brýtur upp hina 

hefðbundnu uppbyggingu raforkukerfa. Ávinningur af tengingu sem getur sameinað 

raforkumarkaði kemur fram í sparnaði á einu eða fleiri eftirfarandi atriðum (Turvey, 2006): 

 Frestun á nýrri fjárfestingu í raforkuvinnslu 
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 Minni þörf fyrir varaafl  

 Minni notkun eldsneytis og lækkun á öðrum breytilegum rekstrarkostnaði með 

því að notast við hagkvæmari vinnsluaðferðir raforku og þannig verður til 

ávinningur fyrir þá aðila sem búa yfir hagkvæmustu vinnslukostunum. 

 Minni kostnaður við reiðuafl (e. spinning reserve).  

Á mynd 1 má sjá framboðs- og eftirspurnarföll þar sem ásarnir tveir tákna annars vegar magn 

og hins vegar verð. Eftirspurnarfallið er niðurhallandi og táknar vilja neytenda, þar sem vilji 

neytenda til kaupa fer minnkandi eftir því sem verðið er hærra. Að sama skapi er 

framboðsfallið upphallandi þar sem vilji framleiðenda til að framleiða vörur sínar eykst eftir 

því sem verðið hækkar. Almenn markaðslausn fæst þar sem þessi tvö föll skerast eða í punkti 

P og Q á myndinni. Í þessari lausn er magn Q framleitt á verði P. 

Neytendaábati (e. consumer surplus) lýsir efnislegri velsæld út frá sjónarmiði neytenda og 

myndast þegar neytandinn fær vöru eða þjónustu fyrir lægra verð heldur en hann væri tilbúinn 

að greiða. Mismunurinn á upphæðinni sem neytandinn er tilbúinn að greiða 

(eftirspurnarfallinu) og þess verðs sem greitt er fyrir vöruna eða þjónustuna er þar af leiðandi 

neytendaábatinn sem er dreginn upp á mynd 1. Á sams konar hátt er ábati framleiðenda (e. 

producer surplus) mismunur á framboðsfallinu og þess verðs sem greitt er fyrir vöruna eða 

þjónustuna og kemur einnig fram á mynd 1. 

Neytendaábati

P

Q

Framleiðendaábati

Magn

Verð

 

Mynd 1 Ábati neytenda og framleiðanda 
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Forsenda þess að ábati myndist við sameiningu raforkumarkaða er að áður en af tengingunni 

verður sé raforkuverðið ólíkt á mörkuðunum. Á mynd 2 má sjá áhrif tengingar milli tveggja 

raforkumarkaða þar sem áður voru mismunandi raforkuverð. Með tengingu kemst á sama verð 

á báðum mörkuðum þar sem er gert ráð fyrir ótakmarkaðri flutningsgetu. Með sameiginlega 

verðinu breytist bæði nýting raforkunnar og vinnsla á báðum mörkuðum. Niðurhallandi 

eftirspurnarfallið hefur verið dregið eins fyrir markaðina tvo. Hins vegar er framboðsfallið 

mismunandi að því leyti að á markaði tvö er vinnslukostnaður raforkunnar hærri. 

Sameiginlegt raforkuverð hefur verið ákvarðað og er það hærra heldur en markaðsverð á 

markaði eitt en lægra heldur en markaðsverð á markaði tvö áður en viðskipti urðu möguleg. 

Vinnsluaðilar á markaði eitt munu vinna raforku þangað til ekki er hagkvæmt að framleiða 

meira eða í punkt Q1-F sem er meira heldur en áður. Neytendur á markaði eitt munu nýta sér 

raforku upp að Q1-N sem er minna heldur en áður. Þar af leiðandi verður útflutningur á raforku 

sem nemur mismun á Q1-F og Q1-N. 

 

 

 

Útflutningur

Innflutningur
A B C

D E F

Markaður 1 Markaður 2

SP
1P

2P

Verð Verð

Magn MagnQ1-FQ1-N Q1 Q2-NQ2-F Q2

 

Mynd 2 Breytingar á ábata neytenda og framleiðenda við samtengingu markaða 

Breyting verður einnig á markaði tvö en þar eru það neytendur sem nýta meiri raforku heldur 

en áður og raforkuvinnsla er minni. Innflutningur raforku verður því mismunur Q2-N og Q2-F á 

markaði tvö og jafngildir útflutningi frá markaði eitt. Ábati framleiðenda eykst um A+B+C á 

þeim markaði sem flytur út raforku en minnkar um D á þeim markaði sem flytur inn raforku. 

Að sama skapi dregst ábati neytenda saman um A+B á markaði eitt sem flytur út raforku en 
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eykst um D+E+F á markaði tvö. Samtals verður því aukalegur ábati sem samsvarar C á 

útflutningsmarkaðnum en E+F á innflutningsmarkaðnum og í heildina C+E+F fyrir markaðina 

tvo. Á einfaldri mynd sem þessari sést vel hvers vegna lönd og ríkjasambönd eins og 

Evrópusambandið hafa reynt að tengja raforkumarkaði sína saman. Ljóst er einnig að tilfærsla 

verður milli neytenda og framleiðenda á mörkuðunum tveimur að því leyti að sumir neytendur 

munu greiða hærra raforkuverð (meðan verð til annarra neytenda lækkar) og að sama skapi 

munu sumir framleiðendur fá meira greitt fyrir framleiðslu sína, meðan aðrir fá minna. 

Miðað við þær einföldu forsendur sem notaðar hafa verið til að draga upp mynd 2 sést að eftir 

að tenging kom milli markaðanna er ekki þörf fyrir frekari uppbyggingu vinnslukosta á 

markaði tvö þar sem notast er við raforku frá markaði eitt. Því má líta svo á að tengingin virki 

líkt og ígildi virkjunar á markaði tvö og á markaði eitt virkar hún líkt og nýr stórnotandi. 

Með tengingu getur samkeppni meðal raforkuframleiðenda aukist. Möguleikinn á aukinni 

samkeppni stafar bæði af því að vinnsluaðilar innanlands færu að keppa sín á milli og einnig 

við utanaðkomandi aðila. Með tengingu við erlendan markað getur t.d. myndast mikill hvati 

til þess að stofna skyndimarkað með raforku. Slíkur markaður myndi auka enn frekar 

þjóðhagslega hagkvæmni á raforkumarkaði hérlendis. Að öllu óbreyttu ætti því aukin 

samkeppni að skila sér í lægra verði eða betri þjónustu. Velferð neytenda getur þannig aukist 

með samkeppni vinnsluaðila, en ekki hefur verið tekið tillit til þessa á mynd 2. 

Ef flutningsgetan er nægileg myndast möguleikar fyrir fleiri vinnsluaðila að selja raforku inn 

á heildsölumarkað. Með auknu framboði má vænta þess að raforkuverðið lækki og þá 

sérstaklega á álagstímum (e. peak and super-peak hours). Tenging getur því stuðlað að minni 

verðsveiflum á heildsölumörkuðum sem hafa oft á tíðum verðsveiflu innan dags og dregið úr 

verðtoppum á álagstímum. Að lokum ætti lækkun og jöfnun raforkuverðs á heildsölumarkaði 

að skila sér til neytenda.  

Eins og áður hefur verið lýst var flutningskerfi raforku oft skipulagt fyrir hvert og eitt land í 

samræmi við væntar þarfir viðskiptavina. Við slíkar aðstæður geta markaðsaðilar komist í 

markaðsráðandi stöður. Þeir vinnsluaðilar sem ekki hafa þurft að vera í samkeppni um 

kaupendur, og hagað verðlagi og þjónustu í samræmi við það, geta því með aukinni 

samkeppni misst markaðsráðandi stöðu sína. Ljóst er að velferð neytenda eykst þegar slíkir 

vankantar á raforkumarkaði hafa verið fjarlægðir. 
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Enn frekari ávinnings af tengingum má vænta fyrir tilstilli aukins öryggis í framboði 

raforkunnar fyrir minni tilkostnað. Á aðskildum mörkuðum þarf heildaruppsett afl (e. installed 

generation capacity) að vera meira en ella til að bregðast við áföllum, heldur en ef markaðir 

eru tengdir saman. Raforkuverð verður einna hæst þegar óvænt bilun hefur átt sér stað í annað 

hvort vinnslu eða flutningi. Í þeim einangruðu raforkukerfum sem búa við skilvirka 

verðmyndun á markaði er engin leið fær til að mæta stórum og óvæntum áföllum nema með 

hærra raforkuverði og/eða skerðingu á orkuafhendingu. Sem dæmi má nefna strenginn milli 

Noregs og Hollands, þar sem bæði lönd geta dregið úr varaafli sínu enda er unnt að flytja 

raforku milli landanna ef brestir verða í vinnslu eða flutningi í öðru hvoru landinu. Til langs 

tíma litið mun samtenging leiða til minna uppsetts afls með tilheyrandi sparnaði. 

Hvernig ábata af tengingu raforkumarkaða er dreift er síðan önnur spurning. Á þeim markaði 

þar sem raforkuverð lækkar skilar ábatinn sér beint til kaupenda raforkunnar. Þar sem verðið 

hækkar getur hins vegar myndast ábati hjá framleiðendum. Það er síðan ákvörðun stjórnvalda 

hvort og hvernig þeim ábata er dreift, t.a.m. í gegnum skattkerfið. 
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1.4 Stíflurenta og stíflukostnaður 

Þegar tenging er lögð milli tveggja landa þar sem verðmunur er á raforkunni verður ábatinn 

ólíkur frá samfélagslegu sjónarhorni annars vegar og sjónarhorni fjárfesta hins vegar. Á mynd 

3 koma fram nettó eftirspurnar- og framboðsföll fyrir tvö lönd, eða svæði, A og B. Gert er ráð 

fyrir að samkeppni ríki í báðum löndum í raforkuvinnslu þar sem hlutfallslega ódýr 

raforkuvinnsla er í landi A en hlutfallslega dýr í landi B. Þegar engin flutningsgeta er á milli 

landanna tveggja (við skurðpunkt ásanna) verður verðmismunurinn óbreyttur.  

 Ísland og Bretland 

Með einföldun má líta á markaði eitt og tvö á mynd 2 sem t.d. Ísland og Bretland. 

Raforkuvinnsla er margfalt meiri í Bretlandi, eða um 368 TWst árið 2011, 

samanborið við á Íslandi, 17 TWst (DECC, 2013; Hagstofa Íslands, 2013). 

Raforkuverð á Íslandi er lægra heldur en á Bretlandi og því má vænta þess að 

meginhluti raforkunnar um sæstreng á milli landanna fari frá Íslandi til Bretlands.  

Á mynd 2 kemur fram að raforkuverðið í löndunum báðum verði hið sama. Ef 

sæstrengurinn væri með nægilega flutningsgetu yrði það raunin. Fyrir Ísland og 

Bretland er mjög ólíklegt að raforkuverðið verði hið sama í báðum löndum vegna 

þess að flutningsgetan um sæstrenginn er takmörkuð, eins og fjallað er um í kafla 2. 

Ljóst er hins vegar að þrýstingur verður til hærra raforkuverðs hérlendis. Vegna 

smæðar íslenska raforkukerfisins miðað við hið breska er líklegt að tenging við 

Ísland hafi lítil sem engin áhrif á raforkuverð þarlendis.  

Með tengingu Íslands við breska markaðinn getur ábati neytenda og framleiðenda í 

löndunum tveimur breyst. Ef litið er til markaðar eitt á mynd 2, sést að ávinningur 

neytenda minnkar. Í því samhengi má benda á áhyggjur hérlendra orkufrekra aðila 

og neytenda um það að raforkuverð hækki með tilheyrandi neikvæðum áhrifum 

fyrir þá. Langstærstur hluti raforkusölu til stórnotenda hérlendis er bundinn í 

langtímasamningum og þar af leiðandi mun ekki áhrifa gæta fyrr en þeir eru 

útrunnir. Ávinningur framleiðenda eykst aftur á móti og líklega meira heldur en tap 

neytenda. Þar af leiðandi er heildarávinningur Íslands líklega jákvæður af lagningu 

sæstrengs. Þó svo að heildarávinningur sé jákvæður er ljóst að hærra raforkuverð 

getur haft röskunaráhrif, sérstaklega á þá hópa sem nota mikla raforku hérlendis. 

Mögulegt er að taka tillit til röskunaráhrifanna með mótvægisaðgerðum.  
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Mynd 3 Stíflurenta og stíflukostnaður miðað við mismunandi flutningsgetu 

Ef hins vegar tenging er lögð með flutningsgetu K1 verður raforkuverðið PB í landi B en PA í 

landi A. Þríhyrningurinn BCD á myndinni táknar samfélagslegan kostnað við flutningsgetuna 

K1 sem nær ekki að sameina markaðina tvo og þarf því að notast við dýrari raforkuvinnslu í 

landi B vegna þess að flutningsgetan er ekki nægjanleg. Þríhyrningurinn BCD er almennt 

kallaður allra tap (e. deadweight loss) í hefðbundinni hagfræði.  

Út frá sjónarhorni fjárfesta í strengnum þá er ávinningur við tenginguna stíflurenta (e. 

congestion rent). Stíflurentan er margfeldið af því magni sem fer um tenginguna og 

verðmismunarins milli markaðanna sem tengdir eru saman. Til dæmis við flutningsgetu K1 er 

stíflurentan margfeldið af flutningsgetunni og jaðarverðinu, eða rétthyrningurinn PBBDPA. Út 

frá samfélagslegu sjónarmiði er virði tengingarinnar enn meira því áður en hún var lögð má 

líta á stíflukostnaðinn sem þríhyrninginn ACE. Stíflukostnaðurinn er sá kostnaður sem er til 

staðar vegna þess að fyllileg samnýting raforkukerfa er ekki til staðar. Hins vegar eftir að 

tenging með flutningsgetu K1 hefur verið komið á er stíflukostnaðurinn minni, eða 

þríhyrningurinn BCD. Með tilkomu tengingar hefur því ábati neytenda og framleiðenda aukist 

sem samsvarar ABDE á mynd 3.  

K1 K2

Nettó eftirspurn í landi B

Nettó framboð í landi A

PB

PA

A

B

C

D

E

Stíflukostnaður

Stíflurenta

Viðskipti frá A til B

Verð
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Skipting aukins ábata neytenda og framleiðenda veltur á því hver það er sem greiðir fyrir 

nýtingu á tengingunni og hvaða aðilar fá ábata af tekjum hennar. Út frá samfélagslegu 

sjónarmiði getur tenging einnig haft þau áhrif að velferð eykst sökum þess að raforkumarkaðir 

verða kvikari og raforkuverð stöðugra auk þess sem framboð raforku verður öruggara. 

Vandasamt er að leggja tölulegt mat á betri virkni raforkumarkaða og aukið framboðsöryggi. 

Ef flutningsgeta tengingar er nægileg til að verðmismunur milli landa verði enginn, táknað á 

mynd 3 sem K2, þá verður raforkuverð á báðum mörkuðum hið sama. Við slíkar 

kringumstæður er samfélagslegur ábati, þríhyrningurinn ACE, hámarkaður en að sama skapi 

er ekki nein stíflurenta. Það tilvik sýnir því hvernig hagsmunir samfélagsins sem heildar fara 

ekki nauðsynlega saman við hagsmuni fjárfesta. Verðmismunur er forsenda fyrir arðbærri 

fjárfestingu í tengingu og því gætu fjárfestar haft hag af því að koma í veg fyrir algera 

sameiningu raforkumarkaða með því að stuðla að nýtingu flutningsgetu tengingarinnar á þann 

veg að viðvarandi verðmismunur verði á milli enda hennar.  

1.5 Mögulegt tap af tengingum 

Lagning tenginga milli landa er í eðli sínu krefjandi verkefni bæði hvað varðar tæknilegar 

útfærslur og fjármögnun. Þar af leiðandi er mikil óvissa í slíkum verkefnum sem hefur áhrif á 

arðsemi þeirra. Beinan kostnað við framkvæmdir og skipulag er hins vegar mun auðveldara 

að áætla heldur en væntan ávinning (Turvey, 2006). 

Tengingar byggja á viðskiptum milli tveggja staða. Almennt séð gildir það um verðlagningu á 

stíflum, sem fjallað var um hér á undan, að við hagkvæmustu stærð er verðmunur endanna 

tveggja jafn jaðarkostnaði við stækkun tengingarinnar. Ef tenging er eingöngu byggð á 

stíflurentu þá verður flutningsgetan að vera minni heldur en hagkvæmasta stærð til að halda 

eftir nægilega miklum verðmismun til að fjárfestingin verði arðbær (Brunekreeft, 2005).  

1.6 Viðskiptalíkön sæstrengja 

Almennt má segja að strengir milli landa byggi á að nýta verðmismun milli landa. Útfærsla 

viðskiptalíkans strengs getur verið á tvo vegu. Annars vegar eru það strengir með reglaðar1 

tekjur og hins vegar eru það strengir sem byggja eingöngu á verðmismuninum. Bæði 

viðskiptalíkönin byggja á því að tekjur fáist við flutning raforku milli landa. Til þess að stuðla 

að sem bestum rekstri skapast því hvati til þess að flytja raforku í hvert skipti sem 

                                                 

1 Reglun er þýðing á ensku sögninni regulate og hefur þá merkingu hér að verð er ákveðið af opinberum aðila 
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verðmismunurinn er nægjanlegur. Þar af leiðandi er hvati fyrir eigendur strengsins til að bjóða 

út afnot af honum eins oft og mögulegt er og þar af leiðandi sinna nægilegu viðhaldi.  

Þeir strengir sem eru með reglaðar tekjur eru vanalega lagðir af flutningsfyrirtæki í hverju 

landi þar sem tekjurnar eru tryggðar af notendum flutningskerfisins. Vegna þess að flutningur 

raforku er í eðli sínu „náttúruleg“ einokunarstarfsemi eru tekjur flutningsfyrirtækja jafnan 

ákvarðaðar af eftirlitsaðilum, líkt og Orkustofnun gerir hérlendis. Í slíkum tilfellum fellur 

tengingin undir eignagrunn flutningsfyrirtækisins og arðsemi strengsins er ekki tilgreind 

sérstaklega. NorNed sæstrengurinn milli Noregs og Hollands er í eigu flutningsfyrirtækjanna í 

löndunum tveimur er dæmi um sæstreng sem er innifalinn í eignagrunni 

flutningsfyrirtækjanna. Ef litið er til myndar 3 sést að ávinningur neytenda í 

innflutningslandinu er þríhyrningurinn ABPB og framleiðenda í útflutningslandinu PADE. 

Ávinningur flutningsfyrirtækjanna sem eiga strenginn er rétthyrningurinn PBBDPA. Ef 

ávinningur flutningsfyrirtækjanna er umfram leyfða arðsemi þá munu þær tekjur sem eru 

umfram renna til lækkunar á almennri flutningsgjaldskrá og því er í raun ávinningur neytenda 

meiri sem nemur eingöngu þríhyrningnum ABPB. Ef stíflurentan er hins vegar ekki nægileg til 

þess að mæta lágmarksarðseminni mun ávinningur neytenda minnka vegna þess að hækka 

þarf almenna gjaldskrá. Hitt viðskiptalíkanið er grundað á viðskiptalegum forsendum og 

byggir eins og áður á verðmismun milli hinna samtengdu markaða. Arðsemi slíks strengs 

byggist þar af leiðandi á bæði flutningsmagni og verðmismun hverju sinni, með tilheyrandi 

breytileika í tekjum. Eigendur slíkra strengja njóta alls ávinningsins ef vel gengur en bera að 

sama skapi einnig allt tapið ef illa fer. Ef aftur er litið til myndar 3 sést að ávinningur eigenda 

strengsins er stíflurentan PBBDPA. Ef stíflurentan er umfram lágmarksarðsemi rennur hún að 

engu leyti til neytenda heldur eingöngu til eigenda strengsins. Að sama skapi bera eigendur 

strengsins allan kostnað af því að ef arðsemin er ekki nægileg. Ávinningur neytenda í 

innflutningslandi og framleiðenda í útflutningslandi er hins vegar áfram hinn sami en 

neytendur njóta þess að engu leyti ef arðsemin er umfram lágmarksarðsemi og að sama skapi 

bera enga áhættu ef arðsemin er ekki nægileg.   

1.7 Viðskiptalíkön sæstrengja í Evrópu og Bretlandi 

Tilskipun Evrópusambandsins (nr. 714/900) leyfir þriðja aðila að fjárfesta í flutningskerfum 

ef það stuðlar að aukinni samkeppni og skilvirkni raforkumarkaða. Mögulegt er fyrir eigendur 

nýrra tenginga að sækja um undanþágu frá því að lúta regluðum tekjum líkt og vaninn er fyrir 

flutningsfyrirtæki. Ef tekjurnar væru reglaðar og þær umfram arðsemismörk myndu þær leiða 

til lækkunar almennrar flutningsgjaldskrár á milli þeirra markaða sem tengd eru saman líkt og 
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vanalega á við flutningsfyrirtæki og er raunin fyrir NorNed strenginn. Undanþágan frá 

regluðum tekjum tryggir því í raun að allur sá verðmismunur sem er til staðar milli markaða 

renni til eigenda strengsins.  

BritNed sæstrengurinn var lagður af National Grid í Bretlandi og TenneT í Hollandi. 

Viðskiptalíkan þess strengs byggði á verðmismun milli landanna tveggja og sóttu eigendur 

strengsins um undanþágur skv. heimildum í reglum Evrópusambandsins. Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins veitti undanþágurnar en með þeim skilyrðum að þak yrði sett á arðsemi 

strengsins, þó án tryggingar lágmarksarðsemi (Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 

2007). 

Í kjölfarið á undanþágu Framkvæmdastjórnarinnar hafa áhugasamir aðilar um lagningu 

sæstrengs til Bretlands lýst yfir áhyggjum sínum við Ofgem vegna þess að óvissa hafi verið 

aukin í undanþáguferlinu og að Framkvæmdastjórnin sé ekki jafn fús að veita undanþágur og 

áður og muni jafnvel setja viðbótarskilyrði, líkt og gert var fyrir BritNed.  

Ofgem, eftirlitsaðili gas- og raforkumarkaða í Bretlandi, hefur nýlega kynnt drög að nýrri 

útfærslu á reglun sæstrengja sem tengjast við Bretland, þar sem m.a. er brugðist við 

reynslunni af BritNed. Útfærslan er sett fram sérstaklega fyrir sæstreng milli Bretlands og 

Belgíu, svokallaðan Nemo streng (Ofgem, 2013). Reglun Nemo er þróuð sérstaklega fyrir 

þann streng af Ofgem en getur gefið vísbendingar um hvernig bresk stjórnvöld hugsa sér 

reglun sæstrengja í framtíðinni. 

Enn sem komið er liggja einungis fyrir drög að regluninni en stefnt er að því að endanleg 

útfærsla liggi fyrir undir lok árs 2013. Reglunin mun gilda í 20-25 ár fyrir strenginn. 

Núverandi drög byggja á því að sett verði bæði gólf og þak á stíflutekjur. Gólfið 

samanstendur af fjármagns- og rekstarkostnaði auk skilgreindrar lágmarksarðsemi. 

Fjármagnskostnaður á framkvæmdatíma er innifalinn í fjármagnskostnaðinum og er 

afskrifaður á líftíma strengsins. Þakið mun taka mið af arðsemi eigin fjár virkjana. Á mynd 4 

má sjá drögin að útfærslu reglunarinnar fyrir Nemo: 

 



22 
 

 

Mynd 4 Drög að útfærslu Ofgem á reglun Nemo 

Tekjur Nemo myndast við uppboð á flutningsgetu um strenginn. Þegar rekstur sæstrengsins er 

hafinn mun Ofgem athuga tekjur Nemo reglulega og kanna hvort arðsemin liggi undir gólfinu 

eða yfir þakinu. Ef tekjurnar eru fyrir ofan þakið mun umframtekjunum verða skilað til 

neytenda í gegnum flutningsfyrirtæki raforku, National Grid í Bretlandi og Elia í Belgíu, með 

því að lækka flutningsgjaldskrá. Ef tekjurnar eru fyrir neðan gólfið þá mun Nemo fá greitt frá 

flutningsfyrirtækjunum tveimur mismuninn á raunverulegum tekjum og þeim tekjum sem þarf 

til að ná lágmarks arðsemi af fjárfestingunni, eða gólfinu. Tekjurnar sem Nemo fær frá 

flutningsfyrirtækjunum koma til með því að hækka flutningsgjaldskrá í löndunum tveimur 

með tilheyrandi kostnaðarauka fyrir notendur. 

Eins og áður segir er reglun Nemo í þróun og endanleg útfærsla mun ekki liggja fyrir fyrr en 

undir lok árs 2013. Hér hefur því verið farið yfir þau drög sem nú liggja fyrir. Vitaskuld þarf 

útfærsla á tekjureglun fyrir sæstreng frá Bretlandi til Íslands ekki að vera sú sama og fyrir 

Nemo en tekjureglunin gefur þó vísbendingar um þá útfærslu sem Ofgem telur álitlegasta. 

Líkt og um fleiri óvissuþætti sem farið er yfir í þessari skýrslu þá er eina leiðin til að fá úr 

þessu skorið að ganga til viðræðna við bresk stjórnvöld. Til dæmis má benda á það að í ljósi 

stærðarmunar á íslensku og bresku raforkumörkuðunum og umfangs fjárfestingarinnar væri 

eðlilegt að skoða sérstaklega útfærslu á greiðslum til rekstraraðila sæstrengsins ef tekjur vera 

undir lágmarksarðseminni. Ef Ísland tæki t.d. jafnan þátt í þeirri tryggingu getur það skapað 

verulega áhættu fyrir notendur íslenska flutningskerfisins. 
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Kafli 2. Hagrænn rammi til greiningar á þjóðhagslegum áhrifum sæstrengs 
Í þessum kafla er fjallað um þá hagrænu þætti sem mestu máli skipta þegar meta skal áhrif af 

lagningu sæstrengs og viðskiptum með raforku á íslenskan þjóðarbúskap. Í kafla 3 er lagt 

tölulegt mat á þessa þætti eftir því sem umfang greiningarinnar leyfir. 

Lagning sæstrengs frá Íslandi mun leiða af sér miklar fjárfestingar á íslenskan mælikvarða. 

Hér er um að ræða fjárfestingar í sæstrengnum sjálfum, umbreytistöðvum Íslands- og 

Bretlandsmegin strengsins, virkjunum innanlands og styrkingu flutningskerfis raforku 

innanlands sem ráðast þarf í til þess að unnt sé að flytja raforkuna frá virkjunum að 

umbreytistöð Íslandsmegin strengsins.  Að framkvæmdatíma loknum og þegar strengurinn 

hefur verið tekinn í notkun, mun þurfa að leggja í fjárfestingar til að viðhalda flutningsgetu 

hans og flutningskerfis raforku innanlands auk framleiðslugetu virkjana.  

Eins og fjallað er um í kafla 3 (sjá töflu 3.3) er gert ráð fyrir heildarfjárfesting á Íslandi vegna 

verkefnisins verði í kringum 147 milljarðar íslenskra króna á verðlagi ársins 2013 (sviðsmynd 

B). Þar af er fjárfesting í virkjunum innanlands áætluð 132 milljarðar. Gert ráð fyrir að reisa 

þurfi virkjanir til að framleiða 3 TWst af raforku á ári sem verða seldar um sæstrenginn auk 

þeirra 2 TWst sem liggja ónýttar í kerfinu. Til samanburðar má nefna að fjárfesting vegna 

Kárahnjúkavirkjunar er talin hafa numið 272 milljörðum íslenskra króna á verðlagi ársins 

2013 og vegna álvers Alcoa á Reyðarfirði 169 milljörðum,og framleiðslugeta 

Kárahnjúkavirkjunar er 4,9 TWst af raforku ár ári.2 Þessi samanburður er tekinn saman í 

eftirfarandi töflu: 

Tafla 2.1. Samanburður á framkvæmdum á Íslandi vegna sæstrengs 
og Kárahnjúkavirkjunar 

 Virkjanir og 
umbreytistöð 

Kárahnjúka- 
virkjun og 

álver 
járfesting (ma. ISK á verðlagi 2013) 147 441 
Framleiðsla á raforku (TWst á ári) 5 5 

 

Erfitt er að spá fyrir um hversu hátt flutningsgjaldið um strenginn verður, sér í lagi þar sem 

fleiri en eitt tekjumódel koma til greina s.s. daglegt uppboð á flutningsgetu, verðskrá eða 

                                                 

2 Samkvæmt skýrslu Sjónarrandar fyrir Fjármálaráðuneytið stóð stofnkostnaður vegna Kárahnjúkavirkjunar í 
2.154 milljónum bandaríkjadala árið 2011 (sjá Sjónarrönd, 2011). Samkvæmt skýrslu 
Byggðarannsóknarstofnunar Íslands stóð stofnkostnaður vegna Álvers Alcoa á Reyðarfirði í 126 milljörðum 
íslenskra króna árið 2008 (sjá Byggðarannsóknarstofnun Íslands, 2010). 
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langtíma flutningssamningar. Vænta má hins vegar að flutningsgjaldið standi undir bæði 

fjármagnskostnaði og rekstrar- og viðhaldskostnaði hið minnsta, til langs tíma litið. Verð 

raforkunnar mun ráðast annars vegar af þeim samningum sem gerðir verða við bresk 

stjórnvöld, t.d. um verð á umhverfisvænni orku frá Íslandi, og hins vegar af verði raforku á 

heildsölumarkaði í Bretlandi á hverjum tíma þar sem unnt verður að selja um strenginn 

raforku héðan eða kaupa raforku frá Bretlandi um strenginn. Með þessu móti er hægt að nýta 

betur virkjanakosti og auðlindir í samræmi við markaðsverð á hverjum tíma.  

Verkefnið mun hafa margvíslegar efnahagslegar afleiðingar í för með sér. Í fyrsta lagi má gera 

ráð fyrir að aukin umsvif verði í hagkerfinu á framkvæmdatíma sem leiði tímabundið til 

aukinnar eftirspurnar eftir vörum og þjónustu og þar af leiðandi vinnuafli. Í öðru lagi má ætla 

að fjárfesting á framkvæmdatímanum og þar af leiðandi stærri fjármagnsstofn, þ.e. fleiri 

virkjanir, sterkara flutningsnet raforku o.s.frv. og auknar nettó útflutningstekjur á 

notkunartíma strengsins, hafi varanleg áhrif á framleiðslu í hagkerfinu. Í þriðja lagi má gera 

ráð fyrir að lagning sæstrengs muni hafa tímabundin byggðaáhrif í för með sér þar sem 

aukning umsvifa verða mest á þeim landssvæðum þar sem framkvæmdir verða á Íslandi. Í 

fjórða lagi munu náttúrauðlindir verða notaðar vegna verkefnisins, sem felur í sér kostnað frá 

þjóðhagslegu sjónarhorni. Í fimmta lagi má gera ráð fyrir að framkvæmdir vegna virkjana og 

flutningsnets verði eftir atvikum fjármagnaðar af hinu opinbera og með lántökum með 

ríkisábyrgð, sem kann að fela í sér kostnað frá þjóðhagslegu sjónarhorni. 

Í þeirri umfjöllun sem hér fer á eftir er gert ráð fyrir að sæstrengurinn verði almennt í erlendri 

eigu og að fjármögnun hans verði erlend, og þar af leiðandi að framkvæmdir við og 

fjármögnun strengsins sjálfs hafi í raun enga þýðingu fyrir íslenskt hagkerfi fyrir utan þau 

eftirspurnaráhrif sem framkvæmdir vegna umbreytistöðvar Íslandsmegin strengsins hafa. Í lok 

kaflans er fjallað um þann möguleika að innlendir aðilar eigi hlut í strengnum og þau áhrif 

sem það kann að hafa fyrir innlent hagkerfi ef hann verður að hluta til í innlendri eigu.  

Þegar áhrif verkefnisins á innlent efnahagslíf eru greind er nauðsynlegt að greina á milli 

tímabundinna og varanlegra áhrifa. Til tímabundinna áhrif teljast þau áhrif sem hljótast af 

vinnu og framkvæmdum vegna verkefnisins á framkvæmdatíma þess og hverfa eftir að 

honum lýkur. Til varanlegra áhrifa teljast þau sem verða á líftíma strengsins vegna aukinna 

umsvifa á framkvæmdatíma hans og vegna notkunar strengsins eftir að því lýkur. 
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2.1. Tímabundin áhrif 

Tímabundnum áhrifum vegna verkefnisins má skipta í tvennt: 

 framleiðslu- og vinnumarkaðsáhrif auk ruðningsáhrifa, og 
 byggðaáhrif. 

2.1.1. Framleiðslu- og vinnumarkaðsáhrif og ruðningsáhrif 

Á undirbúnings- og framkvæmdatímabilinu eykst eftirspurn í hagkerfinu vegna útgjalda við 

undirbúning verkefnisins og útgjalda vegna framkvæmda. Stærsti hluti útgjalda vegna 

undirbúnings er vegna rannsókna á sjávarbotni þar sem leggja á strenginn og má því gera ráð 

fyrir að lítill hluti þeirra útgjalda hafi áhrif til aukinnar eftirspurnar innanlands. Útgjöldum 

vegna framkvæmda sem gera má ráð fyrir að hafi áhrif á innlent hagkerfi má skipta í þrennt: 

 umbreytistöð á Íslandi, 
 virkjanir (vatnsafls- og jarðvarmavirkjanir og vindmyllur) á Íslandi og 
 flutningskerfi raforku á Íslandi. 

Áhrif þessara útgjalda á innlent hagkerfi eru mismunandi eftir því hvort þau eru notuð til að 

greiða fyrir vöru og þjónustu innanlands eða eru notuð til að greiða fyrir innflutt aðföng. 

Sá hluti útgjaldanna sem fer í að greiða fyrir sérhæfð innflutt aðföng (eins og t.d. spenna, 

túrbínur og tæknibúnað) hefur ekki bein áhrif á innlenda eftirspurn. Hins vegar má gera ráð 

fyrir að kaup á innfluttum aðföngum leiði til aukinnar eftirspurnar eftir erlendum gjaldeyri og 

þar af leiðandi til lægra gengis íslensku krónunnar en ella sem hefur síðan þau áhrif að 

innlendir neytendur færa neyslu úr innfluttum vörum yfir í innlendar og eftirspurn eftir 

innlendum vörum eykst auk þess sem tekjur útflutningsfyrirtækja í íslensku krónum aukast 

sem veldur einnig aukinni eftirspurn innanlands.3 Hins vegar leiðir lægra gengi til þess að 

innlent verðlag hækkar, verðbólga eykst og erlendar skuldir þjóðarbúsins aukast (mælt í 

krónum) sem leiðir til minni eftirspurnar á móti þar sem innlendir aðilar þurfa að verja fleiri 

krónum til þess að greiða vexti og afborganir af erlendum lánum.  

Sá hluti útgjaldanna sem fer í að greiða fyrir vöru og þjónustu innanlands leiðir beint til 

aukinnar eftirspurnar eftir innlendum vörum og vinnuafli. Aukin eftirspurn leiðir til þess að 

selt magn vöru eykst svo og vinnuaflsnotkun, sem leiðir alla jafna til minna atvinnuleysis, 

                                                 

3 Hér er gert ráð fyrir að hluti þessara kaupa sé fjármagnaður innanlands þannig að nettó áhrif á eftirspurn eftir 
erlendum gjaldeyri séu jákvæð. 
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aukinna tekna heimila og fyrirtækja sem síðan leiðir aftur til aukinnar eftirspurnar, eða 

svokallaðra margföldunaráhrifa. Afleiðing þessa er aukin framleiðsla og hagvöxtur.  

Aukinn þrýstingur á vinnumarkaði bætir samningsstöðu starfsmanna og stéttarfélaga sem 

leiðir til hærri launa og aukins framleiðslukostnaðar hjá fyrirtækjum. Aukinn kostnaður 

fyrirtækja og aukin eftirspurn eftir vörum þeirra leiðir síðan til þess að verðlag hækkar og 

verðbólga eykst. Auknar tekjur heimila og fyrirtækja leiða auk þess til aukins innflutnings til 

neyslu og vegna aðfanga til framleiðslu, sem leiðir til aukinnar eftirspurnar eftir erlendum 

gjaldeyri, lægra gengis íslensku krónunnar, hærra verðlags og aukinnar verðbólgu. Hins vegar 

má gera ráð fyrir framkvæmdir vegna umbreytistöðvar Íslandsmegin strengsins og erlendar 

lántökur vegna fjárfestingar í virkjunum og flutningskerfi raforku muni leiða til innstreymis 

fjármagns sem dregur úr gengislækkun krónunnar. 

Gera má ráð fyrir að fjárfestingar innanlands í virkjunum og flutningskerfi raforku muni leiða 

til hærri vaxta þar sem eftirspurn eftir lánsfjármagni á innlendum fjármagnsmarkaði eykst 

og/eða erlendar lántökur aukast, en gera má ráð fyrir að því meiri sem erlendar skuldir 

þjóðarbúsins eru því hærra áhættuálags krefjist erlendir lánveitendur af innlendum aðilum 

þrátt fyrir að væntingar um aukið gjaldeyrisinnstreymi samhliða raforkusölu um sæstrenginn 

kunni að leiða til þess að hækkun álagsins verði minni en ella. Auk þess má gera ráð fyrir að 

aukin eftirspurn í hagkerfinu ásamt aukinni verðbólgu leiði til þess Seðlabankinn hækki vexti. 

Hærri vextir leiða síðan til minni aukningar eftirspurnar, framleiðslu og hagvaxtar, og minni 

launahækkunar, minni gengislækkunar, dregur úr hækkunum verðlags og slær þannig á 

verðbólgu. Minni aukning eftirspurnar skýrist þannig að hluta til af svokölluðum 

ruðningsáhrifum þar sem ekki verður ráðist í fjárfestingar sem annars hefði verið ráðist í ef 

vextir hefðu ekki hækkað. Þannig er talað um að hærri vextir sem leiða af þessari ákveðnu 

fjárfestingu ryðji burt öðrum minna ábatasömum fjárfestingum. 

Samkvæmt umfjölluninni hér að ofan má gera ráð fyrir að aukin eftirspurn vegna verkefnisins 

leiði til aukinnar framleiðslu, hagvaxtar og vinnuaflsnotkunar en að hærri vextir dragi úr 

þessari aukningu. Hversu mikil nettó áhrifin verða er meðal annars háð því hversu mikið 

vextir hækka innanlands vegna verkefnisins. Formerki áhrifanna eru sýnd í töflu 2.2 á næstu 

blaðsíðu. 

Almennt má því segja að óvíst sé hver áhrifin verða á gengi íslensku krónunnar þar sem að 

tveir kraftar togast á. Annars vegar aukinn innflutningur, sem leiðir til lægra gengis, og hins 
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vegar auknar lántökur erlendis, sem leiða til hærra gengis. Nettó áhrifin eru því óljós í 

töflunni. 

Tafla 2.2. Vænt tímabundin áhrif verkefnisins á innlendar 
hagstærðir 

                 Áhrif á framkvæmdatíma 
Hagstærð Áhrif 
Laun + 
Verðbólga + 
Gengi +/- 
Vextir + 
Verg landsframleiðsla + 
Hagvöxtur + 
Vinnuaflsnotkun + 
Atvinnuleysi - 
Ruðningsáhrif + 

 

2.1.2. Byggðaáhrif 

Gera má ráð fyrir að aukning útgjalda á framkvæmdatíma verkefnisins verði mest á þeim 

stöðum á landinu þar sem framkvæmdir verða vegna umbreytistöðvar, virkjana og 

flutningskerfis raforku. Það má því gera ráð fyrir að tímabundin byggðaáhrif hljótist af 

verkefninu. Einkum má gera ráð fyrir að þetta leiði til aukinnar eftirspurnar eftir vinnuafli, 

vinnuaflsnotkunar og minna atvinnuleysis á viðkomandi stöðum þó svo að staðbundin 

eftirspurn eftir vörum og þjónustu aukist einnig. Slík byggðaáhrif leiða af sér þjóðahagslegan 

ábata af framkvæmdunum ef efnahagsástand á viðkomandi svæðum er verra en almennt gerist 

í landinu þar sem jaðarábati af auknum umsvifum á viðkomandi svæði er meiri. Til dæmis má 

gera ráð fyrir að ef atvinnuleysi á viðkomandi svæðum er meira en gengur og gerist á landinu 

muni byggðaáhrif hafa þjóðhagslegan ábata í för með sér.  

2.1.3. Tímabundin áhrif: samantekt 

Tímabundin áhrif vegna verkefnisins eru tekin saman í eftirfarandi töflu auk þess sem tilgreint 

er hvort tekið sé tilli til þeirra í útreikningunum í kafla 3:  

Tafla 2.3. Vænt tímabundin áhrif verkefnisins á 

þjóðarhag 

Áhrif á framkvæmdatíma 

 

 
 

Vænt áhrif á 
þjóðarhagslegan 
ábata verkefnis 

Tekið tillit til í 
útreikningunum í 

kafla 3? 
Framleiðslu- og vinnumarkaðsáhrif + Já 

þar af ruðningsáhrif v/hærri vaxta 
Byggðaáhrif 

- 
+/- 

Já 
Nei 
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Eins og sýnt er í töflu 2.3 munu ruðningsáhrif hafa neikvæð áhrif á væntan þjóðhagslegan 

ábata vegna verkefnisins þar sem framleiðsla mun aukast minna en ella vegna þeirra. 

Mikilvægt er að hafa í huga að útreikningarnir í kafla 3 taka ekki tillit til byggðaáhrifa. 

2.2. Varanleg áhrif 

Varanlegum áhrifum vegna verkefnisins má skipta á eftirfarandi hátt: 

 framleiðsluáhrif, raforkuverðs- og ruðningsáhrif, 

 áhrif vegna sveiflujöfnunar og betri nýtingar auðlindar, 

 áhrif vegna notkunar náttúruauðlinda og 

 áhrif vegna ábyrgða hins opinbera. 

2.2.1. Framleiðsluáhrif og raforkuverðs- og ruðningsáhrif 

Eins og áður segir eykst fjárfesting á undirbúningstímanum sem leiðir til þess að 

fjármagnsstofninn stækkar varanlega. Stærri fjármagnsstofn leiðir síðan af sér aukna 

framleiðslu og tekjur í kjölfar aukins hagvaxtar á framkvæmdatímanum og aukinna tekna fyrir 

hagkerfið sem viðskipti með raforku um strenginn munu fela í sér. Sala á raforku um 

strenginn mun fela í sér auknar útflutningstekjur fyrir íslenskt hagkerfi samhliða auknum 

innflutningi á þjónustu þar sem greiða þarf erlendum eigendum sæstrengsins fyrir notkun á 

honum. Jákvæð áhrif þessara viðskipta á viðskiptajöfnuð munu leiða til þess að raungengi 

íslensku krónunnar hækkar. Þetta hefur þau áhrif að það dregur úr samkeppnishæfni annarra 

innlendra fyrirtækja og þar með fjárfestingu og framleiðslu í þeim greinum. Þessi áhrif eru oft 

nefnd hollenska veikin vegna þeirra áhrifa sem olíu- og jarðgasfundir Hollands í kringum 

1960 höfðu til hækkunar á gengi hollenska gyllinsins. Raungengishækkunin leiðir því til þess 

að varanleg áhrif á framleiðslu verða minni en ella. Hér er því um ruðningsáhrif að ræða þar 

sem framleiðsla eykst minna en ella vegna hærra raungengis. 

Í þessari greiningu er gert ráð fyrir að reistar verði virkjanir sem framleitt geta 3 TWst á ári. 

Þessar 3 TWst auk þeirra 2 TWst sem ónýttar eru í kerfinu munu síðan verða fluttar út um 

strenginn að jafnaði. Hins vegar er flutningsgeta þeirra sæstrengja sem til skoðunar er að 

leggja mun meiri, eða 6,1-7,8 TWst.4 Það má því gera ráð fyrir að unnt verði að flytja meira út 

af raforku en sem nemur auknu framboði vegna nýrra virkjana og ónýttrar raforku í kerfinu. 

                                                 

4 Eins og fjallað er um í kafla 3 er gert ráð fyrir að 700 – 900 MW strengur verði lagður. 
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Af þessum sökum er líklegt að verð á raforku muni hækka innnanlands þar sem innlendir 

raforkuframleiðendur geta valið að nýta umframflutningsgetu strengsins (1,1-2,8 TWst) og 

dregið með því úr framboði á rafmagni innanlands. Því er líklegt að viðskipti með raforku um 

strenginn leiði til hækkunar á verði á raforku til innlendra raforkukaupenda. Auk þess má færa 

rök fyrir því að viðskipti með raforku um strenginn leiði til þess að raforkuverð verði hærra 

þar sem erfiðara verður að mæta aukinni eftirspurn innanlands í framtíðinni með aukinni 

framleiðslu á raforku þegar búið verður að nýta hluta þeirra virkjunarmöguleika, sem annars 

hefðu verið til staðar í framtíðinni, til þess að framleiða og selja rafmagn um sæstreng. Á móti 

kemur að ef t.d. hluti af ábatanum af sölu raforku um sæstrenginn verður notaður til 

rannsóknar og þróunar í raforkuframleiðslu gæti það leitt til aukins framboðs á raforku í 

framtíðinni og þar af leiðandi leitt til minni hækkunar á raforkuverði innanlands. 

Hækki raforkuverð innanlands í kjölfar viðskipta með raforku um sæstreng má gera ráð fyrir 

að samkeppnishæfni annarra innlendra atvinnugreina minnki og þar af leiðandi fjárfesting og 

framleiðsla í þeim greinum einnig. M.ö.o. veldur hærra raforkuverð ruðningsáhrifum þar sem 

fjárfesting í öðrum greinum verður minni en ella. Gera má ráð fyrir að áhrifin yrðu mest í 

atvinnugreinum sem stunda raforkufreka framleiðslu, eins og t.d. stóriðju, garðyrkju og 

framleiðslu á fiskimjöli. Auk þess myndi hærra raforkuverð innanlands leiða til þess að 

rafmagnskostnaður innlendra heimila ykist, ekki síst hjá heimilum á þeim svæðum á landinu 

þar sem rafmagn er notað til vatns- og húshitunar.  

Hækki raforkuverð innanlands er ekki sjálfgefið að það leiði til verri afkomu annarra 

atvinnugreina en raforkuframleiðslu og aukins kostnaðar fyrir heimilin í landinu þar sem 

a.m.k. fræðilega er mögulegt að bæta samkeppnisstöðu fyrirtækja og lækka kostnað heimila 

með því að nota hluta af ábatanum af sölu raforku um sæstreng til þess að lækka 

rafmagnskostnað fyrirtækja og heimila. Hvernig slíkt er framkvæmt er ákvörðun stjórnvalda. 

Frá hagfræðilegu sjónarmiði er æskilegt að framkvæmdin yrði þannig að hlutfallsleg verð í 

hagkerfinu séu sem minnst bjöguð þannig að sem minnst áhrif séu á ákvarðanir fyrirtækja um 

framleiðslu og heimila um neyslu. Þannig væru beingreiðslur til heimila og fyrirtækja og/eða 

lækkun á framleiðslu- og neyslubjagandi sköttum heppilegastar frá hagfræðilegu sjónarmiði. 

Hækki raforkuverð kunna að skapast tækifæri fyrir rekstur smávirkjana innanlands. Slíkar 

virkjanir eru mögulegar víðs vegar um landið og geta selt raforku inn á raforkumarkað. Slík 

raforkuframleiðsla gæti því mögulega haft jákvæð áhrif á innlenda framleiðslu. Í Noregi hefur 
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til að mynda verið mikil aukning í byggingu smávirkjana í kjölfar hærra raforkuverðs og 

öflugri raforkumarkaða. 

Ef koma á í veg fyrir hækkun raforkuverðs innanlands samhliða útflutningi á raforku um 

strenginn og tryggja með því að innlendum raforkunotendum standi til boða að kaupa jafn 

mikið magn af raforku á sama verði og ef strengurinn yrði ekki lagður er nauðsynlegt að 

tryggja að tilkoma strengsins hafi ekki áhrif á framboð á rafmagni til innlendra 

raforkukaupenda. Slíkt mætti til dæmis gera með því að setja takmörk á flutning rafmagns um 

strenginn þannig að ekki verði flutt meira út en sem nemur þeirri raforkuframleiðslu sem fæst 

með þeim virkjunum sem reisa á að viðbættri þeirri ónýttu raforku sem er í kerfinu. Einnig 

væri mögulegt að krefjast þess að reistar yrðu virkjanir þannig að tryggt væri að framboð á 

rafmagni ykist sem nemur flutningsgetu strengsins. 

2.2.2. Áhrif vegna sveiflujöfnunar og betri nýtingar auðlindar 

Eins og staðan er í dag er íslenska raforkukerfið lokað og að mestu leyti drifið áfram af 

vatnsaflsvirkjunum. Eðli raforkukerfa sem byggja á vatnsaflsvirkjunum er að það býr bæði 

yfir sveigjanleika í raforkuvinnslu til að mæta eftirspurn og stöðugu framboði raforku ef 

uppistöðulón búa yfir nægri geymslugetu með nægilegu vatni. Þar af leiðandi henta 

vatnsaflsvirkjanir vel til þess að mæta sveiflum í eftirspurn og einnig getur orkuafhending 

orðið stöðug ef fyrrnefnd skilyrði eru uppfyllt. Hinn mikli sveigjanleiki í vatnsaflsvirkjunum 

er eingöngu að litlu leyti nýttur í dag vegna þess að stærstur hluti raforku hérlendis er nýttur af 

stórnotendum sem byggja starfsemi sína á stöðugri notkun allt árið. Sveigjanleikinn er því 

vannýttur í hinu lokaða vatnsaflskerfi sem við búum við. Með því að tengjast erlendum 

raforkumarkaði væri hægt að nýta sveigjanleikann sem felst í kerfinu með því að selja um 

strenginn þegar raforkuverð er hátt og auka þar með afrakstur og virði auðlinda okkar og 

virkjana. Auk þess þarf ákveðið varaafl að vera til staðar í lokuðu raforkukerfi sem unnt væri 

að nýta til útflutnings ef kerfið yrði tengt við erlenda markaði. 

2.2.3. Áhrif vegna náttúrauðlinda 

Ljóst er að framkvæmdir innanlands, a.m.k. vegna virkjana, flutningskerfis og 

umbreytistöðvar á Íslandi munu krefjast notkunar lands og vatnsfalla. Slíkt leiðir til 

óafturkræfra breytinga á náttúrunni og myndar kostnað þar sem möguleikar til annarrar 

nýtingar náttúrunnar hverfa eða minnka mjög mikið. Mat á umhverfiskostnaði vegna 

framkvæmda á borð við þær sem hér er litið til er viðamikið verkefni og hefur hér ekki verið 
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gerð nein tilraun til slíks. Hve mikill þessi kostnaður er fer meðal annars eftir staðsetningu 

viðkomandi náttúrufyrirbæris og eiginleika þess.  

Þess ber þó að geta að Alþingi hefur nú nýlega afgreitt rammaáætlun um vernd og nýtingu 

náttúrusvæða í fyrsta skipti.  Við það urðu orkunýtingakostir í vatnsafli og jarðvarma sem 

talið eru geta gefið um 9 TWst á ári flokkaðir í nýtingaflokk.  Við frekari úrvinnslu 

biðflokksins er líklegt að sú tala muni hækka eitthvað í framtíðinni.  Þetta er mun meiri orka 

en almennt er talið að virkja þurfi fyrir sæstreng.   

2.2.4. Áhrif vegna opinberra ábyrgða 

Framkvæmdir innlendra raforkufyrirtækja á Íslandi hafa í flestum tilfellum verið 

fjármagnaðar með ábyrgð eigenda fyrirtækjanna, sem hafa verið ríki eða sveitarfélög. Vænta 

má að ábyrgðinni hafi fylgt betri lánskjör heldur en ella. Ef nýframkvæmdir í tengslum við 

sæstreng, þ.e. vegna nýrra virkjana og endurbóta á flutningskerfi, verða með sama 

fyrirkomulagi má segja að stjórnvöld hafi skuldbundið sig til þess að ábyrgjast lántöku 

nýframkvæmdanna með tilheyrandi áhættu. Möguleikinn á að reynt geti á ábyrgðina kann að 

leiða til þess að áhættuálag á lán íslenska ríkisins hækki sem leiðir af sér kostnað fyrir 

íslenska skattgreiðendur. Á móti kemur að raforkufyrirtæki þurfa að greiða gjald, svonefnt 

ábyrgðagjald, til hins opinbera, sem ætlað er að mæta væntum útgjöldum hins opinbera vegna 

ábyrgðanna. Ef þetta gjald endurspeglar þá auknu áhættu sem hið opinbera verður fyrir vegna 

ábyrgðanna eru áhrif ábyrgðanna hverfandi á þjóðhagslegan ábata verkefnisins. Hins vegar, ef 

gjaldið endurspeglar ekki þessa áhættu, hlýst af því þjóðhagslegur kostnaður. 

2.2.5. Varanleg áhrif: samantekt 

Varanleg áhrif vegna verkefnisins eru tekin saman í töflu 2.4 auk þess sem tilgreint er hvort 

tekið sé tillit til þeirra í útreikningunum í kafla 3: 

Tafla 2.4. Vænt varanleg áhrif verkefnisins 
                 Áhrif á notkunartíma strengs 

 

 
 

Vænt áhrif á 
þjóðhagslegan 
ábata verkefnis 

Tekið tillit til í 
útreikningunum í 

kafla 3? 
Framleiðsluáhrif + Að hluta 

þ.a. ruðningsáhrif v/ hærra raungengis 
þ.a. ruðningsáhrif v/ hærra raforkuverðs 

Áhrif v/ sveiflujöfnunar og betri nýtingar 
auðlindar 

- 
0/- 

 
+ 

Já 
Nei 

 
Já 

Áhrif vegna náttúrauðlinda - Nei 
Áhrif vegna opinberra ábyrgða 0/- Nei 
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Eins og sjá má af töflunni má gera ráð fyrir að varanleg áhrif á framleiðslu verði jákvæð þó 

svo að áhrif mögulegrar hækkunar raforkuverðs og raungengis á aðrar atvinnugreinar en 

framleiðslu raforku leiði til þess að aukning framleiðslu í hagkerfinu verði minni en ella. 

Mikilvægt er að hafa í huga að útreikningarnir í kafla 3 taka ekki tillit til (i) neikvæðra áhrifa 

mögulegrar hækkunar raforkuverðs á framleiðslu í öðrum greinum en raforku, (ii) kostnaðar 

vegna nýtingar náttúruauðlinda og (iii) mögulegs kostnaðar vegna ábyrgða hins opinbera. 

Þessir þættir geta haft veruleg áhrif á niðurstöður útreikninganna og eingöngu sleppt vegna 

þess að þeir falla utan ramma þessa verkefnis en ekki vegna þess að þeir séu endilega 

léttvægari fyrir þjóðhagslega arðsemi.2.3. Fjárfesting innlendra aðila í strengnum 

Umfjöllunin að framan byggir á því að sæstrengurinn og umbreytistöðvarnar Íslands- og 

Bretlandsmegin verði almennt fjármagnaður af erlendum aðilum. Verði strengurinn að hluta 

til í innlendri eigu og/eða fjármagnaður með innlendu lánsfé myndu tímabundin áhrif þess 

verða þau að gengi krónunnar myndi lækka þar sem eftirspurn eftir erlendum gjaldeyri myndi 

aukast, sem myndi síðan hafa áhrif á innlendar hagstærðir eins og fjallað er um í kafla 2.1. 

Varanleg áhrif slíkrar fjárfestingar eru jákvæð fyrir innlendan efnahag ef ákvörðun um 

fjárfestingu í strengnum er tekin á skynsamlegan hátt með arðsemi og dreifingu áhættu að 

leiðarljósi. Hins vegar er athugunarefni hvort fjárfesting innlendra aðila í strengnum geti 

samrýmst skynsamlegri ákvörðun um áhættudreifingu þar sem gera má ráð fyrir að sterk 

jákvæð fylgni sé á milli sumra stórra áfalla í íslensku hagkerfi og arðsemi strengsins. Sem 

dæmi um þetta má nefna bilanir í strengnum eða náttúruhamfarir sem myndu draga úr 

raforkuframleiðslu innanlands og leiða til minni raforkuflutnings um strenginn og þar af 

leiðandi minni arðsemi strengsins. 

Sá möguleiki er fyrir hendi að íslensk stjórnvöld sækist eftir því að eignarhald á strengnum 

falli t.d. að hálfu leiti Landsneti til eignar að ákveðnum tíma liðnum.  Slík fjármögnunarmódel 

eru þekkt þar sem framkvæmdaraðilinn sækist eftir sérleyfi á rekstrartímanum s.s. 

Hvalfjarðargöng og nefnast BOT-fjármögnun (e. Build Operate Transfer). Margar útfærslur 

eru mögulegar á fjármögnun og eignarhaldi strengsins með mögulegri aðkomu innlendra 

aðila. Frekari rannsóknir þyrftu að fara fram á öðrum möguleikum með aðkomu innlendra 

aðila til þess að meta hin þjóðhagslegu áhrif.  

Komi innlendir aðilar að fjármögnun verkefnisins má vel hugsa sér að Landsnet komi að slíku 

verkefni og/eða t.d. lífeyrissjóðir. Líkt og í öllum fjárfestingarverkefnum þarf að vega saman 

áhættu og arðsemi í þessu verkefni. Ef arðsemin er metin nægjanlega há miðað við áhættuna 
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getur það verið þjóðhagslega hagkvæmt fyrir innlenda aðila að leggja í fjárfestinguna. Eins og 

áður hefur komið fram er mögulegt að útfæra samninga á þann veg að strengurinn falli 

innlendum aðilum í skaut eftir fyrirframákveðinn tíma. Að sama skapi er mögulegt að 

innlendir aðilar fari í samstarf með erlendum aðilum og eignarhald verði sameiginlegt. 

Margvíslegar útfærslur eru þar af leiðandi mögulegar þegar kemur að aðkomu innlendra aðila. 

Ein röksemd fyrir innlendri eignaraðild að strengnum er að innlendir aðilar hafi með henni 

eitthvað að segja um notkun strengsins. Innlendir aðilar þurfi að leggja í miklar fjárfestingar í 

virkjunum vegna verkefnisins og eignaraðild að strengnum tryggi betur að strengurinn verði 

notaður með hagsmuni innlendra aðila að leiðarljósi. Til dæmis geti eigendur strengsins ekki 

tekið einhliða ákvörðun að hætta að flytja raforku til og frá Íslandi um strenginn. Við þessa 

röksemdarfærslu er tvennt að athuga. Í fyrsta lagi þarf að hafa í huga að eigendur strengsins 

munu ekki geta notað hann til neins annars en að flytja raforku milli Íslands og Bretlands og 

þar af leiðandi ekki fengið tekjur af notkun hans á annan hátt. Erlendir eigendur strengsins 

myndu því alltaf sjá sér hag í að selja innlendum aðilum aðgang að strengnum. Í öðru lagi er 

hættan á að flutningur á raforku um strenginn leggist af og þjóðarbúið fái ekki þá arðsemi sem 

vænst er vegna fjárfestingar í virkjunum innanlands fyrst og fremst til komin vegna 

möguleikans á að breskir raforkukaupendur hætti viðskiptum við Ísland. Komi sú staða upp 

mun innlend eignaraðild að strengnum ekki skipta neinu máli fyrir það hversu mikilla tekna 

innlent þjóðarbú nær að afla vegna fjárfestingar í virkjunum innanlands. Innlend fjármögnun 

strengsins myndi leiða til verri niðurstöðu fyrir íslenskt þjóðarbú í slíku tilviki þar sem tap 

yrði á fjárfestingu í strengnum hvort sem slíkt væri í formi lánsfjár eða beinnar eignaraðildar. 

2.4. Samanburður á arðsemi í sölu raforku til stóriðju eða um sæstreng 

Til þess að leggja mat á hvort þjóðhagslegur ábati af sölu raforku um sæstrengs sé meiri eða 

minni en af sölu raforku til stóriðju skal í fyrsta lagi hafa í huga að til þess að selja sama magn 

af raforku til stóriðju og um sæstreng þarf mun meiri fjárfestingu í virkjunum vegna sölu til 

stóriðju þar sem varafl þarf að vera til staðar í kerfinu ef ekki verður af tengingu við erlendan 

raforkumarkað. Í öðru lagi má gera ráð fyrir að nettó tekjur af sölu raforku um strenginn verði 

mun meiri en tekjur af sölu til stóriðju.5 Í þriðja lagi má gera ráð fyrir að kostnaður vegna 

nýtingar náttúruauðlinda verði meiri af sölu til stóriðju þar sem byggja þarf fleiri og/eða stærri 

                                                 

5 Sem dæmi má nefna að verð á raforku til iðnaðar var 26,2 bandaríkjadollarar fyrir hverja MWst á árinu 2012 
(sjá Landsvikrjun, 2013), eða rúmlega 3.400 krónur, á meðan gert er ráð fyrir að nettó tekjur vegna sölu á 
raforku um sæstreng, þ.e. söluverðmæti að frádregnum kostnaði fyrir afnot af sæstrengnum, verði í kringum 
9.200 krónur fyrir hverja MWst (sjá sviðsmynd B í töflu 3.3 í kafla 3).. 
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virkjanir vegna varaaflsþarfarinnar auk þess sem nýta þarf landsvæði undir stóriðju. Í fjórða 

lagi mágera ráð fyrir að fleiri og betur launuð störf innanlands leiði af sölu á raforku til 

stóriðju auk þess sem óbein áhrif fjárfestingarinnar á hagkerfið verði meiri þar sem ýmis 

konar atvinnustarfsemi þrífst vel í kringum stóriðju.6 Áhrif þessara þátta á þjóðhagslegan 

ábata hvors verkefnis eru borin saman í eftirfarandi töflu: 

Tafla 2.5. Sæstrengur og stóriðja 
 
Sala á rafmangi 

 
Fjárfesting 

 
Tekjur 

Auðlinda-
kostnaður 

Störf og 
óbein áhrif 

Um sæstreng minni meiri minni minni 
Til stóriðju meiri minni meiri meiri 

 

Eins og sjá má af töflunni er því óljóst hvort þjóðhagslegur ábati af sölu raforku um sæstreng 

sem meiri eða minni en sölu til stóriðju. Til þess að unnt sé að segja til um hvort sé arðbærara 

út frá þjóðhagslegu sjónarmiði eru frekari rannsóknir nauðsynlegar. 

2.5. Frekari rannsóknir 

Af umfjölluninni í þessum kafla er ljóst að útreikningarnir í kafla 3 taka aðeins tillit til hluta 

þeirra áhrifa sem nauðsynlegt er að skoða þegar þjóðhagslegur ábati verkefnisins er kannaður 

og hann borinn saman við aðra mögulega nýtingu virkjanakosta. Því er nauðsynlegt að ráðast í 

frekari rannsóknir til þess fá nákvæmara mat á þessu. Þessar rannsóknir eru helstar: 

 Áhrif verkefnis á raforkuverð innanlands og hagkvæmasta ráðstöfun hagnaðar af sölu 
raforku um sæstrenginn. 

 Tímabundin byggðaáhrif og þjóðhagsleg áhrif þeirra. 
 Þjóðhagslegur kostnaður vegna nýtingar náttúruauðlinda. 
 Áhrif ábyrgða hins opinbera á lánskjör þess og þjóðhagslegur kostnaður sem af því 

hlýst. 
 Ábati og kostnaður af þátttöku innlendra aðila í fjármögnun sæstrengsins. 
 Samanburður á þjóðhagslegum ábata þess að selja raforku um sæstreng miðað við að 

selja orkuna til framleiðslu innanlands. 

                                                 

6 Sjá umfjöllun um beint og óbeint framlag áliðnaðar til landsframleiðslu í Hagfræðistofnun (2011). 
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Kafli 3. Mat á þjóðhagslegum áhrifum sæstrengs 
Í þessum kafla er fjallað um áhrif lagningar sæstrengs, og sölu rafmagns í gegnum hann á 

erlenda markað, á innlent hagkerfi. Í þessu felst að gerð er grein fyrir:  

(i) áætluðum útgjöldum og fjárfestingum vegna lagningar sæstrengs, þ.m.t. vegna 
sæstrengs og umbreytistöðva, virkjana og flutningskerfis raforku, 

(ii) áætluðu nettó tekjuflæði sem sala á rafmagni á erlendan markað leiðir af sér, 
(iii) líklegum áhrifum af útgjöldum, fjárfestingum og tekjum í (i) og (ii) á innlendar 

þjóðhagsstærðir eins og t.d. raungengi, verðbólgu, vexti, vinnuaflsnotkun, 
hagvöxt og 

(iv) áætlaðri þjóðhagslegri arðsemi verkefnisins. 

Byrjað er á að gera grein fyrir þeim forsendum sem liggja að baki útreikningunum í kaflanum. 

Síðan er gerð grein fyrir áætluðum útgjöldum og nettó tekjum sem hljótast af verkefninu og 

fjallað um áhrif þeirra á helstu hagstærðir. Að lokum er fjallað um þjóðhagslega arðsemi 

verkefnisins. Mikilvægt er að hafa í huga í þeirri umfjöllun sem á eftir fer, sérstaklega við mat 

á þjóðhagslegri arðsemi, að ýmsa mikilvæga þætta vantar í útreikninga eins fjallað er um í 

kafla 2 auk þess sem mikil óvissa ríkir um margar forsendur.  

3.1. Forsendur 

Mikil óvissa ríkir um þær forsendur sem nauðsynlegt er að notast við til þess að meta 

þjóðhagsleg áhrif sæstrengsins. Til dæmis ríkir óvissa um raforkuverð, fjármögnun á 

strengnum og útfærslu á viðskiptalíkani. Öll þessi atriði geta gjörbreytt niðurstöðum í 

þjóðhagslegu mati á áhrifum sæstrengsins.  

Forsendur að baki útgjalda-, fjárfestingar- og tekjuferlum vegna verkefnisins eru alfarið mat 

Hagfræðistofnunar, og er þetta mat byggt á samtölum við starfsmenn Landsvirkjunar og 

Landsnets, gögnum sem kynnt voru á ársfundi Landsvirkjunar 21. mars 20137 og reynslu af 

erlendum sæstrengsverkefnum. Helstu forsendurnar eru eftirfarandi: 

1. Strengur og umbreytistöðvar 
1.1. Undirbúnings- og framkvæmdavinna tekur átta ár þar sem fyrstu þrjú árin fara í 

undirbúning (hér eftir kallað undirbúningstími), strengurinn er síðan lagður á fimm 
árum (hér eftir kallað framkvæmdatími) og umbreytistöðvar settar upp á síðustu 
þremur árum framkvæmdatímans.8Að undirbúnings- og framkvæmdatíma liðnum er 
strengurinn tekinn í notkun (hér eftir kallað notkunartími).  

                                                 

7 Sjá Hörður Arnarson (2013). 
8 Þetta er sami framkvæmdatími og gert er ráð fyrir í skýrslu Valdimars K. Jónssonar og Skúla Jóhannssonar 
(2013). 
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1.2. Útgjöld vegna undirbúnings eru 20-50 milljónir evra á verðlagi ársins 2013 og 
dreifast jafnt á undirbúningstímann. 9  Undirbúningsvinnan felst meðal annars í 
rannsóknum á hafsbotninum, hönnunarvinnu og viðskiptaþróun. Af þessum 
útgjöldum eru 22,5% innlend.  

1.3. Strengurinn og umbreytistöðvarnar eru alfarið fjármagnaðar af erlendum aðilum. 
Aðeins umbreytistöð Íslandsmegin strengsins er innlend fjárfesting og telst til 
innlendra útgjalda. Af þeirri fjárfestingu er gert ráð fyrir að 50% hennar fari beint í 
innflutning, t.d. á tæknibúnaði. 

1.4. Sæstrengurinn er 700-900 MW og 1000-1200 km langur. 
1.5. Útgjöldum vegna strengs er dreift jafnt yfir framkvæmdatímann og útgjöldum vegna 

umbreytistöðva er dreift jafnt yfir síðustu þrjú ár framkvæmdatímans. Gert er ráð fyrir 
að verkefnastaða strengfyrirtækja, þ.e. fyrirtækja sem framleiða og leggja strenginn, 
hafi áhrif á kostnað vegna strengsins á þann veg að ef hún er slæm fáist allt að 30% 
afsláttur af strengnum og lagningu hans en allt að 30% álag leggist ofan á kostnaðinn 
ef hún er góð. 

1.6. Árlegur rekstrar- og viðhaldskostnaður10 vegna strengsins á notkunartíma hans er 
1,75% af útgjöldum vegna framkvæmda við hann (fjárfestingu). 11  1,75% af 
útgjöldum vegna umbreytistöðvar Íslandsmegin strengsins eru því árleg innlend 
útgjöld á notkunartíma hans. Af þessum útgjöldum fara 50% beint í innflutning, t.d. á 
tæknibúnaði. 

2. Virkjanir 
2.1. Reisa þarf virkjanir til að framleiða 3 TWst af rafmagni á ári vegna verkefnisins. Þar 

af gefa vatnsaflsvirkjanir 0,75 TWst, jarðvarmavirkjanir 1,5 TWst og vindmyllur 0,75 
TWst.  

2.2. Byggingarkostnaður er 2,5-3,1 milljónir bandaríkjadala á verðlagi ársins 2013 á hvert 
MW uppsetts afls fyrir vatnsaflsvirkjanir, 2,6-3,2 milljónir fyrir jarðvarmavirkjanir og 
1,35-1,65 fyrir vindmyllur. 

2.3. Nýtingartími vatnsaflsvirkjana er 79%, jarðvarmavirkjana 94% og vindmylla 45%. 
2.4. Af útgjöldum vegna byggingar vatnsaflsvirkjana fara 40% beint í innflutning, 60% af 

útgjöldum vegna jarðvarmavirkjana og 80% vegna vindmylla. 
2.5. Fjögur ár tekur að reisa vatnsafls- og jarðvarmavirkjanir og er útgjöldum vegna þeirra 

framkvæmda dreift jafnt á síðustu fjögur ár framkvæmdatímans. Tvö ár tekur að reisa 
vindmyllur og er útgjöldum vegna þeirra dreift jafnt á síðustu tvö ár 
framkvæmdatímans. 

                                                 

9  Í þessari upptalningu eru upphæðir gefnar upp í mismunandi myntum í samræmi við frumheimildir. Í 
útreikningunum í köflum 3.2-3.4 eru allar upphæðir í íslenskum krónum. 
10 Viðhaldskostnaðurinn er sá kostnaður sem leggja þarf í til þess að strengurinn haldi framleiðslugetu sinni og er 
nátengdur líftíma hans. Sem dæmi má nefna að ef líftími strengsins er 50 ár þá er viðhaldskostnaður hans 1/50 = 
0,02 = 2% á ári af útgjöldum vegna strengsins. 
11 Þetta er sama hlutfall og notað er í skýrslu Valdimars K. Jónssonar og Skúla Jóhannssonar (2013). 
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2.6. Árlegur rekstrar- og viðhaldskostnaður vegna vatnsaflsvirkjana á notkunartímanum er 
3,5% af útgjöldum vegna framkvæmda við þær, 6% á ári vegna jarðvarmavirkjana og 
8% vegna vindorkuvirkjana.12 Af þessum útgjöldum fara 10% beint í innflutning. 

3. Flutningskerfi raforku 
3.1. Útgjöld vegna framkvæmda við flutningskerfi raforku samhliða lagningu sæstrengs 

hljóða upp á 20-60 milljarða íslenskra króna á verðlagi ársins 2013. 
3.2. Landsnet hefur í hyggju að fara út í viðamiklar fjárfestingar í flutningskerfi sínu á 

næstu áratugum. Verði ekki farið í lagningu sæstrengsins er miðað við að þær 
fjárfestingar komi til framkvæmda jafnt á næstu 20 árum. Verði hins vegar farið í 
lagningu strengsins er fjárfestingunni flýtt og útgjöldum vegna hennar dreift jafnt á 
framkvæmdatímann. 

3.3. Af útgjöldum vegna þessara framkvæmda fer 50% beint í innflutning. 
3.4. Árlegur rekstrar- og viðhaldskostnaður flutningskerfisins er 1,75% af útgjöldum 

vegna framkvæmda við það. Af þessum útgjöldum fara 50% beint í innflutning. 
4. Tekjur og kostnaður vegna notkunar sæstrengs 

4.1. Nettó útflutningur á raforku um strenginn verður 5 TWst á ári að meðaltali þar sem 3 
TWst fást með nýjum virkjunum og 2 TWst fást með því að nota ónýtta orku sem er í 
kerfinu. Gert er ráð fyrir að 0,4 TWst tapist í flutningum um strenginn. 

4.2. Við ákvörðun á raforkuverði sem hérlend vinnslufyrirtæki fá fyrir raforku sína í 
Bretlandi er litið til spáa breskra aðila fyrir árin 2020-2030. Slík nálgun er valin 
vegna þess tíma sem tekur að leggja strenginn auk þess sem vænta má að vilji breskra 
stjórnvalda til greiðslu fyrir hina endurnýjanlegu íslensku raforku byggist á 
samanburði við t.d. breska endurnýjanlega orku. Meðalverð sem hérlend 
vinnslufyrirtæki fá fyrir hverja MWst sem þau selja af raforku um strenginn eftir að 
hann er tekinn í notkun til Bretlands er 94-130 evrur á verðlagi ársins 2013 (sjá 
umfjöllun í viðauka). Þetta verð er hærra heldur en spáð meðalverð skv. mynd V3 þar 
sem litið er til verðsveiflna innan ársins (sjá mynd V4) og gert ráð fyrir að 
sveigjanleiki vatnsaflsvirkjana hérlendis verði nýttur til þess að selja raforku þegar 
raforkuverðið er hátt í Bretlandi.  

4.3. Flutningskostnaður er ákvarðaður með því að líta til árlegs raunvaxtakostnaðar og 
rekstrar og viðhaldskostnaðar vegna strengs og umbreytistöðva. Gert er ráð fyrir að 
árlegur raunvaxtakostnaður verði 6-10% af útgjöldum vegna undirbúnings og 
framkvæmda við hann og rekstrar- og viðhaldskostnaður 1,75% af útgjöldum vegna 
framkvæmda eins og áður segir. 13  Hér er notast við svokallaðan veginn 
fjármagnskostnað (e. weighted average cost of capital) og er því bæði tekið tillit til 
vaxtakostnaðar vegna lána og ávöxtunarkröfu eigin fjár. Í öllum tilvikum er gert ráð 
fyrir að fjárfestar nái ávöxtunarkröfu sinni á eigið fé og þar af leiðandi viðunandi 

                                                 

12 Athugið að þessar tölur taka tillit til rekstrar- og viðhaldskostnaðar þar sem viðhaldskostnaður er í samræmi 
við áætlaðan líftíma viðkomandi virkjana (sjá neðanmálsgrein hér að framan). 
13 Brattle Group (2004) var ráðgjafi stjórnvalda í Hollandi og taldi að veginn fjármagnskostnaður fyrir NorNed 
strenginn skyldu vera 8,0-12,2%, aðrir ráðgjafar ákvörðuðu fjármagnskostnaðinn 9%. Statnett (2004) leggur til 
að notast verði við 6% raunvexti og tekur fram að í umsókn sinni til yfirvalda í Noregi hafi sú tala verið notuð 
þar. TenneT (2004) telur að rétt sé að miða við 5,8-6,8% vexti. Fyrir East-West sæstrenginn milli Wales og 
Írlands er gert ráð fyrir að fjármagnskostnaður sé 5,75% (CER, 2012).  
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arðsemi. Hver ávöxtunarkrafa fjárfesta verður ef af lagningu sæstrengs verður er með 
öllu óljóst en hér er byggt á mati annarra fjárfestinga í sambærilegum rekstri.  

Ekki liggur fyrir hvernig ákvörðun um greiðslur til rekstraraðila strengsins fyrir afnot af 

strengnum verður háttað. Í útreikningunum sem á eftir koma eru því greiðslur fyrir notkun 

strengs áætlaðar þannig að þær nægi til að greiða viðhalds- og rekstrarkostnað ásamt 

fjármagnskostnað vegna lána og eigin fjár vegna strengs og umbreytistöðva til langs tíma 

litið.  

Þau verð sem gert er ráð fyrir að fáist fyrir þá orku sem seld er um strenginn gera ráð fyrir 

stuðningi breskra stjórnvalda við endurnýjanlega orku. Ef ekki verður af þessum stuðningi má 

gera ráð fyrir að það verð sem fæst fyrir orkuna verði á bilinu 98 – 113 evrur fyrir hverja 

MWst. Um þetta er nánar fjalla í viðauka. 

Í umfjölluninni sem á eftir fer eru settar fram þrjár sviðsmyndir, sviðsmyndir A, B og C, til 

þess að unnt verði að segja til um á hvaða bili líklegt er að þjóðhagslegur ábati verkefnisins 

verði:  

Tafla 3.1. Sviðsmyndir 
 A B C 

Útgjöld vegna undirbúnings, framkvæmdar og rekstrar minnst meðal mest 
Verð á raforku sem er seld um strenginn hæst meðal lægst 
Greiðslur fyrir notkun á streng lægstar meðal hæstar 

 

Sviðsmyndirnar eru settar saman út frá rekstrarhagfræðilegu sjónarmiði, þ.e. ekki er tekið tillit 

til áhrifa verkefnisins á aðrar hagstærðir, þar sem gera má ráð fyrir að arðsemi verkefnisins 

verði mest í sviðsmynd A, næst mest í sviðsmynd B og minnst í sviðsmynd C.  

Í töflu 3.2 á næstu blaðsíðu er sýnt hvaða forsendur eru mismunandi og hvernig þær eru 

mismunandi eftir sviðsmyndum.14 

3.2. Útgjöld og tekjur 

Útgjöld og tekjur vegna verkefnisins eru áætlaðar úr frá forsendunum í kafla 3.1. Í töflu 3.3 

eru sýndar áætlaðar heildarupphæðir vegna undirbúnings og framkvæmda vegna 

verkefnisins.15 

                                                 

14  Í upptalningunni eru upphæðir gefnar upp í mismunandi myntum í samræmi við frumheimildir. Í 
útreikningunum í köflum 3.2-3.4 eru allar upphæðir í íslenskum krónum. 
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Rétt er að benda á að heildarupphæð vegna fyrirhugaðra framkvæmda við flutningskerfi 

raforku er óháð því hvort strengurinn verði lagður eða ekki, aðeins tímasetning 

framkvæmdanna breytist ef ráðist verður í verkefnið eins og fjallað er um í umfjölluninni um 

forsendurnar í kafla 3.1. 

Erlend útgjöld eru 77,5% af útgjöldum vegna undirbúnings ásamt útgjöldum vegna lagningar 

sæstrengsins og byggingar umbreytistöðvar í Bretlandi. Önnur útgjöld eru innlend og skiptast 

í innlenda eftirspurn og innflutning.  

Tafla 3.2. Sviðsmyndir og forsendur 
Forsendur (liður í forsendum) A B C 
Útgjöld v/ undirbúnings 
fyrir streng (liður 1.2) 

 
20 m. EUR 

 
35 m. EUR 

 
50 m. EUR 

Flutningsgeta strengs (liður 1.4) 700 MW 800 MW 900 MW 
Lengd strengs (liður 1.4) 1000 km. 1100 km 1200 km. 
Afsláttur (-)/álag (+) vegna stöðu 
strengfyrirtækja (liður 1.5) 

 
-30% 

 
0 

 
+30% 

Byggingarkostnaður vegna 
vatnsaflsvirkjana (liður 2.2) 

 
2,5 m. USD 

 
2,8 m. USD 

 
3,1 m. USD 

Byggingarkostnaður vegna 
jarðvarmavirkjana (liður 2.2) 

 
2,6 m. USD 

 
2,9 m. USD 

 
3,2 m. USD 

Byggingarkostnaður vegna 
vindmylla (liður 2.2) 

 
1,35 m. USD 

 
1,5 m. USD 

 
1,65 m. USD 

Útgjöld v/ framkvæmda við 
flutningskerfi (liður 3.1) 

 
20 ma. ISK 

 
40 ma. ISK 

 
60 ma. ISK 

Meðalverð á hverja MWst (liður 4.2) 130 EUR 112 EUR 94 EUR 
Fjármagnskostnaður (raun) fyrir  
streng (liður 4.3) 

 
6% 

 
8% 

 
10% 

 

 

 

                                                                                                                                                         

15 Athugið að á sumum stöðum passa samanlagðar tölur ekki við þær tölur sem lagðar eru saman. Það er vegna 
þess að tölurnar eru námundaðar og því myndast þessi mismunur. 

þ.a. 
innlend 

eftirspurn
þ.a. 

innflutt Samtals

þ.a. 
innlend 

eftirspurn
þ.a. 

innflutt Samtals

þ.a. 
innlend 

eftirspurn
þ.a. 

innflutt Samtals

Virkjanir 48 71 118 0 118 53 78 132 0 132 58 86 145 0 145

Samtals 53 75 128 160 288 61 86 147 262 409 70 97 167 386 553
0 0 00 0 0 0 0 0

386 408
Sæstrengur og 
umbreytistöðvar

Flutningskerfi 
raforku 0 0 0 0 0

7 16 262 278 12 10

0

Samtals

Innlent

Erlent Samtals

5 5 10 160 170 8

Innlent

Erlent Samtals

Innlent

Erlent

22

Tafla 3.3. Útgjöld vegna undirbúnings og framkvæmda
Allar tölur eru í milljörðum íslenskra króna á verðlagi ársins 2013

Sviðsmynd A Sviðsmynd B Sviðsmynd C
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Samkvæmt sviðsmynd B má gera ráð fyrir að í meðallagi verði heildarútgjöld vegna 

verkefnisins 409 milljarðar íslenskra króna á verðlagi ársins 2013. 16  Þar af eru útgjöld 

innanlands 147 milljarðar og fara 61 milljarður af því í innlenda eftirspurn. Ef litið er til allra 

þriggja sviðsmyndanna má gera ráð fyrir að heildarumsvif vegna verkefnisins verði á bilinu 

288 til 553 milljarðar króna, innlend útgjöld á bilinu 128 til 167 milljarðar og þar af verði 

innlend eftirspurn 53 til 70 milljarðar íslenskra króna á verðlagi ársins 2013. 

Tafla 3.4 sýnir heildarútgjöld eftir árum og skiptingu þeirra í innlend og erlend útgjöld, annars 

vegar, og skiptingu innlendra útgjalda í innlenda eftirspurn og innflutning, hins vegar: 

 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir vegna flutningskerfis raforku dreifist á næstu 20 ár ef ekki 

verður af lagningu strengsins. Ef strengurinn verður lagður er gert ráð fyrir að framkvæmdir 

vegna flutningskerfisins verði á framkvæmdatímanum. Áhrif verkefnisins á útgjöld vegna 

framkvæmda við flutningskerfið eru því neikvæð á undirbúnings- og notkunartímanum en 

meiri sem því nemur á framkvæmdatímanum. Innlend útgjöld á undirbúningstímabilinu eru af 

þessum sökum neikvæð. Útgjöld á notkunartímanum eru vegna rekstrar- og viðhaldskostnaðar 

                                                 

16 Gert er ráð fyrir að föstu gengi íslensku krónunnar og miðað við gengisskráningu Seðlabanka Íslands í 
apríl/maí 2013. 

Stig Tími þ.a. innlend 
eftirspurn

þ.a. 
innflutt Samtals

þ.a. innlend 
eftirspurn

þ.a. 
innflutt Samtals

þ.a. innlend 
eftirspurn

þ.a. 
innflutt Samtals

T-8 0 -1 -1 1 0 -1 -1 -2 1 0 -1 -2 -2 2 0
T-7 0 -1 -1 1 0 -1 -1 -2 1 0 -1 -2 -2 2 0
T-6 0 -1 -1 1 0 -1 -1 -2 1 0 -1 -2 -2 2 0
T-5 2 2 3 30 33 3 3 6 49 55 5 5 9 72 81
T-4 12 13 25 30 55 15 16 30 49 79 17 19 36 72 108
T-3 13 15 28 33 61 17 18 35 53 89 21 22 42 79 121
T-2 16 27 43 33 76 20 32 52 53 105 24 37 61 79 140
T-1 16 27 43 33 76 20 32 52 53 105 24 37 61 79 140
T 6 0 6 3 9 6 0 6 5 11 7 0 6 7 13

T+1 6 0 6 3 9 6 0 6 5 11 7 0 6 7 13
T+2 6 0 6 3 9 6 0 6 5 11 6 0 6 7 13
T+3 6 0 6 3 9 6 0 6 5 11 6 0 6 7 13
T+4 6 0 6 3 9 6 0 6 5 11 6 0 6 7 13
T+5 6 0 6 3 9 6 0 6 5 11 6 0 6 7 13
T+6 6 0 6 3 9 6 0 6 5 11 6 0 6 7 13
T+7 6 0 6 3 9 6 0 6 5 11 6 0 6 7 13
T+8 6 0 6 3 9 6 0 6 5 11 6 0 6 7 13
T+9 6 0 6 3 9 6 0 6 5 11 6 0 6 7 13
T+10 6 0 6 3 9 6 0 6 5 11 6 0 6 7 13
T+11 6 0 6 3 9 6 0 6 5 11 6 0 6 7 13
T+12 6 1 7 3 10 7 1 8 5 12 8 1 9 7 15
T+13 6 1 7 3 10 7 1 8 5 12 8 1 9 7 15
T+14 6 1 7 3 10 7 1 8 5 12 8 1 9 7 15
T+15 6 1 7 3 10 7 1 8 5 12 8 1 9 7 15
T+16 6 1 7 3 10 7 1 8 5 12 8 1 9 7 15
T+17 6 1 7 3 10 7 1 8 5 12 8 1 9 7 15
T+18 6 1 7 3 10 7 1 8 5 12 8 1 9 7 15
T+19 6 1 7 3 10 7 1 8 5 12 8 1 9 7 15
T+20 6 1 7 3 10 7 1 8 5 12 8 1 9 7 15
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r

Tafla 3.4. Heildarútgjöld vegna lagningar sæstrengs: Ísland og Bretland
Allar tölu eru í milljörðum íslenskra króna á verðlagi ársins 2013

Sviðsmynd A Sviðsmynd B Sviðsmynd C
Innlent

Erlent Samtals

Innlent

Erlent Samtals

Innlent

Erlent Samtals
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sæstrengs, umbreytistöðva, virkjana og flutningskerfis raforku að frádregnum útgjöldum 

vegna framkvæmda við flutningskerfi raforku á Íslandi sem falla til á notkunartímanum ef 

ekki verður af lagningu sæstrengsins. Eins  og við er að búast er gert ráð fyrir að útgjöld verði 

mest á framkvæmdatímanum.  

Nauðsynlegt er að áætla tekjur og hagnað af raforkusölunni. Í slíkri áætlun er notast við mat á 

raforkuverði ásamt mati á raunvaxta-, rekstrar- og viðhaldskostnaði vegna strengsins. 

Greiðslur fyrir flutning raforkunnar um sæstrenginn eru miðaðar við að fjárfestar nái þeirri 

arðsemi á fjárfestingu sinni eins og áður hefur verið lýst. Í eftirfarandi töflu eru sýndar 

áætlaðar tekjur vegna notkunar strengs ásamt áætluðum greiðslum fyrir notkun hans: 

 

Samkvæmt sviðsmynd B má gera ráð fyrir tekjur af notkun strengsins verði í meðallagi 79 

milljarðar íslenskra króna á verðlagi ársins 2013 og greiðslur fyrir notkun hans verði í 

meðallagi 33 milljarðar. Áætlaðar nettó útflutningstekjur vegna notkunar strengsins eru því í 

meðallagi 46 milljarðar íslenskra króna á ári. 

Áætlaðar árlegar útflutningstekjur af notkun strengsins eru mestar 91 milljarður á ári og 

greiðslur fyrir notkun hann lægstar 15 milljarðar. Áætlaðar hæstu nettó útflutningstekjur af 

notkun strengsins eru því 76 milljarðar króna á ári.  Áætlaðar árlegar útflutningstekjur eru 

lægstar 66 milljarðar og hæstu greiðslur fyrir notkun strengsins 62 milljarðar. Áætlaðar lægstu 

nettó útflutningstekjur af notkun strengsins eru því 4 milljarðar íslenskra króna á ári á verðlagi 

ársins 2013. Af þessu má draga þá ályktun að áætlaðar nettó útflutningstekjur af notkun 

strengsins verði á bilinu 4 til 76 milljarðar á ári. 

Vert er að ítreka að mikil óvissa er falin í þeim sviðsmyndum sem hér hafa verið fram settar. 

Veigamikil atriði líkt og þau kjör sem bjóðast fyrir raforku, fjármögnun strengsins, og 

viðskiptalíkan strengsins eru mikilli óvissu háð. Til þess að taka tillit til þessarar óvissu eru 

þrjár sviðsmyndir settar fram. Eina leiðin til þess að fá betri vitneskju um óvissuatriðin er að 

ganga til samninga við bresk stjórnvöld og hugsanlega fjárfesta. Áður en þeim viðræðum er 

lokið ríkir óhjákvæmilega óvissa um ýmsar lykilforsendur verkefnisins.  

Tekjur Greiðslur Nettó Tekjur Greiðslur Nettó Tekjur Greiðslur Nettó
91 15 76 79 33 46 66 62 4

Allar tölur eru í milljörðum íslenskra króna á verðlagi ársins 2013
Sviðsmynd A Sviðsmynd B Sviðsmynd C

Tafla 3.5. Árlegar tekjur af og greiðslur fyrir notkun sæstrengs á notkunartímanum: Ísland
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3.3. Áhrif á innlendar hagstærðir 

Eins og fjallað er um í kafla 2 má gera ráð fyrir að lagning sæstrengs hafi margvísleg 

efnahagsleg áhrif. Til þess að leggja mat á þessi áhrif er almennt jafnvægislíkan notað,17 en 

með því er unnt að greina áhrif útgjalda og fjárfestinga á undirbúnings- og framkvæmdatíma 

verkefnisins og nettó tekjuflæðis af sölu raforku um strenginn á notkunartíma hans á hinar 

ýmsu hagstærðir.  

Líkanið er hermt fyrir sviðsmyndirnar þrjár sem fjallað er um að framan og gefa 

niðurstöðurnar mat á muninum á því hvernig viðkomandi efnahagsstærð mun þróast ef ráðist 

er í verkefnið og hvernig hún þróast ef ekki er ráðist í það: 

 

 

                                                 

17 Líkanið sem hér er notað byggir á DSGE líkani Seðlabanka Íslands (sjá Seneca, 2010)). 

Stig Tími VLF Vinnust. Verðb. Vextir Raung. VLF Vinnust. Verðb. Vextir Raung. VLF Vinnust. Verðb. Vextir Raung.
T-5 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 -0,2
T-4 0,2 0,4 0,2 0,3 -0,1 0,3 0,5 0,3 0,4 -0,1 0,4 0,6 0,4 0,5 -0,1
T-3 0,2 0,3 0,4 0,5 -0,1 0,3 0,4 0,4 0,6 -0,1 0,3 0,5 0,5 0,8 -0,2
T-2 0,5 0,7 0,4 0,7 -0,2 0,6 0,8 0,5 0,9 -0,2 0,7 0,9 0,6 1,0 -0,2
T-1 0,6 0,8 0,4 0,8 -0,2 0,7 0,9 0,5 0,9 -0,2 0,9 1,1 0,6 1,1 -0,3
T 0,3 -0,1 0,2 0,4 0,9 0,6 0,2 0,3 0,4 0,6 1,0 0,7 0,3 0,5 0,1

T+1 0,3 -0,1 0,0 0,1 1,0 0,5 0,2 0,0 0,1 0,6 0,9 0,7 0,0 0,2 0,2
T+2 0,2 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,3 0,0 0,0 0,7 0,9 0,8 -0,1 0,0 0,2
T+3 0,3 0,1 0,0 -0,1 1,0 0,5 0,4 0,0 -0,1 0,7 0,9 1,0 -0,1 -0,1 0,2
T+4 0,3 0,2 0,0 -0,1 1,0 0,5 0,5 0,0 -0,1 0,7 0,9 1,0 0,0 -0,1 0,2
T+5 0,3 0,2 0,0 0,0 1,0 0,6 0,5 0,0 0,0 0,7 1,0 1,1 0,0 0,0 0,2
T+6 0,3 0,2 0,0 0,0 1,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,7 1,0 1,1 0,0 0,0 0,2
T+7 0,4 0,2 0,0 0,0 1,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,7 1,0 1,1 0,1 0,0 0,2
T+8 0,4 0,2 0,0 0,0 1,0 0,6 0,6 0,1 0,1 0,7 1,1 1,1 0,1 0,1 0,2
T+9 0,4 0,2 0,0 0,1 1,0 0,6 0,6 0,1 0,1 0,7 1,1 1,1 0,1 0,1 0,2
T+10 0,4 0,2 0,0 0,1 1,0 0,7 0,6 0,1 0,1 0,7 1,1 1,1 0,1 0,1 0,2
T+11 0,4 0,2 0,0 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,1 0,7 1,1 1,1 0,1 0,1 0,2
T+12 0,4 0,2 0,0 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,1 0,7 1,1 1,1 0,0 0,1 0,2
T+13 0,4 0,2 0,0 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,7 1,1 1,1 0,0 0,1 0,2
T+14 0,4 0,2 0,0 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,7 1,1 1,1 0,0 0,0 0,2
T+15 0,4 0,2 0,0 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,7 1,1 1,1 0,0 0,0 0,2
T+16 0,4 0,2 0,0 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,7 1,1 1,1 0,0 0,0 0,2
T+17 0,4 0,2 0,0 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,7 1,1 1,1 0,0 0,0 0,2
T+18 0,4 0,2 0,0 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,7 1,1 1,1 0,0 0,0 0,2
T+19 0,4 0,2 0,0 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,7 1,1 1,1 0,0 0,0 0,2
T+20 0,4 0,2 0,0 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,7 1,1 1,1 0,0 0,0 0,2
T+21 0,4 0,2 0,0 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,7 1,1 1,1 0,0 0,0 0,2
T+22 0,4 0,2 0,0 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,7 1,2 1,1 0,0 0,0 0,2
T+23 0,4 0,2 0,0 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,7 1,2 1,1 0,0 0,0 0,2
T+24 0,4 0,2 0,0 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,7 1,2 1,1 0,0 0,0 0,2
T+25 0,5 0,2 0,0 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,7 1,2 1,1 0,0 0,0 0,2
T+26 0,5 0,2 0,0 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,7 1,2 1,1 0,0 0,0 0,2
T+27 0,5 0,2 0,0 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,7 1,2 1,1 0,0 0,0 0,2
T+28 0,5 0,2 0,0 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,7 1,2 1,1 0,0 0,0 0,2
T+29 0,5 0,2 0,0 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,7 1,2 1,1 0,0 0,0 0,2
T+30 0,5 0,2 #REF! 0,0 1,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,7 1,2 1,1 0,0 0,0 0,2

N
ot

ku
n

Tafla 3.6. Áhrif verkefnis á innlendar hagstærðir
% frávik frá langtímaþróun hagkerfisins ef ekki er ráðist í verkefnið

Fr
am

kv
æm

di
r

Sviðsmynd A Sviðsmynd B Sviðsmynd C
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Eins og sjá má af töflunni eykst verg landsframleiðsla (VLF) á framkvæmdatímanum, 

vinnustundum fjölgar, verðbólga eykst, vextir hækka og raungengi lækkar samkvæmt 

líkaninu. Varanleg áhrif verkefnisins eru á þá leið að framleiðsla eykst, vinnustundum fjölgar 

og raungengi hækkar samkvæmt líkaninu. Varanleg aukning vergrar landsframleiðslu er 0,5-

1,2% í samanburði við langtímaþróun hagkerfisins ef strengurinn verður ekki lagður 

samkvæmt líkaninu, en það samsvarar 11-27 milljörðum króna á verðlagi ársins 2013.18 

Samkvæmt líkaninu er varanleg aukning vergrar landsframleiðslu meiri í sviðsmynd C en í 

sviðsmynd A þrátt fyrir að aukning nettó útflutningstekna sé mun meiri í sviðsmynd A. 

Ástæðan fyrir þessari niðurstöðu er sú að gert er ráð fyrir jafnvægi í utanríkisviðskiptum til 

langs tíma þannig að útflutningur sé jafn innflutningi. Því meiri sem afgangur verður á 

utanríkisviðskiptum með sölu á raforku um sæstreng því meira þarf raungengi íslensku 

krónunnar að hækka til þess að jafnvægi náist í utanríkisviðskiptum og því meira versnar 

samkeppnisstaða annarra atvinnugreina en raforkuframleiðenda. Þetta leiðir af sér að 

fjárfesting og framleiðsla í öðrum greinum dregst saman að öðru óbreyttu. Hér er því um 

ruðningsáhrif að ræða eins og rætt er um í kafla 2.  

Niðurstöðurnar í töflu 3.6 sýna að raungengið hækkar mun meira í sviðsmynd A en í 

sviðsmynd C sem útskýrir af hverju framleiðsluaukning er meiri í sviðsmynd C. Vinna má á 

móti þessum áhrifum og tryggja meiri framleiðsluaukningu í sviðsmynd A með því að hluti 

þess afgangs sem verður á viðskiptajöfnuði með sölu á raforku um sæstreng verði notaður til 

erlendrar fjárfestingar eða greiðslu erlendra skulda, en með því yrði minni þrýstingur til 

hækkunar raungengis og verri samkeppnisstöðu annarra atvinnugreina. Þannig mætti draga úr 

ruðningsáhrifunum. 

3.3. Þjóðhagsleg arðsemi 

Við mat á þjóðhaglegri arðsemi verkefnisins verður, eins og áður hefur verið fjallað um, að 

hafa í huga að ekki er tekið tillit til tímabundinna byggðaáhrifa, mögulegs kostnaðar vegna 

hærra raforkuverðs til annarra atvinnugreina en raforkuframleiðenda, kostnaðar vegna 

nýtingar náttúruauðlinda og mögulegs kostnaðar vegna ábyrgða hins opinbera. Jafnframt er 

ekki tekið tillit til jákvæðra áhrifa vegna aukins orkuöryggis Íslands og framlags til 

baráttunnar gegn auknum gróðurhúsaáhrifum.   

                                                 

18 Hér er miðað við verga landsframleiðslu samkvæmt áætlaðri langtímaþróun hagkerfisins í líkaninu. 
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Lagning sæstrengs og notkun hans er stórt verkefni á íslenskan mælikvarða og leiðir af sér 

mikil útgjöld og miklar tekjur í samanburði við íslenskar hagstærðir. Sem dæmi má nefna að 

heildarútgjöld innanlands á framkvæmdatímanum eru áætluð á bilinu 142-209 milljarðar 

íslenskra króna á verðlagi ársins 2013 (sjá töflu 3.4). Til samanburðar má nefna að fjárfesting 

á Íslandi árið 2013 er áætluð 261 milljarðar og landsframleiðsla 1.827 milljarðar samkvæmt 

þjóðahagsspá Seðlabanka Íslands frá því í febrúar síðastliðnum (sjá Seðlabanki Íslands, 2013). 

Samkvæmt þessu má því gera ráð fyrir að árleg fjárfesting innanlands vegna verkefnisins á 

framkvæmdatímanum verði á bilinu 11-16% af fjárfestingu ársins 2013 og 1,6-2,3% af vergri 

landsframleiðslu ársins 2013. 

Í ljósi umfangs verkefnisins má gera ráð fyrir að það hafi áhrif á hinar ýmsu hagstærðir. Þar af 

leiðandi má færa fyrir því rök að það gefi ekki rétta mynd af þjóðhagslegum ábata vegna 

verkefnisins að skoða aðeins útgjöld innlendra aðila vegna fjárfestingarinnar og nettó tekjur 

innlendra aðila af sölu raforku um strenginn til Bretlands heldur verði einnig að taka tillit til 

áhrif verkefnisins á aðrar hagstærðir. Eftirfarandi útreikningar gera það með því að taka tillit 

til áhrifa verkefnisins á verga landsframleiðslu fremur en nettó tekjur af sölu raforku um 

strenginn til Bretlands: 

Tafla 3.7. Þjóðhagsleg arðsemi verkefnisins 
 Sviðsmynd A Sviðsmynd B Sviðsmynd C 

Innri raunvextir 5% 9% 16% 
 

Taflan sýnir innri raunvexti verkefnisins fyrir hagkerfið að teknu tilliti til afskrifta miðað við 

sviðsmyndirnar þrjár. Samkvæmt niðurstöðunum í töflunni, og að gefnum forsendunum að 

framan og almenna jafnvægislíkaninu, má gera ráð fyrir að innri raunvextir verkefnisins séu á 

bilinu 5-16%.  

Það gæti komið einhverjum á óvart, þegar niðurstöðurnar í töflunni eru skoðaðar, að mesta 

þjóðhagslega arðsemi verkefnisins skuli vera í sviðsmynd C en ekki A eins og gera má ráð 

fyrir þegar verkefnið er skoðað út frá rekstrarhagfræðilegu sjónarmiði. Helstu ástæður þessa 

eru að í sviðsmynd C eykst verg landsframleiðsla mun meira á framkvæmdatímanum vegna 

meiri eftirspurnar auk þess sem varanleg aukning vergrar landsframleiðslu eins og fjallað er 

um hér að framan. 
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Notkun á vergri landsframleiðslu sem mælikvarða á tekjur er ekki gallalaus, sérstaklega þar 

sem með því að notast við hana eru auknar launatekjur teknar sem hreinn ábati án þess að taka 

tillit til fórnarkostnaðar einstaklinga af aukinni vinnu.  

3.4 Skilaleið auðlindaarðsins  

Líklegt þykir að þrýstingur verði til hærra raforkuverðs fyrir almenning og atvinnulíf ef 

sæstrengur verður lagður til Bretlands. Margir þættir munu ráðan endanlegu raforkuverð 

hérlendis ef strengur er lagður. Má þar t.d. nefna útfærslu viðskiptalíkansins og hvort 

samningar um fasta afhendingu raforku árlega í Bretlandi verða gerðir. Önnur tæknileg atriði 

varðandi strenginn, eins og t.d. sá tími sem fer í að snúa flæði raforkunnar við, mun einnig 

hafa áhrif á raforkuverð hérlendis. Erfitt er því að spá fyrir um raforkuverðshækkunina.  

Eins og farið var yfir í kafla 1 verður sama raforkuverð á mörkuðum þar sem flutningsgetan er 

ótakmörkuð. Raunveruleikinn er hins vegar sá að flutningsgeta raforku milli landa er í fæstum 

tilfellum ótakmörkuð. Í tilfelli sæstrengs frá Íslandi er flutningsgetan takmörkuð og mögulega 

verður töluverður hluti nýtingar strengsins skilyrtur í langtímasamningum frá Íslandi. Þar af 

leiðandi minnkar enn frekar það svigrúm sem mögulega getur leitt til sama raforkuverðs 

hérlendis og á t.d. breskum markaði. Segja má því að þrýstingur myndist til hærra 

raforkuverðs hérlendis en óvíst er hver verðhækkunin verður. Mjög ólíklegt verður að teljast 

að raforkuverðið hérlendis verði hið sama og á t.d. breskum markaði. 

Í töflu 3.8 má sjá algengan raforkureikning heimilis á árinu 2013 sem notar 5000 kWst á ári 

skv. reiknivél Orkuseturs miðað við núverandi raforkuverð, flutnings- og dreifigjöld og skatta. 

Einnig kemur fram möguleg samsetning raforkureiknings heimilis árið 2030 sem notar 

5000 kWst en raforkuverðið hefur hækkað 10%, 30% og 50% en flutnings- og dreifigjöldum 

hefur verið haldið hinum sömu. Reikningsdæmið er fyrst og fremst sett fram til þess að kanna 

áhrif hækkandi raforkuverðs fyrir algengt heimili og ekki er verið að spá þessari hækkun. Ef 

skattar og flutnings- og dreifigjöld árið 2030 eru þau sömu og nú sést að algengur 

raforkureikningur heimilis hækkar um rúmlega 16.000 kr. ef 50% hækkun raforkuverðs á sér 

stað. 
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Tafla 3.8 Samsetning algengs raforkureiknings heimilis 

2013 2030 
Hækkun  10% 30% 50% 
Raforkuverð (kr/kWst) 4,97 5,47 6,46 7,46 
Orkuskattur (kr/kWst) 0,12 0,12 0,12 0,12 
Samtals (kr) 25.450 27.935 32.905 37.875 
Virðisaukaskattur (25,5%)(kr) 6.490 7.123 8.391 9.658 
Samtals m. vsk. (kr) 31.940 35.058 41.296 47.533 

 
Fastagjald (kr/dag) 32 32 32 32 
Flutningur og dreifing orku 
(kr/kWst) 5,43 5,43 5,43 5,43 
Samtals (kr) 38.830 38.830 38.830 38.830 
Virðisaukaskattur (25,5%) (kr) 9.902 9.902 9.902 9.902 
Samtals m. vsk. (kr) 48.732 48.732 48.732 48.732 

 
Samtals (kr) 80.671 83.790 90.027 96.265 
 

Í töflu 3.9 má sjá hvernig samsetning raforkureikningsins breytist við 50% hækkun 

raforkuverðsins: 

Tafla 3.9 Vægi mismunandi verðþátta á algengum raforkureikningi heimilis ef miðað er við 50% hækkun 
raforkuverðs á árinu 2030 

2013 2030 
Verðþáttur Upphæð Vægi Upphæð Vægi 
Raforkukaup 24.850 31% 37.275 39% 
Flutningur, dreifing og fastagjald 38.830 48% 38.830 40% 
Skattar 16.991 21% 20.160 21% 
 

Með hækkandi raforkuverði er áhugavert að skoða hvert sá ávinningur ratar að lokum. Mikill 

meirihluti íslenskra raforkufyrirtækja er í eigu ríkis eða sveitarfélaga. Í raun er eina 

raforkufyrirtækið sem er ekki í fullri eigu opinberra aðila HS Orka og er það félag í um 

þriðjungs eigu íslenskra lífeyrissjóða  (HS Orka, 2013; Lífeyrissjóður verslunarmanna, 2011). 

Með auknum tekjum hérlendra raforkufyrirtækja eykst geta þeirra til að greiða eigendum 

sínum arð.  

Breytingar í umgjörð og eignarhaldi raforkufyrirtækja geta einnig átt sér stað. Má þar til 

dæmis nefna að einkaaðilar sjái færi á að byggja minni virkjanir og að virkjanir verði 

fjármagnaðar í svokallaðri verkefnafjármögnun þar sem stofnuð eru sérstök félög um tiltekna 

framkvæmd. Í slíkum tilfellum mætti aðlaga skattkerfið að breyttum forsendum líkt og gert 
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hefur verið í Noregi þar sem jaðarskattar vatnsaflsvirkjana eru 58% (Norwegian Ministry of 

Finance, 2012). Með þessu móti má stuðla að því að auðlindaarðurinn renni til opinberra 

aðila. 

Ávinningur af sölu um streng m.v. þær sviðsmyndir sem fram hafa verið settar eru um 10-84 

milljarðar króna. Ef miðað er við fólksfjöldaspá og sama fjölda í hverri fjölskyldu má ætla að 

heimilin í landinu árið 2030 verði um 153 þúsund. Samkvæmt sviðsmynd B verður því ábati á 

hverja fjölskyldu af sölu raforku um sæstreng um 340 þúsund krónur ef einungis er miðað við 

sölu um strenginn. Hærri raforkukostnaður heimila auk viðeigandi skatta mun vitaskuld að 

einhverju leyti enda hjá opinberum aðilum vegna núverandi eignarhalds stórs hluta 

raforkufyrirtækja. Ef breytingar eru gerðar á skattkerfinu geta hinar auknu tekjur af sölu 

raforku einnig skilað sér til opinberra aðila. Hvernig opinberir aðilar ráðstafa svo hinum 

auknu tekjum er stjórnvalda að ákveða í umboði þjóðarinnar en ljóst er að svigrúm gæti 

myndast til t.d. skattalækkana fyrir hvert heimili sem gætu verið umtalsvert umfram það sem 

heimilin borga aukalega í formi hærri raforkureiknings. Ávinningur skv. sviðsmynd B er til 

dæmis um helmingur af öllum álögðum almennum tekjuskatti einstaklinga 2012 

(Fjármálaráðuneytið, 2012).  

Eins og áður hefur verið fjallað um mun hækkandi raforkuverð koma illa við þá sem notast 

við mikla raforku og þar má til dæmis nefna þau heimili sem notast við rafhitun. Mögulega 

gætu stjórnvöld komið til móts við þau heimili sem notast við mikla raforku með því að t.d. 

lækka virðisaukaskatt eða önnur gjöld á raforku.  

Þegar um er að ræða auðlind í opinberri eigu er mikilvægt að huga að því hvernig 

auðlindarentan er innheimt og dreift. Það eru ýmsar leiðir færar til að innheimta 

auðlindarentu, s.s. með sérstakri skattlagningu orkufyrirtækja eða annars konar gjaldtöku.19 

Þar sem um opinberar auðlindir er að ræða skiptir miklu að auðlindarentan verði sem mest og 

renni til eigendanna, óháð eignarhaldi orkufyrirtækjanna sjálfra. Eins og áður hefur verið 

nefnt eru flest orkufyrirtæki nú í opinberri eigu, en ekki er víst að svo verði um alla framtíð og 

því er rétt að huga að þessum málum sem fyrst. 

Í þessu sambandi er einnig rétt að benda á að ólíkt fyrirkomulag á raforkumarkaði getur 

auðveldað eða torveldað skattlagningu auðlindaarðs af orkuframleiðslu og sölu. Þar sem 

raforkumarkaðir eru gegnsæir er auðveldara að meta auðlindarentuna, þar sem hún 
                                                 

19 Auðlindastefnunefnd (2012), bls. 12-14 og Friðrik Már Baldursson og Daði Már Kristófersson (2009). 
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endurspeglast í verði á markaði. Þannig er t.d. auðveldara að skattleggja auðlindarentu í 

Noregi, þar sem raforkuverðið á hverjum tíma birtist á markaði, en hér á landi þar sem 

raforkuverðið er ólíkt eftir kaupendum og markaðsaðstæðum. 
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Kafli 4. Erlendar greiningar á áhrifum sæstrengja 
Víða erlendis hafa strengir verið lagðir milli landa og landsvæða. Sérstaða Íslands felst í því 

að raforkukerfi okkar er byggt að mestu leyti upp á vatnsaflsvirkjunum. Til þess að varpa ljósi 

á þá sérstöðu er litið til annars vegar Noregs og hins vegar Tasmaníu í Ástralíu. Bæði búa þau 

yfir miklu vatnsafli og hefur uppbygging raforkukerfa þeirra verið að mörgu leyti svipuð og 

hérlendis. Bæði Noregur og Tasmanía hafa tengst öðrum mörkuðum á undanförnum árum og 

Noregur hefur í hyggju að tengjast enn fleiri mörkuðum.  

4.1 NorNed 

Sæstrengur milli Noregs og Hollands, svokallaður NorNed strengur, var tekinn í notkun í maí 

2008. Strengurinn er 580 km langur og með flutningsgetu 700 MW. Eigendur strengsins eru 

flutningsfyrirtækin í löndunum tveimur, Statnett og TenneT. Fyrirtækin tvö deila ávinningi af 

viðskiptum um strenginn.  

Stærstur hluti norskra raforkufyrirtækja er í opinberri eigu auk þess sem sérstakur 

auðlindaskattur, 58%, er lagður á vatnsaflsvirkjanir. Auðlindarenta af raforkusölu skilar sér 

því að miklu leyti til opinberra aðila í Noregi. 

Stålsett og Holm (2011) leggja mat á velferðaráhrif NorNed strengsins frá maí 2008 til 

september 2011. Ekki er litið til áhrifa skatta þar sem flest raforkufyrirtæki eru í opinberri 

eigu og þar af leiðandi færsla innan norska hagkerfisins. Að mati þeirra hefur NorNed dregið 

úr velferð neytenda um 1810 milljónir norskra króna á tímabilinu en aukið velferð 

framleiðenda og flutningsfyrirtækisins um 2802 milljónir norskra króna. Þar af leiðandi eru 

heildaráhrifin jákvæð sem nemur 992 milljónum norskra króna. Ef tekið er tillit til 

skattagreiðsla norsku raforkufyrirtækjanna má búast við því að dreifing ábatans hafi verið 

jafnari milli neytenda og framleiðenda. Ef litið er til þessa samanburðar sést að strengurinn 

hefur haft jákvæð áhrif á norskt samfélag þó vissulega séu neikvæð áhrif til staðar fyrir 

ákveðna hópa. Ef litið er til hreins núvirðis (e. net present value) af tekjum yfir líftíma 

NorNed, 2008-2047, áætla þeir það um 6000 milljónir norskra króna ef miðað er við 4,5% 

vexti, eða um 120 milljarðar íslenskra króna. 

Flutningsfyrirtækin í löndunum tveimur hafa sótt um leyfi til að leggja annan sæstreng milli 

Noregs og Hollands (Statnett, 2010).  
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4.1.1 Frekari strengir frá Noregi fyrirhugaðir 

Norðmenn hafa í hyggju að tengjast frekar öðrum nálægum mörkuðum. Samkvæmt norska 

flutningsfyrirtækinu, Statnett, er einna helst litið til Bretlands og Þýskalands fyrir næstu 

strengi á erlenda markaði:  

Tafla 4.1 Áætlun Statnett fyrir næstu sæstrengi 

Strengur Viðskiptaland Flutningsgeta Stefnt að notkun 

NSN Bretland 1400 MW 2020 

NORD.LINK Þýskaland 1400 MW 2018 

NorGer Þýskaland 1400 MW 2028 

Heimild: Statnett (2012; 2013). 

Innan tíu ára frá því að Nordlink hefur verið tekinn í gagnið hyggst Statnett klára að leggja 

annan 1400 MW streng, svokallaðan NorGer streng, til Þýskalands. Einnig hefur svokallaður 

NorthConnect strengur verið fyrirhugaður á milli Skotlands og Noregs sem gæti verið 

1400 MW. Þeir aðilar sem standa að þeim streng eru norræn orkufyrirtæki og er Statnett ekki 

hluti af þeim hópi. Lögð hefur verið fram í norska þinginu lagabreyting til þess að tryggja að 

Statnett ráði yfir raforkuflæði í Noregi og þar með er í raun lagt bann við strengjum í 

einkaeigu sem liggja frá Noregi til erlends markaðar (Bloomberg, 2013). Breska orkufélagið 

SSE var upphaflega einn af meðeigendum í NorthConnect en dró sig útúr verkefninu og ein af 

ástæðunum var óskýrt regluverk í kringum sæstrenginn (BBC, 2013).  

Hinir nýju sæstrengir tengja saman ólík raforkukerfi. Í Noregi eru fyrst og fremst 

vatnsaflsvirkjanir en í Bretlandi og Þýskalandi eru raforkukerfi sem notast að miklu leyti við 

jarðefnaeldsneyti fyrir raforkuvinnslu. Viðskiptatækifæri fyrirhugaðra sæstrengja frá Noregi 

eru einna helst byggð á (Pyory og Thema, 2010): 

 Tekjum vegna verðmismunar milli raforkukerfis þar sem vatnsaflsvirkjanir eru 

ríkjandi á og raforkukerfis þar sem jarðefnaeldsneyti er ríkjandi  

 Auknu raforkuframboð í hinum norrænu löndum vegna pólitískra markmiða um 

endurnýjanlega raforkuvinnslu.  

 Aukinni þörf fyrir sveigjanleika í raforkukerfi þar sem jarðefnaeldsneyti er ríkjandi 

vegna aukningar í nýrri óreglubundinni endurnýjanlegri raforku 

Tekjur af sölu um strenginn, svokallaðar stíflutekjur, byggjast á verðmismuninum á milli 

Noregs og hins erlenda markaðar. Stíflutekjurnar eru samalagðar tekjur af 
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verðmismunaviðskiptum á hverri klukkustund og þar af leiðandi er nauðsynlegt að líta til 

verðmismunarins fyrir hverja klukkustund. Þó svo að meðalverð geti verið svipað í Noregi og 

hinum löndunum tveimur getur verið töluverður verðmismunur innan dags og á milli árstíða. 

Slíkur verðmismunur skapar tækifæri fyrir norsk fyrirtæki bæði til þess að kaupa þegar verðið 

á erlenda markaðnum er lágt og vitaskuld að selja raforku á erlendan markað þegar verðið er 

hátt. Verðmismunaviðskiptin er helsta ástæðan fyrir frekari strengjum frá Noregi. 

Noregur og Svíþjóð hafa sett sér markmið um að auka raforkuvinnslu með endurnýjanlegum 

orkugjöfum um 26,4 TWst fyrir 2020 og hafa löndin komið á fót sérstökum markaði með slík 

vottorð. Markaðurinn stuðlar að því að notast verði við hagkvæmustu orkukostina í hvoru 

landi sem er. Nú þegar fer stærsti hluti raforkuvinnslu í löndunum tveimur með vatnsafli og 

kjarnorku og þar af leiðandi mun nýleg áhersla landanna tveggja leiða til þess að vænta má 

aukins framboðs raforku.  

Öflugt vatnsaflskerfi, líkt og í Noregi, getur leikið mikilvægt hlutverk í framtíðinni til þess að 

mæta sveiflum í framboði raforku. Eðli málsins samkvæmt þá er raforkuvinnsla t.d. vindmylla 

óregluleg og til þess að mæta eftirspurn á hverjum tíma þarf einhvern veginn að skapa 

mótvægi við óreglulegu raforkuvinnsluna. Vatnsaflsvirkjanir eru einn allra besti kosturinn til 

þess að jafna út framboð og eftirspurn. Með aukinni áherslu evrópskra landa á endurnýjanlega 

orku, t.d. vindmyllur í Bretlandi, þá sér Thema fram á að vatnsaflsvirkjanir Noregs eigi eftir 

að vera enn verðmætari í framtíðinni vegna sveigjanleikans.  

4.1.2 Velferðaráhrif af nýjum strengjum 

Við undirbúning nýrra sæstrengja frá Noregi til annarra markaða hefur töluverð 

greiningarvinna farið fram á áhrifum tenginganna. Hér á eftir verður farið yfir nokkrar nýlegar 

greiningar og gerð grein fyrir helstu niðurstöðum þeirra. 

Eins og áður hefur farið yfir má líta á velferðaráhrif sem samanlagaðan ábata framleiðenda og 

neytanda. Með því að skoða áhrif t.d. sæstrengja út frá velferðinni má meta hvort fjárfestingin 

sé þjóðhagslega hagkvæm. Litið hefur verið til þessa þáttar í mati greiningaraðila í Noregi af 

væntum sæstrengjum til annarra markaða.  

Thema skiptir mælanlegum ávinningi af nýjum strengjum í tvo grunnflokka. Í fyrsta lagi eru 

það stíflutekjurnar, verðmismunaviðskiptin á milli markaða, og í öðru lagi eru það verðáhrifin 

sem myndast með nýjum streng vegna þess að slík áhrif hafa mismunandi áhrif á 

hagsmunaaðila. Líklegt er að verðáhrifin verði meiri eftir því sem upphaflegur 
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meðalverðmismunur var á milli landanna áður en strengur er lagður. Að mati Thema mun hið 

aukna framboð á norræna markaðnum ráða mestu um verðmismuninn á milli landanna en ekki 

frekari strengir.  

Auk þess er ómælanlegur ávinningur og gera má ráð fyrir að sé jákvæður. Má í því sambandi 

nefna verðstöðugleika og notkun endurnýjanlegra orkukosta til að stemma stigu við 

loftslagsáhrif.  

Thema (2012) framkvæmir velferðargreiningu á tveimur og fjórum nýjum sæstrengjum frá 

Noregi til Þýskalands og Bretlands miðað við mismunandi sviðsmyndir. Sviðsmyndirnar eru 

annars vegar þar sem framboð er mikið og sveigjanleiki í raforkukerfi mikill og lítill, auk þess 

sem skoðað er þegar eftirspurn og framboð er í jafnvægi og verðsveiflur eru miklar og litlar í 

Þýskalandi og Bretlandi. Greiningin innifelur hvernig breyting í velferð dreifist á milli 

framleiðanda og neytenda. Niðurstaðan er að sæstrengir hafa jákvæð velferðaráhrif, þ.e. 

ávinningur er meiri heldur en kostnaðurinn, í öllum sviðsmyndum og þess vegna ætti að 

ráðast í lagningu þeirra fyrr en seinna.  

Tafla 1.2 Breyting í velferð neytenda og framleiðenda (milljónir evra á ári) og meðalverðs raforku 
(€/Mwst) 

2 strengir Mikið framboð/mikill 

sveigjanleiki 

Mikið framboð/lítill 

sveigjanleiki 

Jafnvægi/miklar 

verðsveiflur 

Jafnvægi/litlar 

verðsveiflur 

Verðhækkun í 

Noregi (€/Mwst) 

6,1 4,0 2,1 1,1 

Breyting í ábata 

framleiðenda 

980 624 388 212 

Breyting í ábata 

neytenda 

-818 -524 -332 -174 

Nettó breyting 162 100 56 38 

 

4 strengir Mikið framboð/mikill 

sveigjanleiki 

Mikið framboð/lítill 

sveigjanleiki 

Jafnvægi/miklar 

verðsveiflur 

Jafnvægi/litlar 

verðsveiflur 

Verðhækkun í 

Noregi (€/Mwst) 

8,0 5,3 2,5 1,5 

Breyting í ábata 

framleiðenda 

1330 868 513 293 

Breyting í ábata 

neytenda 

-1081 -707 -408 -226 

Nettó breyting 249 161 105 67 
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Niðurstöður Thema benda til þess að sæstrengir eru góð og stöndug (e. robust) fjárfesting fyrir 

Noreg. Virði sæstrengja byggir á jafnvægi framboðs og eftirspurnar á norræna markaðnum og 

svo virði sveigjanleika á erlenda markaðnum sem má sækja í verðmismunaviðskiptum. 

Almennt má því segja að því meira sem framboðið er á norræna markaðnum er og því 

breytilegri sem verðin á erlenda markaðnum eru, þeim mun arðvænni er aukin flutningsgeta 

um sæstrengi.  

Augljóst er að áhrif sæstrengjanna hafa mismundi áhrif á bæði neytendur og framleiðendur. 

Skiljanlega eru því neytendur og aðilar í atvinnulífinu sem nota mikla raforku áhyggjufullir 

um hag sinn vegna mögulega hækkandi raforkureiknings. Ljóst er að fleiri strengir frá Noregi 

skapa verðþrýsting til hækkunar en hið aukna framboð endurnýjanlegrar orku vegur á móti. 

Þar af leiðandi ættu ekki, að mati Thema, að verða veruleg hækkun á raforkuverði. Í þeim 

tilfellum þegar raforkuverð hækki í Noregi megi rekja það til þess að mögulegt framboð sé 

nærri eftirspurn, eins og t.d. þegar úrkoma er lítil, en ekki til aukinna viðskipta um sæstreng. 

Niðurstaða Thema er því að með auknum strengjum við erlenda markaði munu verðin á 

erlenda markaðnum ekki fylgja með. 

Ávinningur af auknum tekjum við raforkusölu skila sér að mestu leyti til norsks almennings í 

formi annað hvort skatt- eða arðgreiðslna. Flestar vatnsaflsvirkjanir eru í eigu opinberra aðila 

og því munu auknar tekjur af raforkuvinnslu að miklu leyti enda hjá opinberum aðilum annað 

hvort í formi skatttekna eða arðgreiðslna. Þeir einkaaðilar sem eru í raforkuvinnslu greiða 

auðlindarentuskatta af rekstri sínum og þar af leiðandi fari lítill hluti af hinum aukna ávinningi 

af frekari tengingum norska markaðarins við erlenda markaði til einakaaðila. Þar af leiðandi 

er í Noregi stórum hluta endurdreift til almennings í gegnum eiginarhald og skatta og því til 

neytenda að lokum (Thema, 2012; Pyory og Thema, 2010).  

Norska Vatns- og orkustofnunin (NVE) lét vinna skýrslu fyrir sig með það að markmiði að 

svara því að hve miklu mæli gæti innri flöskuhálsar  í flutningskerfum Þýskalands og 

Bretlands haft áhrif á ávinning af viðskiptum um mögulega nýja sæstrengi frá Noregi. 

Uppbygging og framþróun flutningskerfa bæði Noregs, Þýskalands og Bretlands eru 

mikilvæg fyrir arðsemi hinna nýju tenginga. Mögulegt er að innri flöskuhálsar í 

flutningskerfum landanna geti haft áhrif á starfsemi strengjanna og þeir nái ekki að öllum 

þeim ávinningi sem stefnt er að.  

Bæði Þýskalandi og Bretlandi er skipt upp í mismunandi verðsvæði í líkani Thema en með 

því móti er tekið tillit til flöskuhálsa í flutningskerfinu. Til dæmis er Bretlandi skipt í annars 
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vegar England og Wales og hins vegar Skotland. Þýskalandi er skipt í þrennt. Thema notar 

líkan sitt til þess að meta stíflutekjur og ávinningur neytenda og framleiðenda auk breytinga í 

stíflutekjum annarra sæstrengja. Með líkaninu eru kannað með hermun ávinningurinn af 

nýjum strengjum til Þýskalands og Bretlands þar sem annars vegar ekki er gert ráð fyrir 

neinum flöskuhálsum og einnig þar sem gert er ráð fyrir flöskuhálsum.  

Flöskuhálsar í Þýskalandi hafa ekki veruleg áhrif á verð í norður Þýskalandi. Flöskuhálsar í 

Bretlandi geta hins vegar haft veruleg áhrif á verð, og sérstaklega í Skotlandi, en þrátt fyrir 

það eru heildarávinningur af nýjum streng talinn traustur. Almennt er sæstrengur til Englands 

eða Wales minna útsettur fyrir verðáhættu sem skapast af flöskuhálsum heldur en sæstrengur 

til Skotlands.  

Annar ávinningur er enn til staðar af sæstreng þrátt fyrir flöskuhálsa. Aukið 

afhendingaröryggi, aukin samkeppni og samþætting markaða, auking notkun endurnýjanlegra 

orkugjafa. Einnig er hægt að nota strengina á varaaflsmarkaði (e. reserve market) og innan-

dags markaði (e. intra-day market) (Thema og E-bridge, 2012) 

4.2 Basslink – Sæstrengur milli Tasmaníu og Viktoríu 

Tasmanía er eyja fyrir sunnan Ástralíu og er svipuð Íslandi að því leyti að fólksfjöldi þar er 

um 512 þúsund (Department of Treasury and Finance, 2012), raforkuvinnsla fer að 81% leyti 

fram með vatnsaflsvirkjunum og eitt ríkisfyrirtæki, Hydro Tasmania (HT), sinnir um 80% af 

raforkuvinnslunni en fyrirtækið á og rekur nærri 2300 MW í vatnsaflsvirkjunum  

Um fyrri hluta síðustu aldar hófu mörg orkufrek fyrirtæki starfsemi á Tasmaníu vegna m.a. 

lágs raforkuverðs og góðs afhendingaröryggis. Um þessar mundir nota tuttugu orkufrekir 

aðilar í iðnaði um 60% af raforku í Tasmaníu og þar af nota fjórir stærstu notendurnir um 

helming af allri raforkunni. Fjórir stærstu notendur raforku eru Norske Skog, Nystar, Rio 

Tinto Alcan og BHP Temco sem nýta um 5800 GWst árlega. Samanlögð notkun orkufrekra 

iðnfyrirtækja er vanalega um 700 MW eða um það bil 40% af mestu eftirspurn  og um 50% af 

heildareftirspurn raforku. Jafnvægi framboðs og eftirspurnar getur breyst verulega ef breyting 

verður á starfsemi eins af fjórum stærstu notendum raforkunnar (ESIEP, 2011). 

Önnur atriði á Tasmaníu eru hins vegar frábrugðin íslenskum aðstæðum eins og til dæmis er 

einungis eitt ráðandi fyrirtæki í smásölu sem selur til langstærsta hluta neytenda auk þess að 

eiga nærri 400 MW gasorkuver sem annar um 10% af eftirspurn raforku. Raforkuverðið er 

ákvarðað af opinberum aðilum en ekki á samkeppnismarkaði líkt og hérlendis. (ESIEP, 2011). 
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Árleg eftirspurn raforku er umfram mögulega raforkuvinnslu með vatnsaflsvirkjunum og þar 

af leiðandi var 400 MW gasorkuver tekið í notkun árið 2009. Raforkuvinnsla með 

vatnsaflsvirkjunum í Tasmaníu er þar af leiðandi takmörkuð af magni þess vatns sem fellur til 

á eyjunni en ekki uppsettu afli. 

Sæstrengur, svokallaður Basslink, var lagður frá Tasmaníu til Viktoríu og tekinn í notkun árið 

2006. Strengurinn dregur nafn sitt frá Basssundi milli Tasmaníu og Viktoríu. Strengurinn er 

370 km langur og mögulegt er að flytja til Tasmaníu sem nemur 480 MW en flytja frá 

Tasmaníu 500 MW og getur flutt 630 MW til skamms tíma (ESIEP, 2012a).  

 

 

Mynd 5 Ástralía 

Með því að taka tillit til möguleika Basslink til þess að flytja raforku þá hefur Tasmanía 

aðgang að 3275 MW í uppsettu afli í heildina. Samsetning aflsins sem notast má við annars 

vegar með og hins vegar án Basslink kemur fram í töflu 4.3: 
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Tafla 4.3 Uppsett afl á Tasmaníu með og án Basslink 

 Án Basslink Með Basslink 

Vatnsaflsvirkjanir 81% 69% 

Vindmyllur 14% 4% 

Jarðefnavirkjanir 5% 12% 

Basslink  15% 

Heimild: (ESIEP, 2011). 

Sérstök nefnd var sett á fót árið 2010 til þess að fara yfir þá þróun sem orðið hafði á umhverfi 

raforkumála á Tasmaníu. Var þar meðal annars fjallað um áhrif Basslink á Tasmaníu og er 

umfjöllunin hér að mestu byggð á þeirri vinnu.  

4.2.1 Ástæður tengingar Tasmaníu og Viktoríu 

Tenging milli Tasmaníu og Ástralíu hafði verið rædd í um 50 ár áður en að endanlegri 

ákvörðun um að leggja strenginn var tekin árið 1997. Ákvörðun stjórnvalda í Tasmaníu að 

tengja saman raforkukerfi í Tasmaníu og Viktoríu var hluti af stærri breytingum á 

fyrirkomulagi raforkumála. Má þar nefna að stjórnvöld töldu að ekki væri hægt að byggja 

fleiri stórar vatnsaflsvirkjanir og því væri nauðsynlegt að huga að öðrum möguleikum til þess 

að útvega raforku á eynni. Önnur veigamikil ástæða var einnig að aðskilin var raforkuvinnsla- 

og flutningur, dreifing og smásala.  

Stjórnvöld skýrðu fá því að þau markmið sem stefnt væri að uppfylla með lagningu Basslink 

væru eftirfarandi (ESIEP, 2011a): 

 Auka afhendingaröryggi raforku og draga úr varnarleysi á þurrkutímum í Tasmaníu 

 Veita Tasmaníu aðgang að raforkuverðum sem ákvarðað var á samkeppnismarkaði í 

Ástralíu 

 Skapa leið til þess að raforkuvinnsla í Tasmaníu væri seld á ástralska markaðnum og 

bjóða nýja orkukosti til að mæta álagstoppum á ástralska markaðnum.  

 Tryggja með samkeppnisforvali að kostnaður við Basslink verði lágmarkaður  

 Tryggja að arðsemi til Tasmaníu frá raforkufyrirtækjum í opinberri eigu verði 

hámörkuð 

Strengurinn var því bæði hugsaður til inn- og útflutnings raforku. Leiðir til þess að draga úr 

áhættu tengdri lónastöðu vatnsaflsvirkjana hafa verið helsti áhrifaþátturinn í orkumálum í 

Tasmaníu og hefur m.a. haft þau áhrif að ríkið lagðist í nærri kaup á gasorkuveri á árinu 2008. 
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4.2.2 Eignarhald Basslink 

Stjórnvöld í Tasmaníu óskuðu eftir að fá einkaaðila til að leggja og reka Basslink og óskuðu 

eftir umsækjendum. Umsækjendur þurftu að geta uppfyllt tæknileg skilyrði eins og t.d. að 

flutningsgeta strengsins þyrfti að vera a.m.k. 200 MW, líftíminn að vera 40 ár, og bilanir væru 

innan ákveðinna marka. Einnig var umsækjendum um lagningu og rekstur strengsins frjálst að 

leggja til í umsóknum sínum hvort rekstrarfyrirkomulag strengsins væri reglað eður ei. Tekið 

var sérstaklega fram að stjórnvöld myndu ekki styðja fjárhagslega við verkefnið hvort sem 

það væri beint, óbeint eða þótt ófyrirséðir atburðir kæmu upp. Stjórnvöld í Tasmaníu mátu 

það sem svo að þau væru ekki í sterkri stöðu til þess að hafa áhrif á eða stjórna mikilvægum 

áhættum tengdum afkomu strengsins sem væru raforkuverðið á ástralska markaðnum og 

úrkoma.  

HT leiddi samningaviðræður við mögulega rekstraraðila strengsins. Tveir aðilar, Australian 

Energy International (Basslink) consortium (AEI) og National Grid International Ltd (NGIL), 

lögðu fram sínar áætlanir fyrir lagningu og rekstur strengsins. Báðir aðilarnir lögð til að leggja 

fjarskiptastreng samhliða Basslink raforkustrengnum. Samskiptastrengurinn myndi skapa 

tekjustreymi sem væri aðskilið tekjunum af flutningi raforku.  

Að lokum fór það svo að NGIL var valið til þess að leggja og reka strenginn. Kostnaður við 

strenginn hækkaði úr A$500 milljónum í A$875 milljónir aðallega vegna niðurstaðna í 

umhverfismati sem kölluðu á dýrari útfærslu tæknilegra atriða auk þess sem breyta þurfti 

tengingu sæstrengsins við flutningskerfið í Viktoríu vegna andstöðu við háspennulínur þar.20 

NGIL seinna meir seldi strenginn árið 2007 fyrir A$1,175 milljarða til CitySpring 

Infrastructure Trust sem aftur er í eigu Temasek Holdings sem er ríkisfjárfestingarsjóður 

Singapors.21 

4.2.3 Rekstur og árangur Basslink 

HT og rekstrarfélag Basslink gerðu með sér samning (svokallaðan Basslink Service 

Agreement, BSA) sem tilgreindi kvaðir og skyldur hvors aðila við rekstur Basslink.. 

Samningurinn, BSA, felur í sér að eigendur Basslink fá í sinn hlut fastar mánaðarlegar 

greiðslur auk árangurstengdra greiðsla  frá HT sem aftur á móti fær allar tekjur af strengnum 

sem ákvarðast af verðmismuninum og raforkuflutningnum, umfram greiðslurnar til eigenda 

                                                 

20 Hér er notast við ástralska dali, A$, þar sem upphæðir í heimildum eru uppgefnar í þeirri mynt. Á núverandi 
gengi er einn ástralskur dalur mjög nærri bandaríkjadal að verðgildi. 
21 Sjá Electricity Supply Industry Expert Panel (ESIEP) (2011a), bls. 20. 
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Basslink. Auk þess hefur HT ákvörðunarvald yfir hvernig flutningsgeta strengsins er boðin á 

markaði. Upphaflega var BSA sett til 25 ára en með möguleika á framlengingu til 15 ára 

(ESIEP, 2011a) 

Tekjur Basslink eru þar af leiðandi ekki reglaðar þó svo að þær séu nokkurn veginn fastar á 

milli ára og er hann sá eini sem er sem er rekinn undir slíku fyrirkomulagi í Ástralíu. 

Rekstrarfyrirkomulag strengsins er því á þá leið að hann er varinn að miklu leyti fyrir áhættu í 

tekjustreymi vegna samkomulagsins við HT. Fyrir eigendur Basslink er fjárfestingin þar af 

leiðandi líkari reglaðri fjárfestingu (Producticity Commission, 2012).  

Fjárhagsleg afkoma af Basslink hefur ekki verið í samræmi við það viðskiptalíkan sem 

upphaflega var lagt fram. Kostnaður HT vegna Basslink hefur verið um A$130 milljónir 

umfram hreinar tekjur vegna strengsins. Úrkoma hefur verið stærsti áhrifaþátturinn og hefur 

hún verið undir meðaltali á undanförnum áratug. Samkvæmt HT var úrkoman á fyrsta áratug 

aldarinnar með líkindin 1 sinni á hverjum 1000 árum. Meira hefur því verið flutt af raforku til 

Tasmaníu heldur en frá eyjunni allt frá því að strengurinn var tekinn í gagnið og fram á 2010-

11. Á árunum 2009-2011 hefur úrkoma verið með eðlilegra móti og á þeim tíma hafa tekjur 

HT umfram kostnað verið A$30 milljónir (ESIEP, 2011a). 

4.2.4 Áhrif Basslinks á raforkuverð og iðnað 

Áður en Basslink var lagður voru greiningar gerðar á mögulegum áhrifum á raforkuverð og 

var búist við að raforkuverð í heildsölu lækkaði um u.þ.b. 7% til skamms tíma og þar með 

heildarkostnaður við raforku um 3% en þó minna til stórra aðila í iðnaði (Basslink Joint 

Advisory Panel, 2002) 

Vegna minni úrkomu en hafði verið vænst eftir að Basslink var kominn í gagnið er erfitt að 

bera saman þá verðþróun sem hefði verið með og án strengs. Eðli málsins samkvæmt 

skapaðist þrýstingur til hærri raforkuverðs með minna framboði sökum minni úrkomu. Að 

mati nefndarinnar hefur Basslink gert það kleyft að mæta eftirspurn raforku með lægri 

tilkostnaði heldur en mögulegt hefði verið samanborið við hvað hefði líklega raungerst ef 

strengurinn hefði ekki verið til staðar.  

Ef miðað er við að raforkuvinnsla hefði þurft að fara fram með gasi auk þess sem semja hefði 

þurft við stórnotendur að taka á sig skerðingar. Að mati HT og nefndarinnar er kostnaðurinn 

við þessa sviðsmynd um hefði verið um $A200-300 milljónum meiri heldur en með tilvist 

Baslink.  
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Nefndin telur að Basslink hafi því verið skilvirk (e. effective) og kostnaðarhagkvæm (e. cost 

efficient) leið til þess að tryggja öryggi þegar þurrkar hafa verið og að strengurinn hafi náð að 

anna eftirspurn á Tasmaníu fyrir lægri kostnað heldur en raunin hefði verið miðað við aðrar 

sviðsmyndir. Að mati nefndarinnar verður að líta til þess að sá kostnaður sem komist hefur 

verið hjá fyrir tilstilli Basslink hafi verið umtalsverður. Ekki hefur verið tekið tillit til 

hækkandi verða til orkufreks iðnaðar í þessu mati.  

Að mati HT hefur verið hægt að fá betri niðurstöður í samningaviðræðum við stórnotendur 

með tilkomu Basslink og að strengurinn hafi náð að skapa tiltrú hjá iðnaðarfyrirtækjum til 

þess að fjárfesta frekar í fyrirtækjum sínum og ganga til langtímasamninga (ESIEP, 2012a). 

Umræða hefur orðið um það í Tasmaníu að betra væri fyrir HT að selja að hluta eða öllu leyti 

þá raforku sem fer til iðnaðarfyrirtækja um Basslink í staðinn og með því móti auka 

verðmætin sem fyrirtækið ræður yfir. Nefndin leggur mat á þennan möguleika með því að 

kanna áhrif þess að auka mögulegan útflutning um Basslink um 100 MW í stað þess að selja 

til stórnotenda. Að mati nefndarinnar eykur slík tilfærsla á sölu ekki virðið fyrir HT vegna 

þess að Basslink er nú þegar nýttur til fulls þegar raforkuverðið er hátt í Viktoríu. Því væru 

þau 100 MW sem væru aukalega seld um strenginn seld þegar verðið er í meðallagi og svipað 

og það verð sem stórnotendur greiða (ESIEP, 2012a). 
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Kafli 5. Samantekt helstu niðurstaðna 
 Tenging raforkumarkaða leiðir, alla jafna, til hagkvæmari vinnslu og dreifingar orku 

en ella. Helstu ástæður þessa eru að tengingar geta leitt til frestunar á fjárfestingu í 

vinnslu, minni þörf er fyrir varaafl, betri nýtingar raforku og minni kostnaðar við 

stjórnun kerfisins. 

 Fjölmargir hagrænir þættir hafa áhrif á þjóðhagsleg áhrif lagningu sæstrengs frá 

Íslandi. Fjárfestingin er stór á íslenskan mælikvarða þó svo að stór hluti hennar falli til 

erlendis. Til dæmis má benda á fjárfestingar í virkjunum, umbreytistöðvum og í 

flutningskerfinu. Þó svo að stór hluti fjárfestingarinnar falli til erlendis eru þær 

fjárfestingar sem ráðast þarf í hérlendis verulegar. 

 Áhrif lagningar sæstrengs má skipta í annars vegar tímabundin og hins vegar varanleg 

áhrif. Hin tímabundnu áhrif eru á bæði á framleiðslu og vinnumarkað en einnig geta 

komið fram byggðaáhrif. Varanlegu áhrifin geta verið aukin framleiðsla, betri nýting 

náttúruauðlinda, kostnaður vegna notkunar náttúruauðlinda og kostnaður vegna 

ábyrgða hins opinbera. Ekki er lagt mat á kostnað vegna náttúruauðlinda, ábyrgða hins 

opinbera, né jákvæð áhrif vegna meira afhendingaröryggis orku. 

 Þeir útreikningar sem birtast í þessari skýrslu á þjóðhagslegum áhrifum byggja á 

ýmsum forsendum sem tíundaðar eru í skýrslunni sjálfri. Rétt er að árétta að óvissa 

ríkir um margar forsendurnar og því verður að taka niðurstöðum útreikninganna með 

varúð. 

 Til þess að taka tillit til óvissunnar í verkefni sem þessu eru settar fram þrjár 

sviðsmyndir. Í þeim er reynt að draga fram lágt og hátt mat auk miðjumats. Í stuttu 

máli er gert ráð fyrir 700-900 MW streng á til Bretlands þar sem heildarkostnaður er á 

bilinu 288-553 milljarðar króna. Raforkuverð á árinu 2030 er metið á bilinu €94-

130/MWst. Eins og áður segir ríkir mikil óvissa um þær forsendur sem notast er við og 

því ber að líta á niðurstöðurnar sem eingöngu vísbendingar um áhrif verkefnisins. 

 Raforkuverð erlendis í framtíðinni er ein meginforsendan í þeim útreikningum sem hér 

er lagðir fram. Eðli málsins samkvæmt ríkir mikil óvissa um raforkuverðið á árinu 

2030. Auk þess hafa bresk stjórnvöld ekki endanlega úfært orkustefnu sína og því 

liggur ekki fyrir hverjar áherslurnar verða. Ef litið er til þeirra gagna sem þó liggja 

frammi má áætla að raforkuverð hækki og stuðningur við endurnýjanlega orkugjafa 

skapi tækifæri fyrir hérlenda aðila í útflutningi raforku þegar markaðsverð í Bretlandi 

eru há og að sama skapi innflutningi þegar markaðsverð er lágt. 
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 Miðað við þær forsendur sem notast er við getur sala á raforku um sæstreng á breskan 

markað haft í för með sér verulegan ávinning fyrir íslensk raforkufyrirtæki. Áætlaðar 

nettó útflutningstekjur eru á bilinu 4-76 milljarðar króna árlega. Vegna þess að 

stærstur hluti íslenskra raforkufyrirtækja er í opinberri eigu geta verulegar skatt- og 

arðgreiðslur runnið frá raforkufyrirtækjunum til eigenda sinna. Heildarávinningur, 

samanlögð áhrif fyrir neytendur og framleiðendur, fyrir íslenskt þjóðarbú verður þar af 

leiðandi líklega jákvæður. 

 Þá skiptir uppbygging viðskiptasamninga skiptu miklu máli fyrir þjóðhagsleg arðsemi, 

sérstaklega hvað varðar myndun og dreifingu tekna og áhættu. 

 Ávinningur neytenda og framleiðenda er ólíkur með tilkomu strengs. Til dæmis, ef 

raforkuverð hækkar mun ávinningur neytenda dragast saman með nýjum streng en að 

sama skapi mun ávinningur framleiðenda aukast. Ef raforkuverð lækkar með tilkomu 

nýs strengs mun ávinningur neytenda aukast en framleiðenda minnka. Tilkoma nýs 

strengs getur þar af leiðandi haft áhrif á mismunandi hagsmunahópa í hverju landi. 

Heildarvelferðin, samanlagður ávinningur neytenda og framleiðenda í löndunum 

tveimur, mun þó aukast með nýjum tengingum.  

 Samkvæmt niðurstöðum almenns jafnvægislíkans má ætla framleiðsla aukist 

varanlega um ½ -1,2% í samanburði við langtímaþróun ef ekki væri lagður strengur, 

en það samsvarar 11-27 milljörðum króna á verðlagi ársins 2013. Niðurstaðan er háð 

því hvaða forsendur eru gefnar um umfang fjárfestingar og tekna af raforkusölu. Að 

sama skapi má ætla að fjöldi vinnustunda aukist varanlega um 0,2-1,1% frá 

langtímajafnvægi. Þá má búast við að vextir hækki á framkvæmdatíma og gengi 

krónunnar veikist lítillega. Langtímaraungengið gæti þó verið all nokkru hærra í 

kjölfar fjárfestingarinnar. 

 Tímasetning framkvæmda skiptir máli þar sem jákvæð áhrif verða trúlega meiri en ella 

ef slaki er í hagkerfinu frekar en þensla.  

 Reynslan erlendis frá veitir nokkra innsýn í hvað gæti gerst hér á landi við tengingu, 

bæði hvað varðar ábata og óvissuþætti.  

 Í Noregi hefur reynslan af sölu raforku um sæstreng verið góð. Fjárfestingin hefur 

reynst ábatasöm og hefur skilað sér í lægri skattheimtu og í arðgreiðslum til 

almennings. Aðstæður hér og í Noregi eru þó nokkuð ólíkar, sérstaklega hvað varðar 

umfang viðskiptanna af heildarorkuframleiðslu í Noregi, sem er mun minna en hér 
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yrði, auk þess sem strengurinn er mun styttri og á minna dýpi en strengur milli Íslands 

og Bretlands. 

 Norðmenn hafa töluverða reynslu af rekstri sæstrengja og hefur NorNed strengurinn til 

Hollands verið arðbær og er annar strengur frá Noregi til Hollands fyrirhugaður. Auk 

þess líta Norðmann einnig til þess að leggja sæstrengi til Bretlanda og Þýskalands. Í 

þeirri greiningarvinnu sem farið hefur fram fyrir hina nýju strengi kemur fram að þeir 

hafi jákvæð velferðaráhrif, nettó ávinningur neytenda og framleiðenda er jákvæður, og 

þar af leiðandi sé skynsamlegt út frá þjóðhagslegum forsendum að leggja strengina. 

Frekari strengir frá Noregi skapa þrýsting á hærri raforkuverð í Noregi en vænt 

framboð nýrrar endurnýjanlegrar raforku vegur á móti hækkuninni.  

 Tasmanía í Ástralíu er að mörgu leyti lík Íslandi. Vatnsaflskerfi þeirra tengdist með 

sæstreng meginlandi Ástralíu árið 2006. Upphaflega var fyrirhugað að flytja að mestu 

leyti raforku til meginlandsins en lítil úrkoma hefur orðið til þess að flytja hefur þurft 

inn mun meiri raforku heldur en áætlað hafði verið. Slíkur innflutningur hefur leitt til 

lægra raforkuverðs heldur en ef strengurinn hefði ekki verið. Að mati 

raforkufyrirtækis Tasmaníu hefur strengurinn aukið tiltrú aðila í iðnaði og verið hvati 

fyrir þá til þess að fara í frekari fjárfestingar og semja til langs tíma. 

 Niðurstöður skýrslunnar benda til að rétt sé að skoða nánar ýmis atriði varðandi 

lagningu rafstrengs frá Íslandi til Evrópu. Í fyrsta lagi þyrfti að skoða nánar forsendur 

um raforkuverð og spár þar um. Það verður best gert með því að leita samninga um 

raforkuverð til langs tíma. Í öðru lagi þarf að greina ítarlega hvernig hagstæðast sé að 

koma fyrir samningum varðandi eignarhald og skiptingu ábata og áhættu. Í þriðja lagi 

er vert að skoða nánar áhrif sölu um rafstreng á aðrar iðngreinar í landinu sem nýta 

raforku í meira eða minna magni. Það verður ekki gert nema með ítarlegri kostnaðar- 

og ábatagreiningu þar sem áhrifin eru skoðuð á þær atvinnugreinar sem nota raforku 

og þær atvinnugreinar sem þjóna þeim eða tengjast með beinum eða óbeinum hætti. 
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Viðauki 1. Forsendur um raforkuverð 

Inngangur  

 Raforkuverðið er einn stærsti óvissuþátturinn í þeim útreikningum sem hér fara á eftir. 

Framboð og eftirspurn raforku eru nánast óteygin og þar af leiðandi geta orðið miklar 

verðsveiflur t.d. innan dags en einnig á milli árstíða. Nærri 70% af raforkuvinnslu í Bretlandi 

fer fram með kolum, gasi og olíu og um 25% með kjarnorku. Heimsmarkaðsverð 

jarðefnaeldsneytisins á hverju tíma hefur þar af leiðandi mikil áhrif á raforkuverð í Bretlandi. 

Mat á raforkuverði framtíðarinnar er mjög vandasamt vegna þess að ekki einungis þarf að 

taka tillit til heimsmarkaðsverðs jarðefnaeldneytis heldur einnig t.d. hvaða virkjanakostir 

verða notaðir. Stefnumörkun varðandi frekari notkun endurnýjanlegrar orku til þess að 

stemma stigu við loftslagsbreytingum hefur því mikil áhrif á hvaða virkjanakostir verða í 

notkun t.d. árið 2030 og þar með samspil endurnýjanlegra og óendurnýjanlegra orkukosta á 

raforkumarkaði. Segja má því að mikil óvissa ríkir um raforkuverð framtíðarinnar í Bretlandi.  

Bresk stjórnvöld hafa það að markmiði að 15% af orkunotkun verði frá endurnýjanlegur 

orkukostum árið 2020 (DECC, 201d). Á árinu 2011 var notkun endurnýjanlegrar orku 3,8% af 

heildarorkunotkun. Bresk stjórnvöld hafa álitið að vindmyllur á landi og hafi auk lífmassa (e. 

biomass) verði helstu möguleikarnir til endurnýjanlegrar raforkuvinnslu til 2020 en einnig 

mikilvægir árið 2050 (DECC, 2011a). Vindmyllur á hafi hafa einna mestan möguleika að mati 

DECC, eða um 40 GW af 72 GW af endurnýjanlegum orkukostum (DECC, 2012d). 

V1 Mismunasamningar 

Bresk stjórnvöld hafa kynnt nýja orkustefnu (svokallaða Electricity Market Reform) og mun 

hún m.a. breyta stuðningskerfinu fyrir raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum 

orkukostum. Breytingin felst í því að svokölluð græn vottorð verða aflögð og í stað þeirra 

verður stuðningskerfið í formi mismunasamninga (e. contract for difference). Almennt tryggja 

mismunasamningar aðilum í raforkuvinnslu ákveðið verð sem fer eftir þeim vinnslukostum 

sem þeir ráða yfir. Með einföldun má segja að markaðsaðilar selji raforku sína inn á 

heildsölumarkað og fái greitt fyrir hana í samræmi við markaðsverð á hverjum tíma en einnig 

er greiddur mismunur á markaðsverðinu og viðmiðunarverði (e. strike price) fyrir hvern 

orkukost. Ef markaðsverðið er lægra heldur en viðmiðunarverðið þá fá raforkuframleiðendur 

greiddan mismuninn en hins vegar ef markaðsverðið er hærra heldur en viðmiðunarverðið þá 

greiða raforkuframleiðendur mismuninn til stjórnvalda. Viðmiðunarverðin verða sett mishá 

fyrir hvern vinnslukost og uppfærð í samræmi við verðbólgu. Með þessu móti eru aðilum í 
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raforkuvinnslu tryggðar stöðugri tekjur og þar með umgjörð fjárfestinga í endurnýjanlegum 

orkugjöfum álitlegri (DECC, 2012). Mynd XX6XX sýnir hvernig greiðslurnar eru breytilegar 

milli stjórnvalda og raforkuframleiðenda eftir því hversu hátt heildsöluverðið er. 

Mynd V1 Einföld útfærsla á mismunasamningi 

 

Viðmiðunarverðin verða ákvörðuð í samræmi við byggingar- og rekstrarkostnað fyrir hverja 

tegund af orkukosti fyrir sig auk þess að taka tillit til fjármagnskostnaðar. Þar af leiðandi 

verður viðmiðunarverðið ekki hið sama fyrir alla endurnýjanlega orkukosti (DECC, 2012c).  

Vegna þess að virkjanakostir hafa mismunandi eiginleika telja bresk stjórnvöld nauðsynlegt 

að aðlaga stuðningskerfið að þeim sem sinna raforkuvinnslu óreglubundið (t.d. vindmyllur og 

sólarorkuver) og þeim sem geta sinnt grunnafli (e. baseload), eins og t.d. kjarnorka og 

lífmassi. Vegna eðlismunar virkjanakostana stefna bresk stjórnvöld að því að innbyggðir 

hvatar verðir ekki þeir sömu fyrir virkjanakosti sem búa yfir þessum eiginleikum. 

Meginmunurinn felst í því að sett verður upp markaðsviðmiðunarverð (e. market refererence 

price) fyrir ósamfelldu (e. intermittent) virkjanakostina með næsta-dags markaðsverði en fyrir 

grunnaflsvirkjanakostina verði markaðsviðmiðunarverðið sett t.d. eitt ár fram í tímann 

(DECC, 2011b). Endanleg útfærsla á markaðsviðmiðunarverðinu fyrir grunnafl liggur hins 

vegar ekki fyrir en líklega verður litið til framvirks markaðar með raforku til þess að ákvarða 

markaðsviðmiðunarverðið fyrir grunnafl (DECC, 2012c).  

Með því að setja markaðsviðmiðunarverðið til tiltölulega langs tíma skapast hvatar fyrir 

framleiðendur að setja framleiðslu sína á markað þegar verðið er hátt og haga viðhaldi í 

Tími

Verð

Markaðsverð

Viðmiðunarverð

Greiðsla til
raforkuframleiðenda

Greiðsla frá
raforkuframleiðendum
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samræmi við markaðsverð. Með þessu móti telja breks stjórnvöld að hinir hefðbundnu 

markaðskraftar nái að njóta sína að vissu leyti þrátt fyrir stuðningskerfi grænu orkunnar. 

 

Mynd V2 Möguleg úrfærsla á mismunasamningum fyrir grunnafl 

Á mynd V2 sést möguleg útfærsla breskra stjórnvalda á stuðningskerfi fyrir grunnafl (e. 

baseload). Þar sést hvernig framleiðendum er tryggt stöðugt verð samkvæmt 

mismunasamningunum en einnig sést hvernig stuðningskerfið virkar þegar 

markaðsviðmiðunarverðið og markaðsverðið verður hærra heldur en viðmiðunarverðið. Í 

slíkum tilfellum fá framleiðendur greitt í samræmi við markaðsverðið en greiða þó tilbaka 

mismuninn á markaðsviðmiðunarverðinu og viðmiðunarverðinu. Með þessu móti er viðhaldið 

hinum hefðbundnu hvötum markaða að framleiða sem mest þegar verð eru há þrátt fyrir 

stuðningskerfið.  

Segja má því að miðað við þau drög sem eru á hinni nýju bresku orkustefnu að hérlendir 

raforkuframleiðendur hafi möguleika á því að fá stöðugt verð miðað við viðmiðunarverð en 

einnig hafi þann möguleika að framleiða raforku í samræmi við dægur- og árstíðarsveiflu á 

breska heildsölumarkaðinum.  

Ljóst er að meginmáli skiptir hvert viðmiðunarverðið verður og einnig hversu oft 

markaðsverðið er líklegt til að fara upp fyrir það. Enn sem komið er hafa viðmiðunarverðin 

ekki verið gefin út en útgáfa þeirra er fyrirhuguð seinna á þessu ári (DECC, 2012c). Vegna 

þess að viðmiðunarverðið hefur ekki verið sett ríkir mikil óvissa um hvaða verð aðilar sem 

stunda raforkuvinnslu með endurnýjanlegum orkugjöfum geta fengið fyrir raforku sína.  
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V2 Mat á viðmiðunarverði 

Í ljósi þess að ákvörðun viðmiðunarverðsins verður byggð á byggingar- og rekstrarkostnaði 

auk fjármagnskostnaðar mismunandi virkjanakosta er hægt að líta til svokallaðs núvirts 

meðalkostnaðs fyrir raforkuvinnslu (e. levelized cost of electricity, LCOE) þeirra vinnslukosta 

sem bresk stjórnvöld hafa einna helst litið til. Núvirtur meðalkostnaður tekur einmitt tillit til 

nýtingartíma, byggingar-, rekstrar- og fjármagnskostnaðar yfir líftíma orkukosta. DECC hefur 

metið núvirta meðalkostnaðinn á árinu 2013 , 2020 og 2030 (á verðlagi ársins 2012) fyrir þá 

þrjá endurnýjanlegu orkukosti sem bresk stjórnvöld hafa einna helst litið til m.v. breskar 

aðstæður: 

Tafla V1 Núvirtur meðalkostnaður árið 2013, 2020 og 2030 á verðlagi ársins 2012. 

2013 Vindmyllur á hafi Vindmyllur á landi Lífmassi 

Lágt mat £ 135/MWst £ 88/MWst £ 102/MWst 

Miðjumat £ 153/MWst £ 102/MWst £ 122/MWst 

Hátt mat £ 174/MWst £ 129/MWst £ 157/MWst 

    

2020    

Lágt mat £ 104/MWst £ 76/MWst £ 100/MWst 

Miðjumat £ 129/MWst £ 98/MWst £ 119/MWst 

Hátt mat £ 162/MWst £ 123/MWst £ 154/MWst 

    

2030    

Lágt mat £ 85/MWst £ 73/MWst £ 99/MWst 

Miðjumat £ 102/MWst £ 94/MWst £ 118/MWst 

Hátt mat £ 125/MWst £ 119/MWst £ 152/MWst 

Heimild: DECC (2012d). 

DECC væntir þess að draga muni úr kostnaði við raforkuvinnslu með endurnýjanlegu 

orkugjöfunum m.a. vegna tækniframfara. Vegna þess að hið nýja stuðningskerfi verður sett 

upp með langtímahagsmuni að leiðarljósi er eðlilegt að gera ráð fyrir því að viðmiðunarverðið 

verði ákvarðað í námunda við væntan núvirtan kostnað. Ef miðað er við spár Orku- og 

loftslagsstofnunar Bretlands (DECC) um núvirtan kostnað annars vegar 2020 og hins vegar 

2030 sést að fyrir vindmyllur á hafi úti má búast við um £ 115/MWst og um £ 120/MWst fyrir 

lífmassa.  
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Möguleikar Íslands geta því falist í því að bjóða endurnýjanlega orku sem er ódýrari heldur en 

er að vænta fyrir vindmyllur á hafi og lífmassa. Með því móti eru bresk stjórnvöld að uppfylla 

sín markmið um nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa og á sama tíma að draga úr orkukostnaði 

neytenda. Þátttaka hérlendra aðila í breskum raforkumarkaði getur einnig falið í sér aukið 

framboð raforku á álagstímum og þar með minni verðsveiflum á markaði, til hagsbóta fyrir 

neytendur.  

Vert er að ítreka að bresk stjórnvöld hafa ekki útfært endanlega stuðningskerfi fyrir 

endurnýjanlega orkugjafa auk þess sem ekki er vitað hvaða bresk stjórnvöld eru tilbúin að 

bjóða. Þau gögn sem hafa verið höfð hér til hliðsjónar eru bestu fáanlegu gögn. Vitaskuld er 

það mat sem er hér sett fram á raforkuverð til hérlendra aðila töluvert matskennt en er sett 

fram á bili til þess að sýna þá möguleika sem eru í stöðunni fyrir innlenda aðila. Þangað til 

samningaviðræðum við bresk stjórnvöld er lokið mun ríkja mikil óvissa um það verð sem 

býðst hérlendum aðilum. 

Spá um raforkuverð 

Væntar verðsveiflur á breskum raforkumarkaði skipta miklu máli vegna þeirra möguleika að 

selja raforku á hærra verði heldur en viðmiðunarverði. Líkt og fram hefur komið áður er erfitt 

að spá fyrir um þróun raforkuverðs bæði vegna þess að spá þarf fyrir um heimsmarkaðsverð á 

jarðefnaeldsneyti auk þess sem spá þarf fyrir um eiginleika þeirra virkjana sem notaðir verða.  

Til þess að taka tillit til allrar þeirra óvissu sem fylgir spám um raforkuverð hafa bæði Orku- 

og loftslagsstofnunin í Bretlandi og National Grid, flutningsfyrirtæki raforku í Bretlandi, birt 

raforkuspár sínar miðað við mismunandi forsendur t.d. markaðsverð jarðefnaeldsneytis. Á 

mynd V3 má sjá spá DECC á heildsöluverði raforku fram til ársins 2030 miðað við 

mismunandi forsendur og á verðlagi ársins 2012 (DECC, 2012a).  
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Mynd V3 Spá um þróun heildsöluverðs raforku til 2030 

Heimild: DECC (2012a), DECC (2011c). 

Meginsviðsmynd í spá DECC frá 2012 gefur til kynna að meðalheildsöluverð raforku hækki 

frá meðalverði ársins 2011, um £ 50/MWst (€ 59/MWst), upp í um £ 80/MWst (€ 94/MWst) 

árið 2030. DECC sér hins vegar fram á mismunandi verðþróun allt eftir því hvaða forsendur 

eru notaðar. Til dæmis getur raforkuverð orðið um £ 60/MWst (€ 59/MWst) árið 2030 ef 

heimsmarkaðsverð jarðefnaeldsneytis verður lágt en rúmlega £ 100/MWst (€ 117/MWst) ef 

heimsmarkaðsverðið verður hátt. Ef litið er til spár DECC frá árinu 2011 sést að heilt yfir 

lækkaði DECC spá sína um raforkuverð miðað við spána frá 2012. National Grid hefur einnig 

birt sínar spár fyrir þróun heildsöluverðs raforku og býst flutningsfyrirtækið við raforkuverði 

milli £ 50/MWst (€ 59/MWst) og £ 125/MWst (€ 146/MWst) árið 2030 á verðlagi ársins 2012 

(National Grid, 2012).  

Meðalverð ársins gefur hins vegar takmarkaða mynd á möguleika innlendra aðila vegna þess 

að raforkuverðið er margbreytilegt innan dags og eftir árstíðum. Eins og áður segir er bæði 

framboð og eftirspurn raforku nærri óteygin sem felur í sér að litlar breytingar framboðs- eða 

eftirspurnarmegin á markaðnum geta haft veruleg verðáhrif.  

Ef marka má áform breskra stjórnvalda um aukna nýtingu óendurnýjanlegra orkugjafa hefur 

verið áætlað að raforkuverð innan árs verði enn breytilegra heldur en það er í dag. Það er, 

raforkuverðið mun verða hærra en áður þegar t.d. vindur blæs ekki og einnig lægra en áður 

þekkist þegar t.d. vindur blæs hressilega. Auk þess getur komið upp sú staða að neikvæð 

raforkuverð myndist vegna þess að núverandi stuðningskerfi endurnýjanlegra orkugjafa veitir 
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stuðning óháð markaðsverði og því getur það verðið ábatasamt fyrir eigendur vindmylla að 

framleiða raforku alltaf þegar vindur blæs. 

Á mynd V4 hefur raforkuverðið í Bretlandi verið raðað frá því hæsta til þess lægsta miðað við 

uppgjörsverð á hálftímafresti á raforkumarkaði í Bretlandi (APX, 2013) og spá 

ráðgjafafyrirtækisins Pyory metin fyrir árið 2030 höfð til hliðsjónar (Pyory, 2009). 

 

Mynd V4 Spá um langæislínu raforkuverðs 2030 

Á myndinni sést hvernig raforkuverðið árið 2012 var oftast á milli £ 30/MWst og £ 50/MWst 

en lítinn tíma ársins eru verðin þó mun hærri, eða um og yfir £ 100/MWst. Einnig kemur upp 

sú staða að raforkuverð eru mjög lág, eða nærri núlli lítinn tíma ársins. Spá Pyory bendir til 

þess að raforkuverð eigi bæði eftir að verða hærra og lægra stærri hluta ársins en miðað við 

núverandi verð og er það meðal annars vegna aukins vægis endurnýjanlegra orkugjafa sem 

framleiða raforku óreglulega. 

Lauslega má áætla að 10-20% tímans verði raforkuverð hærri heldur en þau viðmiðunarverð 

sem áður voru metin fyrir innlenda aðila. Þar af leiðandi, m.v. það stuðningskerfi sem 

fyrirhugað er, fengið hærra verð heldur en sem nemur viðmiðunarverðum. Meðalverð þær 

stundir sem markaðsverðið er hærra heldur en viðmiðunarverðin getur verið nærri 

£ 150/MWst (€ 176/MWst) og því umtalsvert hærri heldur en viðmiðunarverðin.  

Ef miðað er við að 10% hluta ársins sé markaðsverðið hærra heldur en viðmiðunarverðið og 

hérlendir aðilar nýti sér þá tíma til útflutnings má áætla að meðalverðið verði um £ 150/MWst 
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(€ 176/MWst). Vegið meðalverð til innlendra aðila af fyrr framsettum viðmiðunarverðum og 

svo þess verðs sem fæst vegna t.d. dægursveifla getur verið á bilinu £ 80/MWst (€ 94/MWst)- 

£ 110/MWst (€ 130/MWst). Í þeim forsendum sem notaðar verða hér á eftir er miðað við að 

innlendir aðilar geti fengið £ 80/MWst (€ 94/MWst) í lágu mati, £ 95/MWst (€ 112/MWst) í 

miðjumati og £ 110/MWst (€ 130/MWst) í háu mati. 

Eins og fram hefur komið hafa bresk stjórnvöld ekki útfært stuðningskerfi sitt fyrir 

endurnýjanlega orku. Ef ekkert verður úr stuðningi við endurnýjanlega orku munu skiljanlega 

verða miklar breytingar frá þeim spám sem settar hafa verið fram hér. Vænta má að hinir 

hefðbundnu orkugjafar, gas, kol og kjarnorka, munu í slíku tilfelli halda áfram að verða megin 

orkugjafarnir.  

Ef litið er til núvirts meðalkostnaðar fyrir ódýrustu raforkuvinnslu þessara þriggja orkukosta 

sést að raforkuverðið verður ekki mjög frábrugðið því verði sem fyrr hafa verið sett fram: 

Tafla V2 Núvirtur meðalkostnaður árið 2020 og 2030 á verðlagi ársins 2012. 

2020 Gasorkuver Kolaorkuver Kjarnorka 

Lágt mat £ 81/MWst £ 101/MWst £ 77/MWst 

Miðjumat £ 82/MWst £ 104/MWst £ 85/MWst 

Hátt mat £ 84/MWst £ 107/MWst £ 95/MWst 

2030    

Lágt mat £ 87/MWst £ 87/MWst £ 65/MWst 

Miðjumat £ 89/MWst £ 111/MWst £ 73/MWst 

Hátt mat £ 91/MWst £ 111/MWst £ 85/MWst 

 

Því má ætla að á milli 2020 og 2030 verði raforkuverð miðað við þessa þrjá orkugjafa 

£ 83/MWst fyrir lágt mat, £ 91/MWst fyrir miðjumat og £ 96/MWst fyrir hátt mat. Ef miðað 

er við verðið sem áætlað var í miðjumatinu einungis á samanburði við endurnýjanlega 

orkugjafa, £ 83/MWst, sést að það er hið sama og lága matið ef miðað er við kol, gas og 

kjarnorku. 

Vert er að ítreka enn og aftur að margir óvissuþættir eru ríkjandi varðandi raforkuverðið. 

Samspil þess að bresk stjórnvöld hafa ekki útfært orkustefnu sína endanlega auk þess sem 

raforkuverð fram til ársins 2030 er mikilli óvissu háð gerir það að verkum að það mat sem hér 

er fram sett er einungis lauslegt mat. Óvissu um verðið verður ekki eytt nema með 

langtímasamningum við bresku kaupendurna. 
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Sæstrengur til raforkuflutninga 

Minnisblað um umhverfisþætti 
12. febrúar 2012 

Inngangur 
Orðið sæstrengur er notað annars vegar yfir fjarskiptastrengi og hins vegar yfir rafstrengi. Þau 
umhverfisáhrif sem nefnd eru í þessu minnisblaði geta átt við um hvora gerðina sem er. Hins 
vegar eru umhverfisáhrif rafstrengja yfirleitt töluvert meiri en áhrif fjarskiptastrengja, þar sem 
rafstrengir hafa alla jafna stærra þvermál, eru þyngri og flytja mun meiri orku. 
 
Eins og í landlínum er raforku miðlað um sæstrengi annað hvort í formi riðstraums (AC) eða 
háspennu-jafnstraums (HVDC) í gegnum allt að 15 cm þykkan einstefnu-, tvístefnu eða þriggja 
fasa rafstreng. Strengurinn er yfirleitt grafinn niður í set á hafsbotni, nema þar sem um er að ræða 
óvarinn bergrunn, en í slíkum tilvikum er strengurinn lagður á bergrunninn og hulinn grjóti 
(„grjótgarði“). 
 
Sæstrengur af því tagi sem rætt er um að koma upp er alla jafna nýttur sem miðlunarstrengur. Því 
er ekki endilega rétt að tala um „seljanda“ og „kaupanda“ raforku eftir því við hvorn enda 
strengsins þeir eru staðsettir. Fræðilega séð eru bein umhverfisáhrif því í grundvallaratriðum hin 
sömu við báða enda, eða í báðum löndum, (t.d. Íslandi og Bretlandi í þessu tilviki). Umræðan um 
strenginn hefur hins vegar verið á þann veg, að enda þótt um gagnkvæma miðlun verði að ræða 
sé tilgangurinn öðru fremur að miðla endurnýjanlegri raforku frá Íslandi til að auka hlutfall 
endurnýjanlegrar orku í raforkunotkun á Bretlandseyjum. Því er farin sú leið í þessu minnisblaði 
að líta á Ísland sem aðalsendanda (seljanda) raforku og Bretland sem aðalmóttakanda (kaupanda). 
Sé litið þannig á málið er ljóst að strengurinn hefur nokkuð mismunandi umhverfisleg-, 
samfélagsleg- og efnahagsleg áhrif í þessum tveimur löndum. 
 
Þegar umhverfisáhrif sæstrengsins eru skoðuð er mikilvægt að hafa í huga að verði strengurinn 
lagður, verður hann lengsti rafstrengur í sjó í heiminum (um 1.200 km) og að takmörkuð reynsla 
er því til staðar af framkvæmdum af slíkri stærðargráðu.  Þau umhverfisáhrif sem nefnd eru í 
þessu minnisblaði byggjast að mestu leyti á rannsóknum sem gerðar hafa verið á 
rannsóknarstofum og á rafstrengjum sem lagðir hafa verið frá vindorkuverum á hafi úti. Vegna 
þess hve lítil reynsla er til staðar er ógerlegt að áætla umhverfisáhrifin af nokkurri nákvæmni. Því 
er nauðsynlegt að hafa varúðarregluna í huga og leita allra leiða til að draga úr óvissu um áhrifin 
áður en ákvarðanir um lagningu strengsins eru teknar. Í þeirri vinnu þarf m.a. að leggja áherslu á 
lífsferilsgreiningar og vandaða útreikninga á líftímakostnaði. Hér er um ákveðið frumkvöðlastarf 
að ræða og enginn tæmandi leiðarvísir til fyrir mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. 
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1. Áhrif á Íslandi (í landi sendanda) 
Þegar meta skal hvaða áhrif lagning sæstrengs hefur innanlands er mikilvægt að horfa ekki 
einungis til beinna umhverfisáhrifa, heldur einnig til samfélagslegra og efnahagslegra þátta  í 
samræmi við hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. 
 
Virkjanir og háspennulínur 
Rætt hefur verið um að útflutningur raforku um sæstreng geti samsvarað allt að 800 MW afli. Til 
samanburðar má nefna að uppsett afl Fljótsdalsstöðvar (Kárahnjúkavirkjunar) er 690 MW, 
samanlagt uppsett afl allra aflstöðva Landsvirkjunar um 1.860 MW og samanlagt uppsett afl allra 
raforkuvera á Íslandi um 2.700 MW. Því er augljóst að áform um lagningu sæstrengs hljóta að 
auka mjög þrýsting á byggingu virkjana á Íslandi. Verkefnið er auk heldur mjög kostnaðarsamt og 
því mun verða lögð enn meiri áhersla en ella á mikilvægi þess að auka raforkuframleiðsluna 
innanlands, og þar með mögulega sölu raforku um sæstrenginn. Þannig nýtist fjárfestingin best og 
endurgreiðslutíminn verður sem stystur.  
 
Mikil samkeppni er nú þegar um auðlindir landsins og áætlanir eru til staðar um uppbyggingu 
vatnsafls- og jarðvarmavirkjana víða um land. Umhverfisáhrif virkjana verða ekki greind í 
smáatriðum í þessari samantekt, en ljóst er að umtalsverð umhverfisáhrif fylgja uppbyggingu 
virkjana af þeirri stærð sem kann að þykja nauðsynleg til að hámarka nýtingu sæstrengsins. Í þessu 
sambandi er vert að hafa í huga að margir helstu virkjunarkostir fyrir stórar vatnsafls- og 
jarðvarmavirkjanir eru staðsettir á viðkvæmum svæðum sem hafa jarðfræðilega og vistfræðilega 
sérstöðu í alþjóðlegu samhengi, svo sem á jarðhitasvæðum, eldvirkum svæðum og víðernum.  
 
Að sama skapi og af sömu ástæðum er líklegt að framkvæmdin auki þrýsting á uppbyggingu 
vindorku. Rætt hefur verið um að allt að helmingur raforku sem flutt yrði út um sæstreng kæmi 
frá vindorkuverum. Slík uppbygging er ekki nauðsynleg til að svara innlendri eftirspurn eftir 
raforku, auk þess sem hún getur haft margvísleg umhverfisáhrif í för með sér. 
 
Eins og fram hefur komið verður umræddur sæstrengur lengsti rafstrengur í sjó í heiminum og 
því takmörkuð reynsla til staðar af álíka framkvæmdum. Meðal annars ríkir nokkur óvissa um 
hugsanlegt orkutap á svo langri leið. Verði orkutap meira en búist er við, eykst þrýstingurinn á 
nýjar virkjanir umfram það sem annars væri. 
 
Með tilkomu sæstrengs má með öðrum orðum telja yfirgnæfandi líkur á að uppbygging virkjana 
verði hraðari en ella og langt umfram það sem nauðsynlegt verður til að mæta innlendri eftirspurn 
eftir raforku. Þannig mun sæstrengurinn ýta undir aukna uppbyggingu mannvirkja sem væru 
annars ekki nauðsynleg. Þetta á einnig við um uppbyggingu háspennulína sem geta haft sjónræn 
áhrif, skaðað ferðaþjónustu, truflað flug farfugla o.s.frv.  
 
Félagshagfræðileg áhrif 
Mikilvægt er huga að mögulegum félagshagfræðilegum áhrifum af lagningu sæstrengs, svo sem 
því hversu miklar tekjur sala raforku skapar, hvernig þær tekjur dreifast og hvernig þær skila sér til 
samfélagsins. Augljóst má telja að raforkuverð til heimila og smærri fyrirtækja muni hækka með 
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tilkomu sæstrengs og þar með tengingar við raforkumarkað Evrópu. Ætla má að framkvæmdin 
muni auka tekjur Landsvirkjunar verulega og þar með væntanlega arðgreiðslur fyrirtækisins til 
ríkissjóðs, þó að það sé í sjálfu sér ekki sjálfgefið. Þannig skapast tekjur sem nýta má til 
uppbyggingar velferðarkerfis og til að jafna þau neikvæðu áhrif sem fylgja hækkandi raforkuverði, 
með sérstakri áherslu á þá sem breytingin hefði mest áhrif á, svo sem lítil fyrirtæki sem nota 
tiltölulega mikla raforku, íbúa á köldum svæðum þar sem raforka er notuð til hitunar o.s.frv. Það 
er hins vegar engan veginn sjálfgefið að þessar væntanlegu auknu tekjur ríkissjóðs skili sér til 
þeirra sem hækkun raforkuverðs leggst þyngst á. Því er hugsanlegt að tilkoma sæstrengsins leiði til 
hærri útgjalda meginþorra almennings, án þess að það skili sér í betri opinberri þjónustu. Jafnvel 
þótt arðurinn skili sér til ríkissjóðs, kann hann að verða eftir hjá tiltölulega fáum einkaaðilum. 
Þessu fylgja neikvæð samfélagsleg áhrif sem birtast í ójafnari tekjuskiptinu en áður. Fræðilega séð 
er hægt að koma í veg fyrir þessi áhrif, en útilokað er að tryggja slíkt fyrirfram. Niðurstaðan ræðst 
af pólitískum ákvörðunum sem oft eru teknar undir verulegum þrýstingi frá fáum en stórum 
hagsmunaðilum. 
 
Miklar líkur eru á að hækkað raforkuverð til heimila og smærri fyrirtækja á Íslandi hafi tiltekin 
ruðningsáhrif sem dragi úr afkomumöguleikum sprotafyrirtækja og annarra fyrirtækja, svo sem 
örfyrirtækja í smærri byggðum. Ruðningsáhrif af svipuðu tagi eru þekktur fylgifiskur 
stórframkvæmda, þar sem smærri starfsemi sem fyrir er getur ekki keppt við hina nýju starfsemi, 
t.d. í launum, vaxtakjörum eða húsaleigu. Þannig getur tilkoma sæstrengs óbeint leitt til veiklunar 
tiltekinna atvinnugreina á landsvísu eða staðbundið, svo sem á svæðum þar sem raforka er nýtt til 
hitunar (svokölluðum „köldum svæðum“). 
 
Auk þeirra félagshagfræðilegu áhrifa sem hér hefur verið drepið á, má nefna að fjárfesting af 
þeirri stærðargráðu sem hér um ræðir mun væntanlega með einum eða öðrum hætti takmarka það 
fjármagn sem verður til ráðstöfunar í aðrar framkvæmdir, viðhald og rekstur þeirra innviða sem 
fyrir eru. 
 
Þegar rætt er um áhrif sæstrengs á hinn umhverfislega þátt sjálfbærrar þróunar er mikilvægt að 
gera greinarmun á rekstrarhagfræðilegum ávinningi annars vegar og þjóðhagslegum ávinningi hins 
vegar. Ávinningurinn fyrir einstök fyrirtæki kann að liggja í augum uppi þó að óvissa ríki um 
þjóðhagsleg áhrif til lengri tíma litið. Eðlilegt verður að telja að þjóðhagsleg áhrif vegi þyngra við 
ákvarðanatöku stjórnvalda, hvert sem verkefnið er. 
 
Grænt hagkerfi 
Framleiðsla endurnýjanlegrar raforku og útflutningur hennar um sæstreng fellur að mörgu leyti 
vel að áherslum græns hagkerfis. Hér verður þó að gera þann fyrirvara að orkuvinnslan leiði ekki 
til óásættanlegs álags á náttúruauðlindir, sbr. umfjöllun hér að framan um umhverfisáhrif virkjana. 
Frá sjónarhóli græna hagkerfisins virðist einnig liggja beinna við að sú orka sem annars væri seld 
úr landi væri þess í stað nýtt til að gera Ísland óháðara innflutningi eldsneytis. Um leið væri 
orkuöryggi landsins aukið. Ástæða er til að óttast að útflutningur raforku leiði til lengri tíma litið 
til óþarfa innflutnings jarðefnaeldsneytis. Þar með væri hugmyndin komin í andstöðu við áherslur 
græns hagkerfis um uppbyggingu grænna starfa innanlands, auk þess sem nýting raforku til 
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fjölþættrar framleiðslu innanlands hefur fljótt á litið burði til að skapa meiri virðisauka í 
þjóðarbúinu en útflutningur sömu raforku til nýtingar erlendis. 
 
Auðvelt er að færa fyrir því rök að sæstrengur til miðlunar raforku auki afhendingaröryggi, svo 
sem á tímum eldgosa eða annarra náttúruhamfara, sem geta skaðað innlenda raforkuframleiðslu. 
Þetta er þó nokkuð háð því hvar strengurinn kæmi á land og hvernig staðið yrði að styrkingu 
dreifikerfis innanlands. Þar sem strengurinn yrði væntanlega ekki lagður í þessum tilgangi, er 
eðlilegt að líta á þetta sem jákvæða aukaverkun. Sé strengurinn öðru fremur nýttur til verulegs 
útflutnings á raforku gildir eftir sem áður það sem fyrr var sagt um umhverfisleg og 
félagshagfræðileg áhrif. 

2. Bein áhrif af byggingu og rekstri sæstrengs 
Greina má á milli tvenns konar umhverfisáhrifa sæstrengs á hafsbotni eftir því hvenær þau eiga 
sér stað. Annars vegar hefur uppbygging/lagning strengsins tiltekin áhrif á framkvæmdatímanum, 
og hins vegar hefur strengurinn tiltekin áhrif á rekstrartíma sínum. Þessi tvíþættu áhrif eru að 
mörgu leyti ólík, sérstaklega hvað varanleika varðar. Þannig eru áhrif framkvæmdarinnar sem 
slíkrar yfirleitt tímabundin en áhrif rekstrarins hugsanlega varanleg. 

1.1 Á framkvæmdatíma 
Við mannvirkjagerð  af þeirri stærðargráðu sem hér um ræðir er ljóst að töluverð truflun getur 
orðið á lífríki strandar og hafsbotns á svæðum þar sem framkvæmdin á sér stað. Umferð 
vinnuvéla á viðkvæmum strandsvæðum og á hafsbotni vegna framkvæmda, viðgerða og flutnings 
veldur töluverðu álagi á gróður og dýralíf. Slíkt álag getur orðið til þess að vissar tegundir yfirgefi 
þessi svæði eða deyi út ef þær hafa ekki möguleika á að aðlagast trufluninni. Rannsóknir hafa sýnt 
að vissar tegundir lindýra og annarra hryggleysingja eru sérstaklega viðkvæmar fyrir slíkum 
truflunum þó að raskið hafi sjaldan varanleg áhrif á þróun einstakra stofna. 
 
Framkvæmdir í tengslum við lagningu sæstrengja geta einnig haft óbein áhrif á búsvæði strandar 
og hafsbotns. Hér er aðallega átt við dreifingu sets sem eykur grugg á framkvæmdasvæðum. 
Aukið grugg getur haft tímabundin áhrif á síunarferli uppsjávar- og botndýra og í sumum 
tilfellum leitt til dauða eða takmarkaðs vaxtar vissra tegunda smárra botndýra. Framkvæmdirnar 
geta einnig losað um og þyrlað upp mengunarefnum í seti þar sem um slíkt er að ræða. Þetta 
getur m.a. átt við um þungmálma og önnur mengunarefni sem gera lítinn skaða á meðan þau eru 
stöðug í seti, en geta haft veruleg neikvæð áhrif á gróður og dýralíf ef þau eru uppleyst í sjónum. 
 
Bein umhverfisáhrif á hafsbotn ráðast að talsverðu leyti af aðferðum við lagningu strengsins, 
einkum því hvort hann er plægður niður í hafsbotninn eða lagður á botninn og varinn með grjóti. 
Plægingin hefur væntanlega meiri neikvæð áhrif til skamms tíma, hvort sem litið er á bein áhrif 
eða óbein áhrif vegna gruggs og tilfærslu efna. Þetta kann hins vegar að snúast við á 
rekstrartímanum (sjá síðar). 
 
Sjónræn áhrif vegna framkvæmda við sæstreng verða varla veruleg. Þó hefur sýnt sig að tilteknir 
sjófuglar, svo sem fuglar af brúsaætt (t.d. lómur og himbrimi) eru viðkvæmir fyrir slíkum 
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truflunum. Sjónrænar truflanir geta meðal annars falist í aukinni skipaumferð á meðan á 
framkvæmdum stendur, auk aukinnar umferðar vinnuvéla á strandsvæðum. Hljóðmengun vegna 
framkvæmda mun varla hafa veruleg áhrif, en áhrif slíkrar mengunar á lífríki sjávar og stranda 
hefur þó lítt verið rannsökuð. 
 
Framkvæmdir við sæstreng hafa í för með sér aukna orkunotkun, og þá aðallega olíunotkun, sem 
hefur í för með sér aukna losun gróðurhúsaloftegunda og annarra mengunarefna út í 
andrúmsloftið. Aukin umferð skipa hefur einnig í för með sér vissa hættu á losun olíu í hafið. Að 
lokum má nefna að framkvæmdir við sæstreng hafa í för með sér töluverða úrgangsmyndun, rétt 
eins og framkvæmdir við önnur mannvirki. Hér er aðallega um að ræða afgangsefni á borð við 
sement, steypu og málmúrgang. Stór hluti þessa úrgangs flokkast væntanlega sem óvirkur eða 
endurvinnanlegur úrgangur og ætti því varla að hafa veruleg áhrif á umhverfið ef úrgangurinn er 
rétt flokkaður og síðan komið í viðeigandi farvegi. 
 

1.2 Á rekstrartíma 
Þau umhverfisáhrif sem eiga sér stað á rekstrartíma rafstrengs á hafsbotni eru að mörgu leyti 
alvarlegri en þau sem eiga sér stað á meðan á framkvæmd stendur þar sem þau eru varanlegri og 
að verulegu leyti óafturkræf. Umfang þeirra ræðst m.a. af líftíma strengsins og skipulagi 
framkvæmdarinnar. 
 
Við lagningu sæstrengs á hafsbotn skapast tilbúið hart yfirborð á svæðum sem áður einkenndust 
af mjúku setlagi. Þetta á bæði við þegar sæstrengur er plægður niður og þegar hann er lagður 
beint á hafsbotn og varinn með grjóti. Þessi svokölluðu „Rifáhrif“ eru mikilvæg í umræðunni um 
umhverfisáhrif rafstrengja á hafsbotni þar sem þetta harða yfirborð getur boðið heim framandi 
tegundum, sem síðan geta stuðlað að flótta staðbundinna tegunda (sérstaklega botndýra) og þar af 
leiðandi breytingu á tegundasamsetningu í kringum rafstrenginn. Þetta hefur mest áhrif á smádýr, 
veiru- og bakteríustofna, svo og aðrar tegundir sem eru síður hreyfanlegar en fiskar og 
sjávarspendýr. Þess má einnig geta að áhrif á neðstu þrep fæðupýramídans breiðast með tímanum 
út um staðbundna fæðuvefi á svæðum í kringum rafstrenginn. Langtímaáhrif harðs undirlags 
ráðast að talsverðu leyti af leiðarvali strengs, því undirlagi sem fyrir er og einkennum þeirra 
tegunda sem lifa á svæðinu.  
  
Rafsegulsvið myndast í kringum rafstrengi, hvar sem þeir liggja. Umhverfisáhrif vegna 
rafsegulsviðs í kringum rafstrengi á hafsbotni fara eftir styrk þess, sem ræðst af spennu, hönnun 
grjótvarnar og af straumum, auk fjarlægðar frá hafsbotni (þegar um er að ræða niðurgrafin 
streng). Tegund strengs skiptir líka máli, þar sem háspennu-jafnstraumsstrengir (HVDC) hafa 
meiri áhrif en riðstraumsstrengir (AC) hvað þetta varðar. 
 
Áhrif rafsegulsviðs á lífríki eru mjög mismunandi eftir tegundum lífvera. Ekki hafa verið gerðar 
miklar rannsóknir á þessu sviði, en þó er vitað að rafsegulsvið hefur áhrif á ratvísi fiska og 
sjávarspendýra sem notast við segulsvið jarðar við stefnumörkun. Rafsegulsviðið getur einnig haft 
önnur áhrif á hegðun og far tiltekinna tegunda fiska og sjávarspendýra, auk þess sem vitað er að 
sterkt rafsvið getur haft í för með sér lífeðlisfræðilegar breytingar í smáfiskum. Sem dæmi um 
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viðkvæma stofna í landhelgi Íslands má nefna hákarla- og skötustofna, en einnig er hugsanlegt að 
rafsegulsviðið hafi áhrif á ratvísi laxfiska, svo dæmi séu tekin.  
 
Ekki er hægt að útiloka að áhrif rafsegulssviðs á lífríkið í sjónum geti orðið umtalsverð. Þar sem 
rannsóknir eru af skornum skammti verður að álykta sem svo að vísindaleg óvissa ríki um þessi 
áhrif. Því er eðlilegt að varúðarreglunni sé beitt við ákvarðanatöku hvað þetta varðar. 
 
Vegna orkutaps við flutning raforku um sæstreng skapast hitageislun (hækkað hitastig) á 
strengnum og í nánasta umhverfi hans. Áhrif hitageislunar á lífríki og gróður hafa verið 
rannsökuð, bæði í grennd við rafstrengi á hafsbotni og í öðru samhengi, svo sem í grennd við 
jarðvarmavirkjanir. Breyting hitastigs í grennd við rafstreng fer eftir gerð strengsins, einkum 
flutningsgetu og einangrun/orkutapi. Riðstraumsstrengir (AC) geisla alla jafna út meiri hita en 
háspennu-jafnstraumsstrengir (HVDC). Breyting hitastigs ræðst einnig af gerð og hönnun 
(grjót)varnar, rafleiðni setlaga, hafstraumum og öðrum eðlis- og efnafræðilegum þáttum í sjónum 
í kring. Hitageislun getur haft áhrif á afkomu og/eða þroska sjávardýra. Meðal annars hefur verið 
sýnt fram á að afkoma þorskstofna í Atlantshafi versnar með hækkandi hitastigi, á sama tíma og 
bakteríugróður getur breyst. Botndýr eru einstaklega viðkvæm fyrir hitageislun. Þannig getur 
varanleg hækkun hitastigs á hafsbotni haft áhrif á æxlun, orsakað lífeðlisfræðilegar breytingar og 
aukið dánartíðni. Tiltekin botndýr forðast einnig svæði þar sem hiti í setlagi fer yfir ákveðinn 
þröskuld. Þá má nefna að hitageislun vegna rafstrengs getur haft í för með sér breytingu í 
efnasamsetningu setlaga og aukið virkni baktería í þeim. Slíkar breytingar í djúpum setlögum hafa 
áhrif á allt lífríki á hafsbotninum til lengri tíma litið, þar sem forsendur til lífs breytast með 
breyttum búsvæðum.  
 
Bein efnamengun frá rafstreng getur átt sér stað ef strengurinn er ekki fjarlægður eftir að hann er 
gerður óvirkur eða ef að skemmdir verða á kaplinum á meðan hann er í notkun. Hér er þó um að 
ræða frávik frá venjulegum rekstri og á nánast eingöngu við um vökvafyllta strengi. 

3. Áhrif í Bretlandi (í landi móttakanda) 
Ein af ástæðum þess að hagkvæmt kann að þykja að leggja rafstreng milli Íslands og Bretlands er 
að framkvæmdin getur dregið úr þörf fyrir óendurnýjanlega orkugjafa í Bretlandi og þannig 
stuðlað að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda þarlendis. Að sama skapi getur framkvæmdin 
verið liður í að uppfylla markmið Bretlands (og Evrópusambandsins) um hlutfall 
endurnýjanlegrar orku. Hér þarf hins vegar að taka stærðarhlutföll til greina, en ljóst má vera að 
það magn raforku sem hægt er að flytja um streng frá Íslandi nemur tiltölulega mjög lágu hlutfalli 
af núverandi orkunotkun Bretlands. Að sama skapi er getu sæstrengsins til að uppfylla markmið 
um hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa í Evrópu takmörk sett. Innflutningur raforku frá Íslandi 
gæti einnig grafið undan stuðningi við hugsanlegar innlendar lausnir og frumkvæði í framleiðslu á 
endurnýjanlegri orkuframleiðslu eða í orkusparnaði. Vandamál sem tengjast nýtingu 
óendurnýjanlegra orkugjafa eru því ekki leyst heldur flutt út landi.  
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Formáli 
Þann 29. júní 2012 setti iðnaðarráðherra ráðgjafarhóp um að kanna nánar þann möguleika að leggja 
sæstreng fyrir raforku á milli Íslands og Evrópu.  Slík framkvæmd hefur um nokkurt skeið verið talin 
tæknilega möguleg og vísbendingar um að það byggi yfir nægilegri hagkvæmni.  Nefndinni var ætlað 
greina nánar þjóðhagslega hagkvæmni verkefnisins, tæknileg og umhverfisleg atriði ásamt 
lagaumhverfi og milliríkjasamninga.  Slík greining væri liður í því að mynda breiða samfélagslega sátt 
sem nauðsynlegt væri fyrir framhald verkefnisins. Ráðgjafanefndin fól þremur lögfræðingum að 
greina lagaumhverfi vegna lagningu sæstrengja.  

Skýrsluhöfundar eru: Ólafur Egill Jónsson hjá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, Ragnheiður 
Elfa Þorsteinsdóttir hjá lögmannsstofunni Málþingi og Tómas H. Heiðar hjá utanríkisráðuneytinu. 
Tómas H. Heiðar skrifaði 11. kafla skýrslunnar sem fjallar um hafréttarlega álitaefni. Tómas hafði áður 
gert úttekt fyrir ráðgjafahópinn og var því fenginn til að útbúa kafla um þau atriði sem hann hafði 
unnið að. Að öðru leyti er skýrslan unnin af Ólafi Agli Jónssyni og Ragnheiði Elfu Þorsteinsdóttur.        
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1. Inngangur 
Til skoðunar er að leggja sæstreng milli Íslands og Bretlands. Strengurinn myndi verða lengsti 

sæstrengur í heimi og lagður á töluverðu dýpi. Sérstaða strengsins er ótvírætt sú að gert er ráð fyrir 

flutningi á raforku sem framleidd er úr endurnýjanlegum orkulindum. Endurnýjanleg orka er eftirsótt 

í ríkjum Evrópusambandsins vegna markmiðs þess um að auka hlutfall hennar í 20% 

heildarorkunotkunar árið 2020. Í því skyni hafa verið sett landsbundin markmið og ber Bretlandi að 

auka þetta hlutfall úr 1,3% (hlutfallið árið 2005) í 15% fyrir árið 2020.1 Lagning sæstrengs frá Íslandi til 

Bretlands kallar því ekki eingöngu á ítarlega skoðun á löggjöf landanna heldur einnig skuldbindingum 

að Evrópurétti og hvernig þær eru útfærðar.  

Í löggjöf ESB og EES eru ákvæði um samvinnu milli ríkja til að auka hlutfall endurnýjanlegrar orku í 

orkunotkun. Gerð verður grein fyrir fyrirkomulagi af því tagi auk þess sem fjallað verður m.a. um 

löggjöf og stefnumótun í Bretlandi sem nú er verið að endurskoða. Stefna Evrópusambandsins í 

málefnum endurnýjanlegrar orku eftir 2020 skiptir miklu fyrir þá sem vilja fjárfesta í endurnýjanlegri 

orku og því er umfjöllun þegar hafin innan sambandsins um hana. Gerð verður grein fyrir helstu 

hugmyndum sem fram eru komnar en þær geta skipt máli fyrir lagningu sæstrengs að því er varðar 

hugmyndir um hvernig lagaumhverfið kann að líta út í framtíðinni. Undirbúningur vegna lagningar 

sæstrengs kallar einnig á ítarlega skoðun á ríkisstyrkjareglum. 

Skattar og gjöld hafa mikil áhrif á raforkuverð og því verður komið inn á löggjöf ríkjanna og 

Evrópusambandsins á því sviði. Auk þess verður litið á ríkisstyrkjareglur og umhverfismál en þó 

meginreglan sé sú að ríkisaðstoð sé ekki heimil getur hún verið mikilvægt tæki til að stuðla að notkun 

á endurnýjanlegri orku. Skattaívilnanir eru gott dæmi um aðstoð af þessu tagi.  

Fjallað verður um hugmyndir Breta um nýtt stuðningskerfi við lágkolefnaframleiðslu á raforku sem 

byggir á gerð langtímasamninga og er helsti tilgangurinn með þeim að stuðla að verðstöðugleika. Því 

verður velt upp hvort mögulegt og hagkvæmt sé fyrir Ísland að nýta það kerfi til að tryggja arðsemi af 

sölu rafmagns um sæstrenginn.  

Að lokum er litið yfir tvær mögulegar útfærslur við lagningu sæstrengja, þ.e. annars vegar „merchant 

model“ sem byggir á því að fá undanþágur frá Evrópulöggjöfinni og hins vegar NEMO kerfið.2      

                                                           
1 Sjá I. viðauka við tilskipun 2009/28/EB. http://www.efta.int/~/media/Documents/eea-
supplements/icelandic/2012-is/54-is-part-1.pdf 
2 Alla jafna óska þeir sem fjárfesta í streng með „merchant model“ eftir undanþágum frá TPA (third party 
access). NEMO útfærslan reynir að fá það besta frá einkaframtakinu og minnka áhættuna fyrir 
framkvæmdaraðila sem er þá undir eftirliti.  
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2. Yfirlit yfir Evrópugerðir 
Í þessari skýrslu verður fjallað um reglur Evrópusambandsins sem skipta mestu að því er varðar þau 

álitamál sem snúa að lagningu sæstrengs. Orkustefna Evrópusambandsins er í stöðugri þróun en 

sambandið hefur lagt mikla áherslu á að þróa stefnu sína í átt að sameiginlegum markaði með orku. 

Hefur stefnan ekki síst miðað að því að takast á við áskoranir sem snúa að loftslagsbreytingum, og því 

hversu sambandið er háð innflutningi á orku og aðgangi að orku.  

 

Þó að „orka“ sé hluti af því frelsi innan EES-samningsins sem varðar „frjálsa vöruflutninga“ hefur 

Ísland nokkra sérstöðu á því sviði vegna legu landsins og þess að raforkukerfi Íslands er ekki tengt 

orkukerfi annarra ríkja. Hafa um 60 gerðir ESB á sviði orkumála hafa verið teknar upp í EES-

samninginn og hefur Ísland þurft undanþágu frá sumum þeirra.3 Dæmi um það eru ákveðnar 

undanþágur frá raforkutilskipuninni, 2003/54/EB þar sem Ísland telst vera lítið og einangrað kerfi. 

 

Eftirfarandi gerðir skipta einkum máli varðandi umfjöllun um lagningu sæstrengs:  

 

 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 714/2009 um skilyrði fyrir aðgangi að neti fyrir 

raforkuviðskipti yfir landamæri og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1228/2003. 

 Tilskipun 2009/72/EB um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir raforku. Tilskipunin 

hefur ekki verið tekin upp í EES-samninginn  en hún fellir úr gildi eldri tilskipun, 2003/54/EB 

um sameiginlegar reglur fyrir innri markað fyrir raforku. Ákveðnar undanþágur í tilskipuninni 

eiga við um Ísland þar sem það telst vera lítið og einangrað kerfi.   

 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB frá 23. apríl 2009 um að auka notkun orku 

frá endurnýjanlegum orkulindum og breytingar og síðar brottfall tilskipana 2001/77/EB og 

2003/30/EB, sem tekin var upp í EEES-samninginn á árinu 2011. 

 Tilskipun 2003/96/EB um endurskipulagningu ramma Bandalagsins vegna skattlagningar 

orkuvara og raforku, sem kveður á um samræmingu í skattlagningu orkuvara. Ekki hluti af 

EES-samningnum. 

 Tilskipun 2008/92/EB um starfsreglur bandalagsins til að auka gagnsæi verðlagningar á gasi 

og rafmagni til endanlegra notenda í atvinnurekstri. Eldri tilskipun um sama efni, 90/377/EBE, 

var tekin upp í EES-samninginn, en hún kveður á um að aðildarríki skuli grípa til nauðsynlegra 

aðgerða til að tryggja að fyrirtæki sem afhenda gas eða raforku til endanlegra 

                                                           
3 „Staða Íslands í Evrópusamstarfi“, skýrsla utanríkisráðherra frá apríl 2000. 
http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/skyrsla.pdf 
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iðnaðarnotenda skili inn upplýsingum um verð og skilmála, verðkerfi og sundurliðun á 

viðskiptavinum og orkumagn. Tilskipunin bíður þess að vera tekin upp í EES-samninginn. 

 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 347/2013/ESB um leiðbeiningarreglur um 

samevrópsk orkukerfi sem fellir úr gildi ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 

1364/2006/EB frá 6. september 2006 varðandi leiðbeiningarreglur um samevrópsk orkukerfi. 

Þar eru settar leiðbeiningarreglur um markmið, forgangsröðun og almenna lýsingu á 

aðgerðum hvað varðar samevrópsk orkukerfi. Ákvörðunin er ekki hluti af EES-samningnum.4 

 Reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar nr. 838/2010/EB sem tilgreinir meginreglur varðandi 

þóknun vegna flutnings raforku milli flutningskerfa og eftirlitsbundna nálgun vegna 

flutningsgjalda.  

 Orðsending um leiðbeiningar Evrópubandalagsins um ríkisaðstoð til umhverfisverndar frá 23. 

janúar 2008. Sjá kafla um ríkisaðstoð til umhverfisverndar í leiðbeiningum um ríkisaðstoð, 

sem samsvara leiðbeiningum Evrópubandalaganna um ríkisaðstoð til umhverfisverndar.5 

3. Stefnumótun eftir 2020 
Evrópusambandið hefur nú þegar hafið vinnu við að endurskoða stefnu sína í orku- og loftslagsmálum 

eftir 2020. Mikilvægt er að hún sé ákveðin í tíma, ekki síst til að tryggja öruggt umhverfi þeirra sem 

vilja fjárfesta í grænni orku. Efnahagskreppan hefur haft þau áhrif að fjárfestar eru varkárari en ella.  

 

Evrópusambandið setti sér árið 2007 þrjú metnaðarfull markmið í orku- og loftslagsmálum til ársins 

2020, þ.e. um að auka hlutfall endurnýjanlegrar orku í orkunotkun í 20%, að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda um 20% og að stuðla að 20% aukningu í orkusparnaði. Framleiðsla raforku í 

Evrópusambandinu losar mikið af CO² og því verður markmiðum um samdrátt í losun 

gróðurhúsalofttegunda ekki náð nema sett séu markmið um að auka hlutfall endurnýjanlegrar orku. 

Sett hafa verið bindandi markmið fyrir hvert og eitt aðildarríki fyrir sig í löggjöf ESB, sbr. tilskipun 

2009/28/EB um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkulindum. Til þess að ná þessum 

markmiðum geti ríkin beitt stuðningskerfum og komið á samvinnu sín á milli eins og síðar verður vikið 

að. 

 

Nú í lok mars sl. gaf framkvæmdastjórn ESB út grænbók um ramma í orku- og loftslagsmálum til 

ársins 2030. Var hún var lögð fram til samráðs hagsmunaaðila og geta þeir komið að athugasemdum 

fram til 2. júlí nk. Þá gaf framkvæmdastjórn ESB út stefnumótandi skjal um endurnýjanlega orku fyrir 
                                                           
4 Sjá greinargerð um orkumál vegna aðildarviðræðna. http://www.vidraedur.is/media/ees_i/Grg-heild-15.-orka.pdf 
5 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi ESB, nr. 29 10. júní 2010. http://www.efta.int/~/media/Documents/eea-
supplements/icelandic/2010-is/29-is.pdf 
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réttu ári. Hér á eftir verður farið yfir það helsta sem fram kemur í áðurnefndum skjölum en þau geta 

haft mikið um það að segja hvernig lagaumhverfið kemur til með að verða eftir 2020. Þau skjöl sem 

skipta mestu varðandi mótun stefnu eftir 2020 eru eftirfarandi: 

 

 Grænbók framkvæmdastjórnarinnar frá 27. mars sl. um ramma til ársins 2030 varðandi orku- 

og loftslagsstefnu – „Green Paper: A 2030 framework for climate and energy policies.“6 

 Orðsending frá 6. júní 2012 um endurnýjanlega orku – „Renewable Energy: a major player in 

the European energy market“.7 

 Orðsending um orkuáætlun 2050 frá 15. desember 2011 – „Energy Roadmap 2050“.8 Fjallar 

um hvernig Evrópusambandið getur náð markmiðum sínum um samdrátt í losun 

gróðurhúsalofttegunda en á sama tíma tryggt orkuöryggi og samkeppnishæfni. Leggur grunn 

að langtímastefnumótun með hagsmunaaðilum.  

 

3.1 Orðsending um endurnýjanlega orku 
Þann 6. júní 2012 gaf framkvæmdastjórn ESB út orðsendingu um stefnu sína að því er varðar 

endurnýjanlega orku eftir 2020. Kallað er eftir samræmdari nálgun varðandi stuðningskerfi og 

auknum hlut endurnýjanlegrar orku í aðildarríkjunum. Segir m.a. að nauðsynlegt sé að stuðla að 

fjárfestingum í innviðum, framleiðslu, tækni og framleiðslu á köplum og verksmiðjum og skipum til að 

byggja vindorkuver á hafi úti.  Orkuáætlun sambandsins til ársins 2050 (Energy Roadmap 2050) gerir 

ráð fyrir að stærsti hluti orkugjafa komi frá endurnýjanlegum orkulindum. Verði hins vegar ekkert að 

gert muni hlutfall endurnýjanlegrar orku minnka eftir árið 2020 vegna hás kostnaðar sem henni fylgir 

og hindrana í samanburði við jarðefnaeldsneyti. Því er að mati Evrópusambandsins nauðsynlegt að 

eyða óvissu um hvað verði eftir 2020 en með því skapist aukin tækifæri fyrir fjárfesta sem vilji 

fjárfesta í endurnýjanlegri orku. Hagsmunaaðilar hafi kallað eftir því að hún fari fram fyrr en ráð er 

fyrir gert í reglum sambandsins. 

 

Segir í orðsendingunni að hlutfall endurnýjanlegrar orku hafi aukist innan ESB og margt stuðlað að 

því, eins og minni kostnaður með aukinni tækniþróun. Mikilvægt sé hins vegar að ná niður kostnaði 

og ryðja úr vegi hindrunum fyrir fjárfestingum í endurnýjanlegri orku, t.d. með því að draga úr 

stuðningi við jarðefnaeldsneyti. Góður og virkur kolefnismarkaður ásamt vel hönnuðu skattaumhverfi 

eigi að hvetja fjárfesta til að fjárfesta í lágkolefnatækni. 

 
                                                           
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0169:EN:NOT 
7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0271:EN:NOT 
8 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0885:EN:NOT 
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Bent er á í orðsendingunni að í kostnaði við endurnýjanlega orku felist ekki eingöngu kostnaður vegna 

orkunnar sem notuð er, hvort heldur um sé að ræða vindorku, sólarorku eða vatnsorku; 

stjórnsýslukostnaður eða umsýslukostnaður sé mikill m.a. vegna flókins ferlis við leyfisveitingar, 

áætlanagerða sem m.a. þurfa að taka tillit til áhættunnar við að stuðningskerfum sé breytt. Einföld 

stjórnsýsla, stöðugt og gott stuðningskerfi og auðveldari aðgangur að fjármagni stuðli að aukinni 

samkeppnishæfni endurnýjanlegrar orku. Þar geti Evrópski fjárfestingarbankinn og opinberar 

stofnanir leikið lykilhlutverk.  

 

Flest tækni sem varðar endurnýjanlega orku nýtur stuðnings frá hinu opinbera eða um það hafa verið 

sett stuðningskerfi. Stuðningskerfi vegna framleiðenda orku að því er varðar orkuverð er nú í 15 

aðildarríkjum ESB og má gera ráð fyrir að einhverra kostnaðarhagkvæmra og vel skilgreindra 

stuðningskerfa verði einnig þörf eftir 2020. Þau eru hins vegar ólík eftir ríkjum og misjafnar ástæður 

að baki þeim eða hvatir og geta því skapað hindranir að því er varðar viðskipti yfir landamæri. Segir í 

orðsendingunni að framkvæmdastjórn ESB hyggist gefa út leiðbeiningar um bestu starfsvenjur og 

reynslu sem fengist hefur til að tryggja meira samræmi í framkvæmd ríkjanna. 

 

3.1.1 Samvinna ríkja 
Í orðsendingunni er sérstaklega vikið að möguleikum á samvinnu milli ríkja til að ná fram markmiðum 

varðandi endurnýjanlega orku. Í tilskipun 2009/28/EB um að auka hlut endurnýjanlega orku í 

orkunotkun er gert ráð fyrir því að ríki geti komið á slíku kerfi samvinnu sín á, en þessu tæki hefur 

hins vegar ekki verið mikið beitt. Eins og síðar verður vikið að í tilskipuninni er gert ráð fyrir að ríki 

geti átt samvinnu sín á milli þannig að endurnýjanleg orka framleidd í einu ríki megi telja með að því 

er varðar hlutfall í öðru ríki.9 Er sérstaklega tiltekið í skjali framkvæmdastjórnarinnar að verkefni í 

Norðursjó geti verið hluti af svona samvinnuverkefni milli ríkja á grundvelli tilskipunarinnar.  

 

Í þessu sambandi er einnig mikilvægt að framkvæmdastjórnin hyggst útbúa leiðbeiningarreglur til að 

auðvelda viðskipti með endurnýjanlega orku með því að einfalda umhverfið. Er lögð áhersla á 

mikilvægi þess að þróa innviði og að endurskoða þurfi löggjöf sambandsins í því skyni m.a. til að flýta 

fyrir uppbyggingu nýrra innviða milli landa. 

 

Val neytenda á orku skiptir miklu varðandi samkeppnishæfni orkugjafa. Segir í orðsendingunni að 

hvað rafmagn varði sé framboðið takmarkað auk þess sem verð sé ákvarðað með reglum. Gert er ráð 

fyrir að þetta muni breytast hratt með opnun smásölumarkaða og auknum möguleikum á að kaupa 
                                                           
9 Þannig má gera ráð fyrir að 10 aðildarríki eigi aukaorku til handa öðrum ríkjum. Sjá orðsendinguna: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0271:EN:NOT 
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græna orku. Er gert ráð fyrir að með snjallmælum og örframleiðslu á rafmagni muni þessum kostum 

fjölga. Snjallmælar geti auðveldað neytendum að fylgjast með hversu mikið þeir greiða fyrir rafmagn í 

rauntíma og hjálpað þeim við eyða minni orku. Einnig geta neytendur þá frekar nýtt sér lágt orkuverð. 

 

Að því er varðar markmið til ársins 2030 er í orðsendingunni helst rætt um þrjár leiðir við að móta 

stefnu:  

 að treysta á markað með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda,  

 að halda áfram með núverandi fyrirkomulag, 

 að hafa sameiginlegt markmið ESB um endurnýjanlega orku.  

 

Meðal þess sem talið er að þurfi að gera til að auka notkun endurnýjanlegrar orku er að styrkja 

markað með orkuna, ryðja úr vegi hindrunum á markaði og í löggjöf, bæta stuðningskerfi vegna 

endurnýjanlegrar orku, þróa innviði og auka aðkomu neytenda að orkumörkuðum. 

 

3.2 Grænbók um ramma í orku- og loftslagsmálum til ársins 2030 
Í lok mars sl. gaf framkvæmdastjórn ESB út grænbók með það að markmiði um að eiga samráð við 

hagsmunaaðila og safna gögnum og sjónarmiðum til að móta stefnuna til 2030 í orku- og 

loftslagsmálum.  Ber grænbókin yfirskriftina  „A 2030 framework for climate and energy policies“. Í 

lok hennar er varpað fram mörgum spurningum til leiðbeiningar og veittur frestur til 2. júlí nk. til að 

koma að athugasemdum. 

 

Í grænbókinni er varpað fram hugmyndum um stefnumótun eftir 2020 í því skyni að tryggja 

stöðugleika og að hlutfall endurnýjanlegrar orku haldi áfram að aukast eftir 2020. Þar segir að ESB 

hafi skýra stefnu til ársins 2020 en mikilvægt sé að móta stefnuna til ársins 2030. Fjárfestar verði að 

búa við vissu að því er varðar regluverk. Í þessu sambandi skipti máli að ekki hefur enn verið samið á 

alþjóðavettvangi um markmið í loftslagsmálum. Frá því að núverandi stefna var samþykkt á árunum 

2008/2009 hafi orðið efnahagskreppa, til hafi komið fjárhagsvandi aðildarríkja og fyrirtækja sem eiga 

erfitt með að fjármagna langtímafjárfestingar. Einnig hafi þróun á alheimsmörkuðum varðandi orku 

áhrif, svo og áhyggjur heimila af orkuverði og ólík sjónarmið á alþjóðavettvangi varðandi samdrátt í 

losun gróðurhúsalofttegunda. 

 

Í grænbókinni er komið inn á mikilvægi fjárfestinga og segir að miklar fjárfestingar séu nauðsynlegar 

til að nútímavæða orkukerfið, hvort sem um er að ræða endurnýjanlega orku eða ekki. Miklar 
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fjárfestingar þurfi að koma til í flutnings- og dreifikerfi, þar á meðal milli landa, til að fullkomna innri 

markaðinn og einnig að því er varðar endurnýjanlega orku.  

 

Fjallað er um áhyggjur af viðskiptakerfi með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda sem hefur ekki 

gengið sem skyldi og af þeim sökum íhugi sum ríki að grípa til skattlagningar. Hins vegar er komið inn 

á það í grænbókinni að ESB hafi náð árangri í því að auka hlutfall endurnýjanlegrar orku. Til að mynda 

hafi hlutfall hennar verið 12,7% árið 2010 en til samanburðar hafi það verið 8,5% árið 2005. Til að ná 

markmiðinu um 20% árið 2020 þurfi það að vaxa um 6,3% á ári hverju.  

 

Í grænbókinni segir að aðildarríkin hafi meira svigrúm varðandi framkvæmd á reglum ESB varðandi 

endurnýjanlega orku og orkunýtni og losun gróðurhúsalofttegunda sem er fyrir utan viðskiptakerfi 

með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda. Það hafi leitt til ólíkrar nálgunar í aðildarríkjunum m.a. 

að því er varðarstuðningskerf við endurnýjanlega orku, orku og kolefnisskatt. Mikilvægt er að hafa 

þetta í huga þegar mótuð er stefna til 2030, þ.e. að jafnvægis sé gætt að því er varðar aðgerðir innan 

ESB og sveigjanleika ríkja til að uppfylla markmið með þeim aðgerðum sem henta best aðstæðum 

heima fyrir.  

 

Grænbókin fjallar um mikilvægi samkeppnishæfs orkuverðs í alþjóðlegu samhengi. Þetta skipti máli 

fyrir heimilin og því sé raforkukostnaður sérstaklega mikilvægur sé horft til framtíðar til ársins 2030. 

Meðan heildsöluverð á orku hafi hækkað hóflega séu ákveðin merki um að verð til endanlegs 

notanda á rafmagni fyrir fyrirtæki og heimili hafi hækkað mun meira að raunvirði á síðasta áratug og 

allt bendi til þess að svo verði áfram. Verð á raforku stýrist að miklu leyti af verði á jarðefnaeldsneyti. 

Þá hafi ákvarðanir aðildarríkja um gjaldskrá, gjöld og skatta mikil áhrif á verð til endanlegs neytanda 

og það þurfi að hafa í huga við mótun stefnu. Einnig þurfi að taka með í reikninginn að hátt verð á 

losunarkvótum og stuðningur við að koma endurnýjanlegri orku á markað geti hækkað raforkuverð. 

Ríkisstyrkjareglur á sviði umhverfismála heimila núna vel skilgreindar undanþágur fyrir iðnað frá 

orkutengdum sköttum. Huga þurfi að því hvort og hvernig skuli halda því áfram að því er varðar 

stefnuna til 2030. 

 

Ýmsum spurningum er varpað fram í lok grænbókarinnar, m.a. um hvort rétt sé að setja bindandi 

markmið til ársins 2030 eða hvort viðskiptakerfi með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda, ETS, 

og lagalegar ráðstafanir dugi til að skapa rétt markaðsskilyrði.  

 

Loks er þess að geta að á sama tíma og grænbókin var lögð fram í mars sl. birti framkvæmdastjórnin 

fyrstu framvinduskýrslu sína samkvæmt tilskipuninni. Skýrslan fjallar  um það hvernig gengur að ná 
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þeim bindandi markmiðum sem hafa verið sett.. Þar kemur fram að hlutfall endurnýjanlegrar orku 

hafi vaxið mikið síðan tilskipunin var samþykkt. Evrópusambandið sé sjálft á réttri braut gangvart 

2020 markmiðinu þar sem hlutfall endurnýjanlegrar orku er nú 12,7%. Meirihluti ríkjanna hafi náð 

markmiði sem þau hafi sett sér fyrir 2011/2012. Hins vegar megi búast við því að markmiðin verði 

brattari í lokin og því þurfi meira að koma til af hálfu aðildarrríkjanna.  

 

Næstu vikur fer fram samráðsferli um grænbókina sem jafnframt er undanfari stefnumótunar og 

löggjafar ESB í orku- og loftslagsmálum eftir 2020. Samráðsferlið er mjög opið fyrir þá sem vilja koma 

að athugasemdum og er rétt að skoða hvort ástæða sé til að gera athugasemdir við það sem þar 

kemur fram.   

4. Samevrópskt net – TEN-E  
Stuðningskerfi ESB við þróun nets til flutnings á raforku og gasi hefur einkum byggt á sérstakri 

áætlun, samevrópsku orkuneti eða TEN-E. Samtenging, rekstrarsamhæfi og þróun evrópsks nets til 

flutnings á raforku og gasi er nauðsynleg til þess að koma á sameiginlegum innri markaði með orku. 

Lítur Evrópusambandið svo á að mikilvægt sé að tengja markaði ríkjanna og ESB í heild sinni og því 

hefur verið gripið til ýmissa ráðstafana til að ná fram markmiðinu um að koma á fót opnum og 

samkeppnishæfum innri markaði fyrir raforku og gas. Áformar sambandið að stórauka framlög til 

þessa á næsta fjárhagstímabili. 

Kveðið er á um samevrópsk net í 170. og 171. gr. SSESB þar sem segir að sambandið skuli vinna að því 

að koma á samevrópsku neti á sviði samgangna, fjarskipta og orku. Jafnframt er lögð sérstök áhersla 

á að tengja eyjar, landlukt svæði og jaðarsvæði innan Evrópusambandsins. Notendur eiga að hafa 

aðgang að góðri þjónustu auk þess að geta valið úr orkugjöfum á samkeppnishæfu verði. Lögð er 

áhersla á rekstrarsamhæfi við orkumarkaði annarra ríkja, s.s. ríkja við Miðjarðarhafið og Mið-

Austurlönd til að tryggja orkuöryggi og fjölbreytni orkugjafa. 

 

Evrópusambandið hefur úthlutað fjármunum til verkefna til að ná þessum markmiðum. Reglugerð 

ráðsins (EB) nr. 67/2010 kveður á um almennar reglur um fjárhagsaðstoð ESB á sviði samevrópskra 

neta (Trans European Networks, TEN) og reglugerð (EB) nr. 680/2007 fjallar um almennar reglur um 

fjárhagsaðstoð ESB á sviði samevrópskra samgöngu- og orkuneta þar sem er að finna nánari ákvæði 

um styrkhæfi verkefna.  
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Í nýsamþykktri reglugerð ESB  347/2013/EB um viðmiðunarreglur fyrir samevrópsk orkunet er gerður 

greinarmunur á því hvort um er að ræða forgangsverkefni eða verkefni sem þjóna sameiginlegum 

evrópskum hagsmunum. Eru þau síðarnefndu talin í sérstökum viðaukum við reglugerðina þar sem 

sett eru m.a. viðmið varðandi þau verkefni. Forgangsverkefni eru síðan valin úr verkefnum sem þjóna 

sameiginlegum evrópskum hagsmunum. Þau verða að hafa veruleg áhrif á virkni innri markaðarins, á 

orkuöryggi, afhendingaröryggi og/eða notkun endurnýjanlegrar orku, og njóta forgangs við úthlutun 

fjármuna sambandsins. Sum þeirra forgangsverkefna sem ná yfir landamæri og hafa umtalsverð áhrif 

á flutningsgetu eru talin vera verkefni sem þjóna sameiginlegum evrópskum hagsmunum og njóta 

forgangs við úthlutun fjármuna. 

Fjármunir vegna samevrópskra orkuneta, TEN-E, sem eru til ráðstöfunar á yfirstandandi 

fjárhagstímabili ESB, 2007-2013, eru 155 milljónir evra alls. Þeir fara oftast að stærstum hluta í 

hagkvæmniathuganir og er fjárhagslegur stuðningur TEN-E verkefna yfirleitt aðeins um 0,01-1% af 

heildarkostnaði verkefna, en framlagið má almennt ekki fara yfir 50% af heildarkostnaði athugunar. 

Aðrir fjármögnunarvalkostir eru einnig í boði, þar á meðal hjá Fjárfestingarbanka Evrópu eða öðrum 

fjármálastofnunum. Fjárfestingarbanki Evrópu getur lánað fyrir allt að helmingi kostnaðar. Þá er hægt 

er að fá lánaábyrgðir frá Fjárfestingarsjóði Evrópu eða öðrum fjármálastofnunum. Einnig geta runnið 

fjármunir úr byggðasjóðum sambandsins til slíkra verkefna. Heildarstuðningur frá ESB má ekki vera 

meiri en 10% af heildarfjárfestingunni. 

Ísland tekur ekki þátt í verkefnum eða stefnumótun um samevrópsk orkunet og hefur löggjöf 

sambandsins um viðmiðunarreglur fyrir samevrópsk orkunet ekki verið tekin upp í EES-samninginn..    

4.1 Næsta fjárhagstímabil ESB 
Nýtt sjö ára fjárhagstímabil ESB hefst árið 2014. Sambandið hefur því haft í undirbúningi tillögur um 

hvað taki við af TEN-E og hvort breyta eigi núverandi kerfi. Raforkumarkaðurinn stendur frammi fyrir 

gríðarlegri fjárfestingarþörf og hefur framkvæmdastjórn ESB áætlað að fjárfestingarþörf vegna 

raforku nemi um 140 milljörðum evra árin 2010-2020. Því er ljóst að núverandi framlög og 

fyrirkomulag Evrópusambandsins eru alls ekki fullnægjandi, einkum að því er varðar markmið um 

stóraukna notkun á endurnýjanlegri orku.  

Í skýrslu framkvæmdastjórnar frá árinu 2010 er fjallað um forgangsmál varðandi uppbyggingu 

orkugrunnvirkja innan ESB til 2020 og næstu áratugi. Eru fjárfestingar í nýjum og/eða endurbættum 

orkuflutningsnetum og betri samtengingar milli landa meðal fimm forgangsmála í nýrri orkustefnu 

ESB. Er talið að fjárfesta þurfi fyrir um eina trilljón evra í orkukerfum Evrópu til ársins 2020 og um 200 

milljarðar verði vegna rafmagns og gass. Eru skilgreindar forgangsleiðir í skýrslunni fyrir rafmagn, gas 
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og olíu. Að því er varðar rafmagn eru fjórar forgangsleiðir, þar á meðal ein fyrir Norðursjó og 

tengingar þaðan við Norður- og Mið-Evrópu.  

4.2 CEF – Connecting Europe Facility 
Samkvæmt fyrirliggjandi tillögum sem nú eru til umfjöllunar innan ESB stendur til að stórauka 

fjárframlög vegna evrópsks orkunets. Seint á árinu 2011 gaf framkvæmdastjórn ESB orðsendingu 

vegna næsta fjárhagstímabils þar sem gerð er tillaga um að komið skuli á sérstöku evrópsku neti, CEF 

(Connecting Europe Facility), til að stuðla að því að lokið verði við að koma á sameiginlegu orkuneti, 

samgönguneti og fjarskiptaneti. Tilgangurinn er og sá að ná markmiðum sambandsins um 20/20/20. 

Er gerð tillaga um að heildarfjármagn sambandsins til þessa nemi sem svarar 40 milljörðum evra á 

tímabilinu og þar af verði 9,1 milljarði veitt til orkumála. Í tillögunni felst því mikil hækkun á 

framlögum til orkumála eða úr 155 milljónum evra á yfirstandandi tímabili í 9,1 milljarð á því næsta. 

Tillögur framkvæmdastjórnarinnar bíða samþykkis aðildarríkjanna.  

4.3 Samstarf ríkja við Norðursjó vegna flutningskerfis á hafi úti (NSCOGI) 
Til að ná markmiðum um endurnýjanlega orku fram til ársins 2020 efndu 10 ríki við Norðursjó til 

samstarfs árið 2010 (North Seas Countries Offshore Grid Inititative (NSCOGI)). Tilgangurinn er að 

greiða fyrir þróun flutningskerfis á hafi úti (offshore grid) og um leið hámarka not á endurnýjanlegri 

orku og fjárfestinum í flutnings- og dreifikerfum. Þau ríki sem taka þátt eru Belgía, Bretland, 

Danmörk, Frakkland, Holland, Írland, Lúxemborg, Noregur, Svíþjóð og Þýskaland. Samkvæmt þeim 

tillögum sem nú liggja fyrir snýst sú forgangsleið sem varðar Norðursjó um að þróa flutningskerfi í 

Norðursjó, Írlandshafi, Ermarsundi, Eystrasaltinu og nálægum höfum til að flytja raforku frá 

endurnýjanlegum orkulindum á hafi úti og að auka raforkuviðskipti yfir landamæri.  

Það evrópska net, CEF, sem nú er í undirbúningi hjá Evrópusambandinu, getur haft þýðingu vegna 

hugsanlegrar lagningar sæstrengs. Er fyrst og fremst mikilvægt að fylgjast með fjármögnun á 

verkefnum sem heyra undir þá forgangsleið sem snýr að Norðursjó, skilyrðum fyrir henni og öðru 

sem lýtur að framkvæmd hennar. Samstarf ríkja við Norðursjó er því augljóslega mikilvægur 

vettvangur og á án efa eftir að hafa mikla þýðingu fyrir það hvernig þessir fjármunir verða nýttir til að 

ná fram markmiðum sem Evrópusambandið hefur sett varðandi aukningu á notkun endurnýjanlegrar 

orku. Verði tillögurnar samþykktar munu eingöngu aðgerðir sem varða verkefni sem þjóna 

sameiginlegum evrópskum hagsmunum njóta stuðnings. Hverjar þær geta verið verður síðan nánar 

skilgreint í reglugerðum þar sem settar verða fram leiðbeinandi reglur og skilyrði fyrir stuðningi. 
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5. Möguleg samvinna ríkja á grundvelli tilskipunar 2009/28/EB 
Tilskipun 2009/28/EB um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkulindum var tekin upp í EES-

samninginn á árinu 2011. Hún leggur skyldu á ríkin að hlutast til um að ákveðið hlutfall orkunýtingar 

fari fram með endurnýjanlegum orkugjöfum. Sett eru landsmarkmið og er ríkjunum gert skylt að 

leggja fram landsaðgerðaáætlun í því skyni. Samkvæmt tilskipuninni var þetta hlutfall 1,3% í Bretlandi 

árið 2005 en á að verða 15% fyrir 2020. Eru aðildarríkin hvött til þess að leita allra viðeigandi leiða til 

samstarfs í tengslum við þau markmið sem sett eru fram í tilskipuninni. Tilgangurinn er að auðvelda 

aðildarríkjum notkun á orku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum í öðru aðildarríki og 

taka hana með í útreikningum til að ná fram landsbundnum markmiðum sínum. Þannig getur eitt 

aðildarríki stutt orkuframleiðslu úr endurnýjanlegum orkugjöfum í öðru ríki á þann veg að tekið er 

með í reikninginn hvað varðar landsbundið heildarmarkmið hins síðarnefnda. 

5.1 Fyrirkomulag á samvinnu 
Lagning sæstrengs og sala á raforku sem unnin er úr endurnýjanlegum orkulindum sem fer í gegnum 

hann getur stuðlað að því að Bretland uppfylli landsbundin markmið sín um að auka hlutfall 

endurnýjanlegrar orku til ársins 2020. Eigi verkefnið að geta haft áhrif á útreikning og uppfyllingu 

markmiða Bretlands þarf samvinnan að grundvallast á því fyrirkomulagi sem tilskipunin mælir fyrir 

um. Tilskipunin gerir ráð fyrir samvinnu eða sveigjanleikaráðstöfunum af þrennum toga sem eru í 

formi tölfræðilegs flutnings, sameiginlegra verkefna milli ríkja eða sameiginlegra stuðningskerfa. 

Kveðið er á um þetta í 6. og 7. gr. tilskipunarinnar. Sveigjanleikaráðstafanir þessar eru að mörgu leyti 

hliðstæðar við þær ráðstafanir sem mælt er fyrir um í Kýótóbókuninni. Aðildarríki að Kýótóbókuninni 

hafa undirgengist ákveðin markmið og geta til að mynda náð þeim með sameiginlegum verkefnum  

(JI). 10  

 

Mikilvægt er í þessu sambandi að tilskipunin gerir ráð fyrir því að ríkin tryggi að flutnings- og 

dreifikerfi þeirra ábyrgist flutning og dreifingu raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum 

orkugjöfum. Einnig að þau kveði á um að raforka sem er framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum 

fái forgangsaðgang eða tryggðan aðgang að dreifikerfinu. Þetta getur skipt miklu vegna lagningar 

sæstrengs og flutnings á raforku í gegnum hann. Forgangsaðgangur eða tryggður aðgangur fyrir 

raforku sem framleidd er úr endurnýjanlegum orkulindum er mikilvægur liður í að stuðla að 

endurnýjanlegri orku á innri markaði með raforku, sjá 16. gr. tilskipunarinnar. Kröfuna um 

                                                           
10 RE-Shaping: Shaping an effective and efficient European renewable energy market, D4 report: http://www.reshaping-res-
policy.eu/downloads/D4_report_design-options-RES-flexibility-mechanisms.pdf 
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forgangsaðgang má uppfylla með dreifikerfi fyrir nýja framleiðslu og með ráðstöfunum á 

heildsölumarkaði með orku., .11 

5.1.1 Tölfræðilegur flutningur 
Í 6. gr. tilskipunarinnar segir að ríkin geti komist að samkomulagi og gert ráðstafanir um tölfræðilegan 

flutning tiltekins magns orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum frá einu aðildarríki til annars.. 

Tölfræðilegur flutningur þýðir að endurnýjanleg orka sem framleidd er í einu ESB- eða EES-ríki verður 

hluti af landsmarkmiði annars. Um er að ræða tiltölulega einfalt fyrirkomulag sem samið er um milli 

viðkomandi ríkja. Ráðstafanir þessar eru tilkynningaskyldar og skal þar koma fram magn og verð á 

þeirri orku sem samið er um. Um er að ræða orku sem þegar hefur verið framleidd. Þessar ráðstafanir 

geta varað í eitt ár eða lengur og er kosturinn við þær sá að ekki þarf að koma upp nýrri 

orkuframleiðslu til að hægt sé að beita þeim.  

5.1.2 Sameiginleg verkefni 
Þetta fyrirkomulag kemur fram í 7. gr. tilskipunar 2009/28/EB og gerir ráð fyrir því að tvö eða fleiri ríki 

geti starfað saman að öllum gerðum verkefna sem tengjast framleiðslu með endurnýjanlegum 

orkugjöfum á raforku, upphitun eða kælingu. Einkaaðilar geta tekið þátt í slíku samstarfi. Þannig 

getur eitt ríki veitt fjárhagslegan stuðning fyrir slíku verkefni í öðru ríki. Miðað er við verkefni um 

framleiðslu raforku með endurnýjanlegum orkugjöfum sem hófust eftir 25. júní 2009 eða með 

aukinni framleiðslugetu orkuvers sem var endurnýjað eftir þann dag sem skal taka með í 

útreikningum í tengslum við landsbundin heildarmarkmið annars ríkis í því skyni að meta hvort 

uppfylltar séu kröfur tilskipunarinnar. 

Sameiginleg verkefni geta verið af öllum gerðum sem tengjast framleiðslu með endurnýjanlegum 

orkugjöfum á raforku. Þau geta líka varðað uppbyggingu eða samfjármögnun innviða (eða hugsanlega 

orkukaupasamning) til að hjálpa til við uppbyggingu á nýjum orkuverum og innviðum í ríkjunum í því 

skyni að ná landsbundnu markmiði. Tilgangurinn er þá að ná niður heildarkostnaði. Dæmi um 

verkefni af þessu tagi getur verið sameiginlegur markaður með græn vottorð. 12 

Samstarf af þessu tagi er tilkynningaskylt þannig að aðildarríkin skulu, skv. 2. mgr. 7. gr. tilkynna 

framkvæmdastjórninni um það hlutfall eða magn raforku, upphitunar eða kælingar sem framleitt er 

með endurnýjanlegum orkugjöfum í gegnum sameiginlegt verkefni á yfirráðasvæði þeirra sem hófst 

eftir 25. júní 2009, sbr. það sem áður segir. Skal þar m.a. lýsa fyrirhuguðu orkuveri eða tilgreina 

endurnýjaða orkuverið og tilgreina hlutfall eða magn raforku, upphitunar eða kælingar sem framleitt 
                                                           
11 Eins og að nota„single buyer models“ fyrir framleiðslu á endurnýjanlegri orku og notkun innmötunargjaldskráa. The North 
Seas Countries’ Offshore Grid Initiative, final report: http://www.benelux.int/NSCOGI/NSCOGI_D1_Final.pdf 
12 Dæmi um slíkt er að Svíar hafa komið á slíku samstarfi með Noregi, sjá 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/centeno-lopez_en.pdf 
http://www.government.se/sb/d/16022/a/190026. Um er að ræða sameiginlegan markað með græn vottorð. 
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er í orkuverinu og sem tekið skal með í útreikningum í tengslum við landsbundin heildarmarkmið 

annars aðildarríkis auk þess að tilgreina aðildarríkið sem nýtur góðs af tilkyningunni. 

5.1.3 Sameiginleg stuðningskerfi 
Með sameiginlegum stuðningskerfum geta tvö eða fleiri aðildarríki ákveðið að sameina eða 

samræma að hluta til landsbundin stuðningskerfi sín og ná þannig markmiðum sameiginlega. Í slíkum 

tilvikum má taka með í útreikningum tiltekið magn orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum sem 

framleitt er á yfirráðasvæði eins aðildarríkis í tengslum við landsbundin heildarmarkmið annars ríkis 

samkvæmt nánari skilyrðum, sbr. 11. gr. tilskipunar 2009/28/EB.  

Stuðningskerfum sem ætlað er að stuðla að notkun orku frá endurnýjanlegum orkulindum er ekki til 

að dreifa á Íslandi þar sem þeirra er ekki þörf en nær 100% allrar raforku sem framleidd er á Íslandi 

kemur annað hvort úr vatnsaflsvirkjunum eða jarðvarmavirkjunum.13 Af sömu ástæðu er ekki ástæða 

til að setja markmið um hlutfall raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum þar sem  

99,9% af allri raforku sem framleidd er á Íslandi kemur úr endurnýjanlegum orkulindum (27% 

jarðvarmi og 73% vatnsorka). Aftur á móti er til staðar stuðningskerfi vegna hitunar.  

5.2 Landsaðgerðaáætlanir og tölfræðilegur flutningur 
Ríkjum er gert skylt að gera landsaðgerðaáætlanir um hvernig þau hyggjast ná markmiðum 

tilskipunarinnar og landsbundnum markmiðum að því er varðar hlutfall orku úr endurnýjanlegum 

orkulindum sem notuð er í samgöngum, við framleiðslu rafmagns og til hitunar fyrir árið 2020, þar á 

meðal varðandi samvinnu ríkis og sveitarfélaga og áætlaðan tölfræðilegan flutning eða sameiginleg 

verkefni. Ísland sendi inn sína áætlun á síðastliðnu ári. 14 

Í landsaðgerðaráætlun Íslands segir að tölfræðilegur flutningur hafi verið til skoðunar hjá íslenskum 

stjórnvöldum og/eða þátttaka í sameiginlegum verkefnum og aðildarríki ESB hafi sýnt áhuga á 

þátttöku í slíkum verkefnum. Segir að því hafi ekki verið komið í farveg fyrir utan innleiðingu á 

tilskipuninni og gerð landsaðgerðaáætlunar. Það ferli sem lýtur að upprunavottorðum sé hins vegar 

til staðar skv. íslenskri löggjöf.15  

5.3 Græn vottorð og upprunaábyrgðir 
Samkvæmt tilskipuninni um endurnýjanlega orku, 2009/28/EB, er hægt að gefa út tvenns konar 

vottorð vegna framleiðslu á raforku úr endurnýjanlegum orkulindum. Annars vegar er um að ræða 

útgáfu á upprunaábyrgð sem er rafrænt skjal og hefur aðeins það hlutverk að sanna fyrir kaupanda 

                                                           
13 Sjá landsaðgerðaáætlun Íslands, bls. 40: http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Skyrslur/NREAP.pdf 
14 The Icelandic National Renewable Energy Action Plan for the promotion of the use of energy from renewable sources in 
accordance with Directive 2009/28/EC and the Commission Decision of 30 June 2009 on a template for the national 
renewable energy action plans. Frá 2012. http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Skyrslur/NREAP.pdf 
15 Sjá landsaðgerðaráætlun Íslands, bls. 55. 
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að tiltekið hlutfall eða magn orku hafi verið framleitt með endurnýjanlegum orkugjöfum í samræmi 

við reglur ESB. Ber ríkjum að sjá til þess að slík vottorð séu gefin út að beiðni framleiðanda raforku úr 

endurnýjanlegum orkulindum. Að auki er hægt að gefa út svonefnd græn vottorð sem hægt er að 

eiga viðskipti með og þau geta verið hluti af því stuðningskerfi sem kveðið er á um í tilskipuninni. 

Noregur og Svíþjóð hafa komið upp slíku stuðningskerfi með græn vottorð sem á að vara til ársins 

2035.16 Mikilvægt er að gera skýran greinarmun á grænum vottorðum, sem notuð eru í 

stuðningskerfunum, og upprunaábyrgðum.17 Viðskipti yfir landamæri geta ekki átt sér stað nema með 

upprunavottorðum.18  

Græn vottorð eru í raun bæði vottunarkerfi og bókhaldskerfi fyrir opinbera aðila til að ná tilteknu 

markmiði að því er varðar framleiðslu á endurnýjanlegri orku.19 Markaður með þau byggist því á 

framboði og eftirspurn en það eru framleiðendur orkunnar sem gefa þau út. Þeir fá slík vottorð fyrir 

hverja einingu sem seld er inn á flutnings- og dreifikerfið. Eftirspurnin er búin til með því að 

landsmarkmið viðkomandi ríkis eru færð yfir á neytendur eða dreifikerfi eða jafnvel raforkusala. Þeim 

er síðan gert að sanna að ákveðið hlutfall orkunotkunar sé frá endurnýjanlegum orkulindum með því 

að framvísa vottorðunum til þar til bærs yfirvalds á ákveðnum tíma.20 

6. Ríkisaðstoð 
Reglur Evrópusambandsins og EES takmarka möguleika aðildarríkjanna til að veita ríkisaðstoð. 

Stuðningur sem aðildarríki EES veitir kann að raska samkeppni þar sem hann styrkir samkeppnisstöðu 

þeirra fyrirtækja eða framleiðslu sem nýtur góðs af honum með ósanngjörnum hætti. Er meginreglan 

sú að slíkur stuðningur er ekki heimill. Ekki er til nein skilgreining á hugtakinu ríkisaðstoð en almennt 

er talið að hún nái yfir alla opinbera aðstoð sem uppfyllir skilyrði um að vera veitt af ríkisfjármunum, 

að hún raski eða sé til þess fallin að raska samkeppni, að hún ívilni ákveðnum fyrirtækjum eða 

                                                           
16 http://www.statnett.no/en/News/News-archive-Temp/News-archive-2012/The-first-of-several-hundred-million-green-
certificates-issued/ 
17 Hér á landi er það Landsnet sem gefur út upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum, 
sbr. lög 30/2008 um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum o.fl. 
18 „Rethinking state aid for environmental protection“, Paul Dawson EFET, 12. apríl 2013: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/dawson_en.pdf 
19„Tradable Green Certificates in selected European countries—overview and assessment“, Lene Nielsen, Tim 
Jeppesen,http://www2.bren.ucsb.edu/~electricity/Documents/RPS%20links/REC%20docs/Tradable%20Green%20Certificat
es%20in%20Selected%20European%20Countries-%20an%20overview%20and%20assessment.pdf 
20 Í öðrum ákvæðum í tilskipuninni sem geta skipt máli að því er varðar hugsanlegan sæstreng er sérstaklega vikið að 
jaðarsvæðum og strjálbýlum svæðum. Segir þar að raforkuframleiðendur, sem vilja nýta sér möguleika orku frá 
endurnýjanlegum orkugjöfum á jaðarsvæðum Bandalagsins, einkum eysvæðum og strjálbýlum svæðum, skulu, sé þess 
kostur, njóta góðs af hóflegum tengikostnaði svo tryggja megi að þeir séu ekki of illa settir í samanburði við framleiðendur 
sem staðsettir eru á miðlægari, iðnvæddari og þéttbýlli svæðum, sjá 3. og 7. mgr. 16. gr. tilskipunarinnar. 
Þá getur aðgangur að endurnýjanlegum orkugjöfum notið ákveðins forgangs í samræmi við 11. gr. tilskipunar 2003/54/EB. 
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framleiðslu ákveðinna vara og hafi áhrif  á viðskipti milli samningsaðila. Um þetta er fjallað í 1. mgr. 

61. gr. EES-samningsins og nú 107. gr. SSESB.21  

 

Ríkisaðstoð getur verið á ýmiss konar formi og verið veitt t.a.m. með fjárstyrkjum, hagstæðum lánum, 

ríkisábyrgðum, skattaívilnunum, skuldalækkunum, lækkun arðsemiskröfu og niðurfelllingu opinberra 

gjalda.22 Ríkisstyrkjareglur geta skipt máli vegna framkvæmdar eins og sæstrengslagningar og verður 

að huga vel að þeim á öllum stigum undirbúnings. 

6.1 Ríkisaðstoð og umhverfisvernd 

Ríki hafa leitað ýmissa leiða til að ná fram markmiðum um umhverfisvernd, til að mynda með því að 

setja reglur um að fyrirtæki beri kostnaðinn af þeirri mengun sem þau valda og fellur á samfélagið. 

Dæmi um slík úrræði eru skattlagning, viðskiptakerfi með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda og 

lagaskylda um að uppfylla ákveðna umhverfisstaðla.  

Ríkisstyrkjareglur EES-samningsins eru að mestu samhljóða reglum ESB. Helsta markmið með eftirliti 

með ríkisstyrkjum á sviði umhverfismála er að tryggja að aðgerðir sem fela í sér ríkisaðstoð feli í sér 

ríkari umhverfisvernd en væri án aðstoðarinnar og að tryggja að kostir aðstoðarinnar vegi þyngra en 

gallar hennar með vísan til samkeppnisröskunar, að teknu tilliti til mengunarbótareglunnar sem 

kveðið er á um í 73. gr. EES-samningsins.23  

 

Í EES-samningnum er að finna undanþágur frá meginreglunni um bann við ríkisaðstoð. Aðstoð til 

umhverfisverndar má réttlæta fyrst og fremst með vísan til ákvæða b og c-liðar 3. mgr. 61. gr. EES-

samningsins.24  

 

6.2 Leiðbeiningar um ríkisaðstoð á sviði umhverfisverndar 
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins gaf síðast út leiðbeiningar um ríkisaðstoð til 

umhverfisverndar árið 2008 og gilda samsvarandi leiðbeiningarreglur fyrir EFTA-ríkin.25 Undir 

                                                           
21 Sáttmálinn um starfshætti Evrópusambandsins. 
22 Sjá greinargerð um stefnu í samkeppnismálum vegna aðildarviðræðna:  http://www.vidraedur.is/media/ees_i/Grgheild-
8.-samkeppnismal.pdf 
23 6. mgr. leiðbeininganna, EES-viðbætir við Stjórnartíðindi ESB, nr. 29 10. júní 2010, 
http://www.efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2010-is/29-is.pdf 
24 Um er að ræða annars vegar aðstoð til að greiða fyrir þróun ákveðinna greina efnahagslífsins eða ákveðinna 
efnahagssvæða enda hafi hún ekki svo óhagstæð áhrif á viðskiptaskilyrði að stríði gegn sameiginlegum hagsmunum, sjá c-lið 
3. mgr. 61. gr. samningsins. Hins vegar aðstoð til að hrinda í framkvæmd mikilvægum sameiginlegum evrópskum 
hagsmunamálum, sjá b-lið 3. mgr. 61. gr. Umhverfisvernd er meðal mikilvægra sameiginlegra evrópskra hagsmunamála og 
kann ríkisaðstoð undir vissum kringumstæðum að vera heimil vegna hennar.  
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hugtakið umhverfisvernd samkvæmt reglunum falla m.a. aðgerðir til að bæta orkunýtingu og auka 

notkun endurnýjanlegra orkugjafa, sbr. 70. mgr. Leiðbeiningarreglurnar eru mikilvægar til túlkunar og 

mats á því hvort ríkisaðstoð á sviði umhverfisverndar samræmist reglum EES-samningsins. Um leið og 

þær gera ráð fyrir fjölbreyttri aðstoð eiga þær að tryggja að samkeppni sé ekki raskað.   

 

Ríkisaðstoð getur því stuðlað að því að ná fram markmiðum ESB um lágkolefna og orkunýtinn 

efnahag og er í leiðbeiningarreglunum sérstaklega fjallað um aðstoð til nýtingar endurnýjanlegra 

orkugjafa.26 Segir að þessari tegund aðstoðar sé ætlað að vinna gegn markaðsbresti sem tengist 

neikvæðum áhrifum með því að hvetja einstök fyrirtæki til að auka hlutdeild endurnýjanlegra 

orkugjafa í heildarorkuvinnslu. Aukin nýting þeirra skiptir miklu máli í tengslum við markmiðið um að 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.27  

 

Dæmi um stuðning af þessu tagi getur verið afsláttur eða undanþágur frá samræmdum sköttum ESB 

að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Þó að reglur ESB um samræmda skatta séu ekki hluti af EES-

samningnum er áréttað í reglunum að Eftirlitsstofnun EFTA muni að jafnaði beita sömu viðmiðum og í 

leiðbeiningum ESB þegar metið er hvort aðstoð til umhverfsverndar samræmist framkvæmd EES-

samningsins, að teknu tilliti til sérstakrar stöðu löggjafar í EFTA-ríkjunum. Þetta er gert með það í 

huga að tryggja einsleita beitingu ríkisaðstoðarreglna og jöfn samkeppnisskilyrði á öllu EES-svæðinu.28 

Þetta er mikilvægt í ljósi þess að ríkisaðstoð á sviði orkumála er oft í formi skattaafsláttar eða 

undanþága frá sköttum eða gjöldum, sem getur skipt miklu varðandi verð á orku, sjá umfjöllun um 

skattamál. 29 Er fjallað sérstaklega um afslátt af umhverfissköttum eða undanþágu frá þeim í 57. mgr. 
30 og segir að litið sé svo á að skilyrðum um afslátt eða undanþágu sé fullnægt ef aðstoðarþegarnir 

greiða að minnsta kosti lágmarksskatt EB skv. ákvæðum viðeigandi tilskipunar, ef slíku er til að dreifa. 

Að öðrum kosti ákvarðist nauðsyn aðstoðarinnar af því hvaða áhrif skattheimta í landinu hefur á 

                                                                                                                                                                                     
25 Þær eru stjórntæki til að koma í framkvæmd annars vegar niðurstöðum leiðtogaráðsins frá vorinu 2007, þar sem kallað 
var eftir aðgerðum til þess að koma upp sjálfbærri og samhæfðri stefnu undir heitinu „Orkustefna fyrir Evrópu“, og hins 
vegar „Aðgerðaáætlun á sviði orkumála“ sem er einn þáttur orkustefnu fyrir Evrópu. 
26 Í fréttatilkynningu frá ESA, Eftirlitsstofnun EFTA, frá 15. desember 2012 að finna dæmi um ríkisaðstoð sem var talin 
leyfileg, m.a. vegna jákvæðra áhrif á umhverfið. Verkefnið varðaði stuðning við endurnýjanlega orku en um var að ræða 
fimm vindmyllur í Noregi með háan fjárfestingarkostnað. http://www.eftasurv.int/press--publications/press-releases/state-
aid/nr/1351 
27 Sjá m.a. 48. mgr. leiðbeininganna 
28 „Þá falla ákvæði EB-réttar um samræmda skatta sem slík utan gildissviðs EES-samningsins. Engu að síður, og með það í 
huga að tryggja einsleita beitingu ríkisaðstoðarreglna og jöfn samkeppnisskilyrði á öllu Evrópska efnahagssvæðinu, mun 
Eftirlitsstofnun EFTA að jafnaði beita sömu viðmiðum og í leiðbeiningum Evrópubandalaganna þegar metið er hvort aðstoð 
til umhverfisverndar samræmist framkvæmd EES-samningsins, að teknu tilliti til sérstakrar stöðu löggjafar í EFTA-ríkjunum.“ 
(10. mgr.) 
29 Sjá 10. mgr. leiðbeininganna. 
30 Sjá 57. mgr. leiðbeininganna. 
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framleiðslukostnað og af því að hvaða marki skattbyrðin geti færst yfir á neytendur eða dregið úr 

framlegð.  

 

6.2.1 Aðstoð til nýtingar endurnýjanlegra orkugjafa, kostnaður við orkuvinnslu – 
endurnýjanleg orka 
Í leiðbeiningarreglunum kemur fram sú mikilvæga meginregla að ríkisaðstoð sé réttlætanleg ef 

kostnaður við orkuvinnslu með endurnýjanlegum orkugjöfum er hærri en kostnaður við framleiðslu 

með minna umhverfishæfum orkugjöfum. Hár framleiðslukostnaður að því er suma endurnýjanlega 

orkugjafa varði valdi því að fyrirtæki geti ekki boðið samkeppnishæft verð á markaði og skapi þannig 

markaðshindrun fyrir orku sem framleidd er með slíkum orkugjöfum.  

 

Að því er varðar aðstoð til nýtingar endurnýjanlegra orkugjafa er annars vegar um að ræða 

fjárfestingaraðstoð og hins vegar rekstraraðstoð. Segir að fjárfestingaraðstoð og rekstraraðstoð sem 

er veitt til þess að stuðla að orkuvinnslu með endurnýjanlegum orkugjöfum verði talin samrýmanleg 

framkvæmd EES-samningsins með vísan til c–liðar 3. mgr. 61. gr. samningsins ef skilyrðum 

leiðbeiningarreglnanna er fullnægt um aðstoð.31 

 

6.2.1.1 Fjárfestingaraðstoð 
Skilyrðin varðandi fjárfestingaraðstoð eru þau helst að fjárfestingaraðstoð til nýtingar 

endurnýjanlegra orkugjafa má ekki vera hærri en sem nemur 60% af styrkhæfum 

fjárfestingarkostnaði. Hlutfallið getur svo verið mismunandi eftir stærð fyrirtækja og allt upp í 80% ef 

um lítil fyrirtæki er að ræða. Í undantekningartilvikum getur aðstoðarhlutfallið numið allt að 100% af 

styrkhæfum fjárfestingarkostnaði.  

6.2.1.2 Rekstraraðstoð 
Þegar kemur að rekstraraðstoð til þess að stuðla að orkuvinnslu með endurnýjanlegum orkugjöfum 

gildir meginreglan um að hún geti verið réttlætanleg til þess að bæta upp muninn á kostnaði við 

orkuvinnslu með endurnýjanlegum orkugjöfum og verðinu sem fæst fyrir viðkomandi orku á markaði.  

Þetta á við hvort sem viðkomandi fyrirtæki notar endurnýjanlega orkugjafa til framleiðslu á orku í því 

skyni að selja hana á markaði eða til eigin nota. Eru skilyrði fyrir slíkri aðstoð útfærð nánar í 

reglunum. Geta EFTA-ríkin notast við þrjá kosti, í fyrsta lagi rekstraaðstoð til að bæta upp muninn á 

kostnaði við orkuvinnslu með endurnýjanlegum orkugjöfum, í annan stað að styðja orkuvinnslu með 

                                                           
31 Þá sé ríkisaðstoð réttlætanleg ef engum lögbundnum EB-reglum er til að dreifa sem leggja skyldu á framleiðendur eða 
neytendur að því er varðar hlut endurnýjanlegra orkugjafa í orkunotkun. Sjá ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA, nr. 
125/06/COL frá 3. maí 2006 varðandi norska orkusjóðinn. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:189:0036:01:EN:HTML 
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endurnýjanlegum orkugjöfum með því að notast við markaðstengdar aðferðir á borð við útgáfu 

grænna skírteina eða útboð sem leiðir til verðhækkunar og í þriðja lagi aðstoð sem fer smám saman 

minnkandi, sbr. 100. mgr. reglnanna.  

 

Þegar aðstoðin telst samrýmanleg framkvæmd EES-samningsins með vísan til ákvæða b-liðar í 3. mgr. 

61. gr. kemur til greina að Eftirlitsstofnun EFTA heimili hærra aðstoðarhlutfall en kveðið er á um í 

þessum leiðbeiningum öðru leyti. Leiða má líkum að því að gera verði greinarmun á aðstoðarhlutfalli 

eftir því hvort um er að ræða aðstoð sem telst samrýmanleg b-lið eða c-lið 3. mgr. 61. gr. 

samningsins. 

 

Við mat á því hvort um ríkisaðstoð32 sé að ræða sem er réttlætanleg skv. c-lið þarf m.a. að líta til þess 

hvort um sé að ræða skýrt skilgreind markmið um sameiginlega hagsmuni, hvort um sé að ræða 

viðeigandi ráðstöfun og hún sé hófleg og að hún raski ekki samkeppni og viðskiptum á Evrópska 

efnahagssvæðinu.33 Skattaráðstafanir geta verið hluti af þeim aðstoðarráðstöfunum sem kunna að 

vera heimilar skv. c-lið 3. mgr. 61. gr.34 Í 5. hluta leiðbeiningarreglnanna eru svo nánari leiðbeiningar 

um þegar metið er hvort aðstoð, sem tekin er til ítarlegs mats, samrýmist gildandi 

ríkisaðstoðarreglum. 

6.3 Tilskipun 2009/28/EB um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum 
orkulindum 
 Í tilskipun um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkulindum komið inn á mikilvægi opinbers 

stuðnings til að ná markmiðum um aukningu í raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum 

orkugjöfum.35 Þetta á einkum við þegar rafmagnsverð á innri markaðnum endurspeglar ekki að fullu 

umhverfiskostnað og samfélagslegan kostnað og ábata af þeim orkugjöfum sem notaðir eru. Hér 

getur verið um að ræða landsbundin stuðningskerfi sem m.a. fela í sér skattaívilnanir.  

Bretar vinna nú að endurskoðun stefnu sinnar í orkumálum og raforkumálum, sjá umfjöllun um 

Bretland. Meðal þess sem er til endurskoðunar er stuðningskerfi um framleiðslu á endurnýjanlegri 

orku. Mikilvægur liður í þeim undirbúningi er að gæta þess að þær tillögur sem er að finna í nýrri 

orkustefnu brjóti ekki í bága við ríkisaðstoðarreglur. Þar á meðal er fyrirkomulag um sérstaka 

                                                           
32 Gerður er greinarmunur á yfirstandandi aðstoð og nýrri aðstoð. Með yfirstandandi aðstoð er vísað til aðstoðar sem veitt 
hefur verið frá því fyrir gildistöku EES-samningsins og verið samþykkt (eða er talin samþykkt) af ESA eða telst nú vera aðstoð 
vegna opnunar markaðar sem ekki var samkeppnismarkaður þegar aðstoðin var veitt. Nauðsynlegt er því að greina til hlítar 
hvaða áhrif lagning sæstrengs kann að hafa vegna að því er þetta varðar. 
http://www.eftasurv.int/media/annual-reports/AR2011_IS_WEB_CH3.pdf 
33 Sjá ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA frá 15. Júlí 2009 varðandi stuðningskerfi Noregs við valkvæða húshitun með 
endurnýjanlegri orku og raforkusparnað á heimilum. http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=17006&1=1 
34 Sjá 10. mgr. leiðbeininganna. 
35 Sjá 27. mgr. aðfararorða tilskipunarinnar. 
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samninga um lágkolefnaframleiðslu á orku, CFD. og hyggjast Bretar vinna náið með 

framkvæmdastjórninni um þetta.36 Sjá nánar umfjöllun um löggjöf og stuðningskerfi í Bretlandi. 

7. Skattar 
Orkuskattar, virðisaukaskattur og gjöld skipta miklu varðandi raforkuverð. Skattar eru almennt ekki 

viðfangsefni ESB heldur aðildarríkjanna sjálfra. Skref hafa verið stigin í átt að samræmingu á sviði 

skatta innan ESB en það er helst á sviði óbeinna skatta er varða vörur og þjónustu, svo sem 

virðisaukaskatts og vörugjalda sem það hefur verið gert. Beinu skattarnir eru ekki nema að litlu leyti 

samræmdir en þeir varða fyrst og fremst skattlagningu fyrirtækja og einstaklinga. Markmiðið með 

löggjöf ESB sem snýr að sköttum er að styrkja innri markaðinn, tryggja fjórfrelsið og koma í veg fyrir 

skattaundanskot og skattalega mismunun aðila innan ESB.  

 

Verði af lagningu sæstrengs til Bretlands er mikilvægt að huga að löggjöf ESB á þessu sviði, hvort hún 

kann að hafa áhrif og hver þau geta þá orðið. Einnig, eins og fyrr segir, að hvaða marki 

ríkisstyrkjareglur heimila skattaívilnanir til stuðnings framleiðslu og notkun á raforku sem framleidd 

er með endurnýjanlegum orkulindum.  

 

7.1 Reglur Evrópusambandsins á sviði skattamála 
Evrópusambandið hefur sett reglur um almennar ráðstafanir um gjaldtöku á orkuvörur og rafmagn. 

Orkugjafar/eldsneyti eru meðal þeirra þriggja vöruflokka sem samræming á sviði vörugjalda nær til. 

Ber aðildarríkjum ESB að leggja á og innheimta tiltekið lágmarksgjald, sbr.  tilskipun ESB um gjaldtöku 

á rafmagn og ýmsa aðra orkugjafa 2003/96/EB. Tilskipunin kveður á um samræmingu í skattlagningu 

orkuvara að því er varðar vörugjöld eins og orkuskatt og kolefnisskatt. Tilskipunin er ekki hluti af EES-

samningnum þar sem skattamál varða ekki samninginn. Vinnur ESB nú að endurskoðun á ofangreindri 

tilskipun m.a. í ljósi markmiða þess að því er varðar orku- og loftslagsmál. Markmiðið er að 

endurskipuleggja það hvernig orkuvörur eru skattlagðar og ryðja úr vegi ójafnvægi sem til staðar er 

og taka tillit til losunar gróðurhúsalofttegunda og orkuinnihalds.  

 

7.2 Skattaívilnanir 
Í samræmi við markmið ESB í loftslagsmálum er heimild til handa aðildarríkjunum um að beita 

skattaívilnunum til fyrirtækja sem grípa til ráðstafana til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. 

                                                           
36 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/65635/7077-electricity-market-
reform-annex-a.pdf 
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Hafa þarf í huga að skattaívilnanir eru eitt form ríkisaðstoðar og þurfa því að vera til samræmis við 

ríkisstyrkjareglur, sjá nánar umfjöllun um ríkisaðstoð.  

 

Samkvæmt 1. mgr. 15. gr. tilskipunar 2003/96/EB um gjaldtöku á rafmagn og ýmsa aðra orkugjafa 

geta aðildarríkin sótt um undanþágur eða heimild til lægri gjaldtöku eða niðurfellingu á gjaldtöku á 

rafmagn sem framleitt er með endurnýjanlegum orkugjöfum, t.d. með sólarorku, vindi, öldum, 

sjávarföllum og jarðhita, í vatnsaflsvirkjunum og með lífmassa. Þetta gildir líka um skattskyldar vörur 

sem notaðar eru í tilraunaverkefni um tækniþróun á umhverfisvænum  vörum eða í tengslum við 

eldsneyti frá endurnýjanlegum auðlindum.  

 

Bretar hafa beitt skattaívilnunum til að ná fram markmiðum sínum í orku- og loftslagsmálum. Í 

Bretlandi er til að mynda undanþága fyrir þá sem framleiða endurnýjanlega orku frá orkuskatti eða 

loftslagsskatti sem nefnist, Climate Change Levy, CCL, sem er sérstakur skattur á orkuvörur eins og 

rafmagn sem m.a. er notað er til lýsingar og hitunar. Er raforka unnin úr endurnýjanlegum 

orkulindum undanþegin skattinum og því er í raun um að ræða stuðning við endurnýjanlega orku. Í 

tengslum við yfirstandandi endurskoðun á orkulöggjöf í Bretlandi eru skattar vegna orkuframleiðslu 

sem falla undir FIT-kerfið 37jafnframt til skoðunar. Ennfremur má nefna sérstakan kolefnisskatt sem 

gekk í gildi í Bretlandi 1. apríl sl. og kallast „Carbon Price Floor (CPF)“. Um er að ræða skatt á 

jarðefnaeldsneyti sem nýtt er til framleiðslu á rafmagni. 

 

7.3 Virðisaukaskattur 
Reglur ESB á sviði virðisaukaskatts taka til raforku. Samkvæmt tilskipun ráðsins 2006/112/EB um 

virðisaukaskattskerfi hafa ríkin heimild til að setja lægra virðisaukakatt á raforkunotkun og hafa mörg 

aðildarríki nýtt sér þann möguleika, sjá 102. gr. tilskipunarinnar. Skattskylda hér á landi vegna 

virðisaukaskatts nær til viðskipta með rafmagn, sem er skilgreind sem vara. Er hún skattlögð 

samkvæmt hærra þrepi eða 25,5%. Sala á rafmagni til húshitunar er í lægra skattþrepi eða 7%, sbr. 2. 

mgr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt. Bretar hafa tvö skattþrep, almennt er 20% og lægra er 

5%.38 Raforkunotkun til heimilisnota39 er í lægra skattþrepi og er tilgangurinn að koma til móts við 

efnalítil heimili.  

 

                                                           
37 Sjá umfjöllun í kafla 8.1. 
38 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf 
39 http://www.hmrc.gov.uk/vat/forms-rates/rates/goods-services.htm#4 
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Sum aðildarríki ESB hafa sýnt því áhuga að taka upp lægra skattþrep vegna endurnýjanlegrar orku auk 

þess sem þrýst hefur verið á ESB um að breyta tilskipuninni í þá veru.40 Tilskipunin gerir hins vegar 

ekki ráð fyrir að hægt sé að beita lægra virðisaukaskattsþrepi að því er varðar vöru eða þjónustu sem 

tengist endurnýjanlegri orku . 

 

Dæmi eru um að undanþágur hafi verið veittar frá tilskipuninni, sbr. nýlega ákvörðun ráðherraráðs 

Evrópusambandsins frá árinu 2012 um undanþágu sem Bretland og Spánn óskuðu eftir frá 5. gr. 

tilskipunarinnar. Um var að ræða lagningu raforkustrengs neðanjarðar milli landanna. Var beiðnin 

sett fram í tengslum við staðsetningu á afhendingu þjónustunnar en hún sker úr um hvort miðað er 

við virðisaukskattsþrep á Spáni eða í Frakklandi. Samkvæmt samningi um strenginn var gert ráð fyrir 

að strengurinn væri að helmingi staðsettur í Frakklandi og að helmingi á Spáni vegna veittrar 

þjónustu og vara. Það skipti máli í skattalegu tilliti og var gert til hagræðingar enda átti það ekki að 

hafa merkjanleg áhrif á virðisaukaskattstekjur innan ESB. Ráðherraráðið staðfesti þetta, þ.e. að Spáni 

og Frakklandi væri heimilt að líta svo á að 50% strengsins væru í hvoru ríki fyrir sig.41  

 

Hér á landi er greiddur í ríkissjóð sérstakur orkuskattur sem er núna 0,126 kr. á hverja kílóvattstund af 

seldri raforku. Raforka til húshitunar er í lægra skattþrepi, eða 7%. Ofan á skattinn leggst 

virðisaukaskattur, 25,5%. Nær skattskyldan til allra þeirra sem selja raforku á síðasta stigi viðskipta, 

þ.e. sölu til notenda. Vegna aðildarviðræðna við ESB hafa skattamál í tengslum við orku og orkugjafa 

verið skoðuð og hugsanleg áhrif hér á landi. Segir m.a. í undirbúningsgögnum vegna viðræðnanna um 

16. kafla um skattamál að endurnýjanlegu orkugjafana (rafmagn, heitt vatn, vetni, metan o.fl.) þurfi 

að skoða sérstaklega í þessu tilliti vegna sérstöðu Íslands á þessu sviði. Fjárhagslegt mat á áhrifum af 

samræmingu vörugjalda liggi ekki fyrir.42  

Vegna sérstöðu orkumarkaðarins hér á landi hefur ekki reynst nauðsynlegt að grípa til sérstakra 

skattalegra ívilnana til að styðja við framleiðslu á orku sem framleidd er með endurnýjanlegum 

orkugjöfum. Hér á landi hefur verið gripið til stuðningsaðgerða vegna kostnaðar við dreifingu, sbr. lög 

um kostnað við dreifingu raforku nr. 98/2004 sem er ætlað að jafna kostnað við dreifingu raforku til 

almennra notenda á þeim svæðum þar sem heimilaðar hafa verið sérstakar dreifbýlisgjaldskrár. Þá er 

kveðið á um sérstakan kolefnisskatt í lögum nr. 129/2009 um umhverfis- og auðlindaskatta.   
                                                           
40 EREC (European Renewable Energy Council), evrópsk samtök um endurnýjanlega orku. 
http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Documents/Press_Releases/EREC_Press_Release_on_VAT_12.11.07.pdf 
41 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012D0085:EN:NOT. Sjá einnig: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012D0794:EN:NOT 
42 Sjá einnig tilskipun ráðsins nr. 118/2008/EB varðandi almennt fyrirkomulag vegna vörugjalda og niðurfellingar tilskipunar 
nr. 92/12/EBE. Hún mælir fyrir um almennar ráðstafanir í tengslum við vörugjöld sem lögð eru beint eða óbeint á neyslu af 
ýmsum vörum, þar á meðal orkuframleiðslu og rafmagni sem falla undir tilskipun nr. 96/2003/EB. 
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8. Löggjöf og stuðningskerfi í Bretlandi varðandi endurnýjanlega 

orku 
Bretar hafa sett sér metnaðarfull markmið um aukningu á hlutfalli á endurnýjanlegri orku í samræmi 

við reglur ESB þar um. Eins og fyrr segir þurfa 15% orkulinda í orkunotkun í Bretlandi að vera 

endurnýjanlegar fyrir árið 2020.43 Hafa Bretar gripið til aðgerða til að auka þetta hlutfall heima fyrir 

auk þess að áforma orkukaup frá öðrum ríkjum. Þær leiðir sem hafa verið farnar í Bretlandi eru 

einkum þrjár: Rekstur kerfis um endurnýjanlega orku sem byggir á grænum vottorðum,  sérstakt 

stuðningskerfi við smáa framleiðendur endurnýjanlegrar raforku eða „feed-in tariffs“ og í þriðja lagi 

var á síðasta ári komið á fót sérstökum grænum fjárfestingarbanka, „Green Investment bank“, sem 

styður við þróun á framleiðslu á endurnýjanlegri orku. Einnig má nefna skattalegt hagræði vegna 

tiltekinnar orkuframleiðslu sem getur verið mikilvægur stuðningur við endurnýjanlega orku. 

Nú standa hins vegar fyrir dyrum talsverðar breytingar á stefnu Breta í orkumálum. Í undirbúningi er 

ný löggjöf í Bretlandi um orkumál og umbætur á raforkumarkaði. Var mælt fyrir nýju frumvarpi í 

breska þinginu þann  29. nóvember sl. og er gert ráð fyrir að það verði afgreitt fyrir lok ársins 2013. 

Tilgangurinn með frumvarpinu er að gera Bretum kleift að ná fram markmiðum um samdrátt í losun 

gróðurhúsalofttegunda fyrir árið 2050. Einnig að fjölga orkugjöfum og stuðla að stöðugra orkuverði á 

mörkuðum. Helsta breytingin að því er varðar endurnýjanlega orkugjafa er að kynnt hefur verið til 

sögunnar sérstakt fyrirkomulag sem útleggst sem innmötunargjald með mismunarsamningum, feed-

in tariffs with contracts for difference. Það hefur að markmiði að styðja við lágkolefnaframleiðslu á 

rafmagni. 

 

8.1 Stuðningskerfi í Bretlandi vegna endurnýjanlegrar orku 
Viðskipti með orku í Bretlandi einkennast af tvíhliða samningum milli framleiðenda, raforkusala og 

stórra neytenda.  Stuðningur vegna framleiðslu á endurnýjanlegri orku er þríþættur:  

 

Í fyrsta lagi renewables obligation, sem er vottunarkerfi til að styðja við stórframleiðendur 

endurnýjanlegrar  orku. Stærstu raforkusölunum ber að kaupa visst magn af vottorðum (e. renewable 

obligation certificate) fyrir hverja MWst sem þeir framleiða á ári hverju frá viðurkenndum 

framleiðendum endurnýjanlegrar orku. Þeir geta síðan selt vottorðin á markaði en þeim ber skylda til 

að tryggja að ákveðið hlutfall raforkunnar sem þeir selja sé endurnýjanleg orka. Það er gert með því 

                                                           
43 Sjá landsaðgerðaráætlun Bretlands vegna tilskipunar 2009/28/EB. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/47871/25-nat-ren-energy-action-plan.pdf 
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að framvísa vottorðunum til Ofgem sem er sjálfstæð stofnun með það helsta hlutverk að fylgja eftir 

markaði með rafmagn og gas. 

  

Í annan stað feed-in-tariffs, FIT: Um er að ræða innmötunakerfi fyrir litla framleiðslu á rafmagni sem 

framleitt er með endurnýjanlegum orkulindum. Þetta fyrirkomulag var tekið upp árið 2010 og er 

ætlað að hvetja til notkunar á endurnýjanlegri orku. Byggir kerfið á því að stuðningur er veittur til 

ákveðins tíma til þeirra sem framleiða endurnýjanlega orku. Þátttaka er valkvæð fyrir framleiðendur 

raforku  og getur raforkuframleiðsla undir 5MW fallið undir þetta fyrirkomulag. Greitt er sérstakt 

gjald fyrir framleiðslu á endurnýjanlegri orku og einnig sölu á henni. Um getur verið að ræða ýmiss 

konar framleiðslu á endurnýjanlegri orku, s.s. vindorku, vatnsorku og sólarorku. Jarðvarmaorka fellur 

hins vegar ekki skýrt undir. Þá þarf að vera um að ræða raforkuframleiðslu í Bretlandi.44  

 

Í þriðja lagi er það Græni fjárfestingarbankinn sem er ætlað að stuðla að grænu hagkerfi. Bankinn 

fjárfestir m.a. í verkefnum sem snúa að endurnýjanlegri orku þar sem einkamarkaðurinn er ekki 

tilbúinn að fjárfesta. Framlag breskra stjórnvalda til bankans nemur þremur milljörðum punda. 

Bankinn tók til starfa á árinu 2012. 

 

Líkt og með vottunarkerfið mun nýtt kerfi innmötunargjalda með samningum um mismun, feed-in 

tariffs for Contracts for Difference, koma í stað þessa fyrirkomulags eins og síðar verður vikið að.  

 

8.2 Feed in tariffs with Contracts for Difference 
Eitt helsta og mikilvægasta nýmælið í frumvarpinu að því er varðar umbætur á raforkumarkaði í 

Bretlandi er nýtt stuðningskerfi eða svonefnt „Feed in tariffs with Contracts for Difference“, 

samningar um fjárhagslegan mismun, (CFD). Um er að ræða nýtt innmötunargjaldskerfi til stuðnings 

stórum framleiðendum á rafmagni með litla kolefnislosun. Munurinn á því og núgildandi feed-in 

tariffs er sá að því síðarnefnda er ætlað að styðja við litla framleiðslu á rafmagni. Mun nýja kerfið taka 

til allrar lágkolefnaframleiðslu á rafmagni, ekki bara framleiðslu raforku með endurnýjanlegum 

orkulindum heldur einnig kjarnorku og föngun og geymslu kolefnis.  

Um er að ræða langtímasamninga sem eiga að stuðla að fyrirsjáanlegu tekjustreymi og þar með 

minnka áhættu fjárfesta. Um leið verður fjármögnun bæði auðveldari og ódýrari. Það hvetur svo aftur 

til fjárfestinga í raforkuframleiðslu sem losar lítið af gróðurhúsalofttegundum. Því má segja að með 

                                                           
44 Sem dæmi mundi heimili sem framleiðir um 2 KWst á ári,  fá greiðslur á grundvelli þessa kerfis fyrir framleiðsluna sem 
nemur 330 pundum á ári, skattfrjálst með sólarorku. Ef sá hinn sami notaði 1500 KWst heima fyrir mundi hann spara frekar 
210 pund á ári, restina gæti hann selt frá sér fyrir um 30 pund. Hagnaðurinn væri milli 570 og 590 pund á ári. Sjá t.d. 
http://www.fitariffs.co.uk/ 
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þessum samningum sé tekið upp fast verð fyrir framleiðsluna. Byggir kerfið á því að stjórnvöld 

ákvarða lausnarverð (strike price) fyrir hvert ár frá 2014-2018 en framleiðandinn selur síðan rafmagn 

á markaði með venjubundum hætti.45 Fari markaðsverð undir lausnarverðið fær framleiðandi 

stuðning frá ríkinu sem svarar til þess mismunar. Fari markaðsverð yfir lausnarverð greiðir 

framleiðandi hins vegar mismuninn til ríkisins.  Lausnarverðið er því það fasta verð sem framleiðanda 

er tryggt.  

Samningarnir eru einkaréttarlegs eðlis og gerðir milli raforkuframleiðanda (generator) og gagnaðila 

(counterparty) sem verður ný stofnun í ríkiseigu. Þeir verða að mestu staðlaðir og miðað er við að 

þeir séu til 15 ára að því er varðar verkefni um endurnýjanlega orku.   

 

Raforkuframleiðendur selja rafmagn inn á markaðinn eftir hefðbundnum leiðum og taka virkan þátt í 

heildsölumarkaði með raforku. Hlutverk stofnunarinnar verður að afla fjármuna hjá raforkusölum til 

að standa skil á greiðslum samkvæmt þessum samningum til raforkuframleiðenda. Gert er ráð fyrir að 

þetta nýja kerfi taki gildi fyrst árið 2014.  

Þessa samninga má nota til að styðja við raforkuframleiðslu sem fram fer utan Bretlands, þar á meðal 

sameiginleg verkefni skv. tilskipun 2009/28/EB um endurnýjanlega orku. Þar skiptir þó miklu að leysa 

mál sem snúa að tengingu við flutningskerfi. Til að byrja með er því gert ráð fyrir að bresk stjórnvöld 

muni horfa til fyrirtækja heima fyrir. 46  

Ávinningurinn af þessu nýja fyrirkomulagi er, auk þess verðöryggis sem fylgir samningunum, að þeir 

veita ákveðna vörn gegn breytingum á lögum og reglum sem kynnu að vera þeim óhagstæðar.47 

Mikilvægt er að fylgjast með framgangi frumvarpsins og tillagnanna sem þar er að finna. Íslensk 

stjórnvöld geta jafnvel þrýst á að frumvarpið innihaldi möguleika á að þetta fyrirkomulag megi nota 

milli landa, eins og þróun í Evrópulöggjöf gerir ráð fyrir.  

Velta má fyrir sér hvort æskilegt sé að stjórnvöld á Íslandi og Bretlandi ásamt aðilum á 

raforkumarkaði komi að því að gera langtímasamninga um kaup og sölu á endurnýjanlegri orku frá 

Íslandi til Bretlands með svipuðu sniði og „Feed-in tariffs with Contracts for Difference“. Einn 

möguleiki er að íslenskir söluaðilar geri langtímasamning við breskt raforkufyrirtæki um kaup á 

endurnýjanlegri orku á föstu verði en það fyrirtæki sæi svo um uppgjör við hina fyrirhuguðu bresku 

                                                           
45 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/48373/5358-annex-b-feedin-tariff-
with-contracts-for-differe.pdf 
46 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/65635/7077-electricity-market-
reform-annex-a.pdf 
47 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/65634/7090-electricity-market-reform-
policy-overview-.pdf 
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ríkisstofnun í því skyni að tryggja verðstöðugleika. Þannig myndi breska raforkufyrirtækið selja orkuna 

áfram og ef verðið væri hærra en það sem fyrirtækið greiddi fyrir orkuna myndi fyrirtækið 

endurgreiða bresku ríkisstofnuninni og öfugt ef það væri of lágt. Með þessu móti ættu íslenskir 

raforkuframleiðendur ekki í beinum samskiptum við hina fyrirhuguðu bresku ríkisstofnun.48. Þetta 

gæti og samrýmst breskri löggjöf, jafnvel þó hún myndi til að byrja með einblína á innlenda aðila.49     

8.3 Annar stuðningur 
Stuðningur við framleiðslu á raforku með endurnýjanlegum orkulindum getur einnig verið í formi 

skattaívilnana. Hér má nefna svonefndan loftslagsskatt, Climate Change Levy, CCL. Um er að ræða 

skatt á sölu á tilteknum orkuvörum eins og á rafmagni. Er rafmagn frá endurnýjanlegum orkulindum 

undanþegið skattinum og því er í raun um að ræða stuðning við endurnýjanlega orku. 

 

Einnig má nefna að sérstakur kolefnisskattur gekk í gildi í Bretlandi 1. apríl sl. sem kallast „Carbon 

Price Floor (CPF)“. Um er að ræða skatt á jarðefnaeldsneyti sem nýtt er til framleiðslu á rafmagni. 

Verður skatturinn til fyllingar viðskiptakerfis með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda. 

Tilgangurinn er að verðið á losunarheimildunum verði ekki of lágt.50 Að öðru leyti vísast til 

umfjöllunar um skattamál í kafla 7., the Fe 

 

9. Evrópulöggjöf og undanþágur 
Mögulegt er að fjármagna og byggja strenginn með því að nýta undanþágur frá tilteknum ákvæðum 

evrópskrar löggjafar í samræmi við 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 714/2009, um 

skilyrði fyrir sölu á raforku milli mismunandi raforkukerfa. Um er að ræða undanþágur frá ákveðnum 

reglum og eftirliti. Með þessum undanþágum hefur framkvæmdaraðili t.d. frjálsari hendur til að 

ráðstafa flutningsgetu og til að ráðstafa tekjum af streng. Samkvæmt fyrrgreindu ákvæði er mögulegt 

að fá undanþágu frá 6. mgr. 16. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 714/2009, 9. gr., 32. gr., 

6. mgr. og 10. mgr. 37. gr.  tilskipunar Evrópusambandsins nr. 2009/72/EB (einnig þekkt sem þriðji 

raforkupakkinn).51 Í 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 714/2009koma fram reglur um 

undanþágurnar. Í fyrsta lagi eru undanþágurnar tímabundnar og í öðru lagi eru sett skilyrði, sum hver 

afar matskennd, sem eiga að tryggja að undanþágurnar leiði ekki til misnotkunar. Skilyrðin eru 

eftirfarandi:  

                                                           
48 Endurgreiðslukerfi milli landa gæti verið óheppilegt.  
49 Svona samninga þyrfti að útfæra af varfærni og gæta að ríkisaðstoðarsjónarmiðum. Ýmsar aðrar leiðir eru 
tækar og þetta er eingöngu sett fram sem vangaveltur.  
50 Utmaningar för den nordiska elmarknaden: ER 2013:14 
51 Stutt umfjöllun um þessar greinar er í kafla 9.1.  
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1. Framkvæmdin verður að efla samkeppni í raforkuframleiðslu.  

2. Áhættan af framkvæmdinni verður að vera slík að hún myndi ekki eiga sér stað án 

undanþága.  

3. Strengurinn verður að vera í eigu lögaðila sem er óháður kerfisstjóra flutningskerfanna 

(System operator), í það minnsta í lagalegum skilningi. 

4. Gjöld skulu lögð á notendur strengsins en ekki aðra.  

5. Tekjur af flutnings- og dreifikerfum viðkomandi landa má ekki nota til að fjármagna strenginn 

(capital or operating costs). 

6. Undanþágan má ekki hafa skaðleg áhrif á samkeppni, raforkumarkað (internal markets) eða 

eftirlit.  

Í 4. mgr. 17. gr. reglugerðar nr. 714/2009 kemur fram að undanþágur skuli metnar í hverju máli fyrir 

sig sérstaklega eða á „case by case“ grundvelli af eftirlitsaðila viðkomandi landa. 

9.1 Ákvæði sem unnt er að fá undanþágur frá 
Í 6. mgr. 16. gr. reglugerðar nr. 714/2009 koma fram reglur um stíflutekjur eða congestion revenue. 

Þannig að ráðstöfun stíflutekna þarf að fara í a) að tryggja flutningsgetu eða aðgang að flutningsgetu; 

b) viðhald eða styrkingu á sæstreng. Ef ekki er nauðsynlegt að verja tekjunum í a) né b) má nota þær, 

að fengnu samþykki eftirlitsaðila, inn í tekjumörk. Eftirlitsaðili þarf einnig að ákvarða hámark sem má 

nota með þessum hætti. Afgangurinn fer inn á sérstakan reikning þangað til hægt er að nota 

peningana í a) eða b).   

Í 9. gr. tilskipunar Evrópusambandsins nr. 72/2009/EB er að finna reglur um eignarhald á 

flutningskerfum. Með nokkurri einföldun má segja að eigandi flutningskerfis megi ekki hafa beina eða 

óbeina stjórn yfir fyrirtæki sem sinnir framleiðslu eða sölu á rafmagni.  

Í 32. gr. tilskipunarinnar nr. 72/2009/EB eru reglur um aðgang að flutningskerfinu TPA (third party 

access) sem felst í grundvallaratriðum í því að aðgangur að kerfinu skuli byggður á gjaldskrá sem er 

opinber og gildir um alla viðskiptavini. Hún skal gilda án mismununar og með hlutlægum hætti um 

alla viðskiptavini. Undantekningar frá þessu eru þegar flutningsgetan er takmörkuð og skal neitun á 

aðgengi vera ítarlega rökstudd, og byggð á sjónarmiðum 3. gr., sem og tæknilegum og efnahagslegum 

forsendum. Í 6. og 10. mgr. 37. gr. er að finna reglur um hvernig tekjumörk skuli reiknuð og skilmála 

og skilyrði sem þurfa að vera til staðar. Þá er kveðið á um hvernig skuli uppfæra og gera upp 

tekjumörk, sem og skilmála og skilyrði sem sett eru.     
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9.2 Málsmeðferð undanþága 
Eftirlitsaðilar viðkomandi landa (bæði Íslands og Bretlands) taka ákvörðun um hvort undanþága sé 

veitt. Þegar eftirlitsaðilar hafa náð samkomulagi um undanþáguna skal tilkynna samstarfsstofnun 

eftirlitsaðila á orkumarkaði ACER (hér eftir stofnunin) stofnuninni um þá ákvörðun innan sex mánaða. 

Innan tveggja mánaða, frá því að eftirlitsaðili fær beiðni um undanþágu (tímamark miðast við 

seinustu beiðnina), getur stofnunin sett fram leiðbeinandi álit sitt.  

Ákvörðun um undanþágu skal tekin af stofnuninni  þegar eftirlitsaðilarnir ná ekki samkomulagi um 

undanþáguna sex mánuðum eftir að beiðnin barst (tímamörk miðast við þá beiðni sem barst síðar). 

Jafnframt er eftirlitsaðilum í sameiningu heimilt að óska eftir því að stofnunin taki málið að sér. 

Aukinheldur er mögulegt skv. 6. mgr. 17. gr. reglugerðar nr. 714/2009 fyrir aðildarríki að senda þeim 

sem tekur ákvörðun um undanþágu sitt álit á undanþágunni, það álit skal þá gert opinbert með 

ákvörðuninni.  

Senda þarf afrit af öllum beiðnum um undanþágur án tafar til stofnunarinnar og 

framkvæmdastjórnarinnar, strax við móttöku. Þegar tekin er ákvörðun um undanþágu þarf að 

tilkynna hana án tafar til framkvæmdastjórnarinnar með öllum nauðsynlegum fylgigögnum. 

Fylgigögnin skulu innihalda:  

1. Ítarlega röksemdarfærslu um grundvöll ákvörðunar, ásamt fjárhagslegum upplýsingum sem 

sýna fram á nauðsyn þess að veita undanþágu.  

2. Greiningar sem gerðar hafa verið á áhrif undanþágunnar á samkeppni og virkni 

raforkumarkaða viðkomandi landa.  

3. Ástæður fyrir tímalengd undanþágunnar og hlutfalli af flutningsgetu sem skal vera 

undanþegið (share of the total capacity of the interconnector in question for which the 

exemption is granted). 

4. Niðurstöðu samskipta viðkomandi eftirlitsaðila.  

Innan tveggja mánaða frá tilkynningu til framkvæmdastjórnarinnar um ákvörðun vegna undanþágu 

skv. 17. gr. reglugerðar 714/2009 getur framkvæmdastjórnin óskað eftir frekari gögnum eða 

viðbótum eða að eftirlitsaðilar afturkalli ákvörðunina. Ef framkvæmdastjórnin óskar eftir frekari 

upplýsingum getur frestur framkvæmdastjórnarinnar til að taka ákvörðun framlengst um tvo mánuði. 

Einnig má framlengja frestinn ef eftirlitsaðilar og framkvæmdastjórnin samþykkja það. Ef þeim 

upplýsingum sem óskað var eftir er ekki skilað innan tímamarka telst tilkynningin (um 

undanþáguákvörðun) afturkölluð nema frestur til að skila sé framlengdur með samþykki allra aðila, 

eða eftirlitsaðilar tilkynni það með rökstuddum hætti að tilkynningin sé fullnægjandi.  
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Eftirlitsaðilar þurfa að fara eftir ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um að það þurfi að bæta við 

gögnum eða draga til baka tilkynninguna innan mánaðar og þá ber að upplýsa framkvæmdastjórnina 

um það.           

9.3 Almenn viðmið Evrópusambandsins vegna undanþága52 
Nýjar raflínur, sæstrengir og aðrar nýbyggingar og framkvæmdir eru mjög mikilvægar til að fullkomna 

innri raforkumarkaðinn í Evrópu og til að tryggja virka samkeppni. Eftirlitsaðilar í Evrópu mega  útfæra 

tekjumörk þannig að hvatt sé til slíkra fjárfestinga.  

Þegar metið er hvort undanþága skuli vera veitt þarf að vega ólík sjónarmið á móti hvort öðru, þ.e. 

annars vegar að ýta undir framkvæmdir og hins vegar að tryggja að samkeppni sé til staðar og 

aðgengi að rafmagni í gegnum nýjar línur sé án mismununar. Eftirlitsaðilar eiga að meta hvert tilvik 

sjálfstætt og við matið þarf að horfa á eðli framkvæmdarinnar og stöðu viðkomandi markaða til að 

átta sig á umfangi og þörf undanþága. Þegar undanþága er metin þarf eftirlitsaðili að rannsaka í þaula 

áhrif undanþágu á samkeppni, afhendingaröryggi og virkni innri markaðar. Auk þessa þarf að taka 

með í reikninginn hættuna af því að skapa ójafnvægi milli eftirlitsskyldra aðila og þeirra sem hafa 

undanþágu. Sönnunarbyrði fyrir því að beiðni uppfylli skilyrðin liggur hjá þeim sem óskar eftir 

undanþágu.  

Helst er hægt að fá undanþágu frá Evrópulöggjöfinni varðandi tekjumörk, gjaldskrá, aðgengi að 

strengnum og samþykki á skilmálum og skilyrðum (TPA), hvort sem það er fyrirfram (ex ante) eða 

eftir á (ex post reglun). Hægt er að láta undanþáguna gilda um hluta af TPA reglum eða hluta 

framkvæmdarinnar, svo sem með því að einungis 70% af framkvæmdinni félli undir eftirlit en 30% 

væri ekki háð eftirliti og reglum um TPA.53 Jafnframt er hægt að óska eftir undanþágu frá hluta af TPA 

reglum, s.s. með því að krefjast þess að allir fái jafnan aðgang að streng en heimila undanþágu frá 

reglum um gjaldskrá setningu. Enn ein útfærslan er að veita undanþágu frá þeim reglum er varða 

gjaldskrána með því að heimila t.d. hærri arð en reglurnar gera ráð fyrir.54 

Í tilfellum þar sem strengur er í náttúrulegri einokun er það meginreglan að erfiðara er að fá 

undanþágur frá reglugerð 714/2009/EB, en náttúruleg einokun er þegar það er ekki hægt að byggja 

                                                           
52 Unnið upp úr vinnublaði framkvæmdastjórnarinnar frá 6. maí 2009: Commission staff working document on 
article 22 of the Directive 2003/55/EC concerning common rules for the internal market in natural gas and 
Article 7 of the Regulation (EC) No 1228/2003 on conditions for access to the network for cross-border 
exchanges in electricity. Komin er ný reglugerð nr. 714/2009/EB (hér eftir kallað vinnublað). Sömu sjónarmið 
eiga að mestu við ennþá og ekki hefur verið útbúið vinnublað vegna nýju reglugerðarinnar.  
53 Sem dæmi um þetta í framkvæmd má nefna tvö tilfelli vegna gass: Tvær ítalskar LNG stöðvar í Rovigo og 
Brindisi fengu undanþágu fyrir 80% af flutningsgetunni en um 20% gildu Evrópureglur. Balgzand-Bacton Line 
(BBL) milli Bretland og Hollands fékk undanþágu vegna flutnings til Bretlands en ekki vegna flutnings til 
Hollands.  
54 Þetta er ekki tæmandi talning.  
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annan streng samhliða út frá fjárhagslegum, tæknilegum eða annars konar ástæðum. Alla jafna leiðir 

einokunarstaða til þess að erfiðara er að sækja um undanþágur því meiri líkur eru á því að 

strengurinn hafi slæm áhrif á samkeppni og skilvirkni innri markaðs með raforku.  

Tvö skilyrði fyrir undanþágum varða samkeppni, annars vegar skulu undanþágur leiða til frekari 

samkeppni á markaði og hins vegar skulu þær ekki koma niður á samkeppni; skilyrðin eru nátengd en 

engu að síður gert ráð fyrir sjálfstæðu mati á báðum þáttum. Almennt eru framkvæmdir líklegar til að 

hafa jákvæð áhrif á samkeppni vegna þess að þær auka framboð og sér í lagi ef framkvæmdin myndi 

ekki eiga sér stað án undanþágu, er litið svo á að undanþága leiði til aukinnar samkeppni. Á sama 

tíma skaða undanþágur samkeppni sérstaklega þegar aðgangur að streng er undanþeginn 

Evrópureglum og þeir sem hafa aðgang að streng eru stórir leikendur á rafmagnsmarkaði. Þetta er 

talin vera mesta hættan þegar metið er hvort undanþága hamli samkeppni. Því þarf jafnframt að 

meta hvort aðilar, sem ekki hafa markaðsráðandi stöðu og óska eftir að gera langtímasamninga, ætli 

eða geti samið við ráðandi aðila á markaði með langtímasamningum. Þessi sjónarmið þarf að meta í 

heild og athuga hvort undanþágan bæti samkeppni þrátt fyrir allt. Það ber að hafa í huga að þegar 

farið er í stórar framkvæmdir eru oft gerðir langtímasamningar fyrir hluta flutningagetunnar. Slíkir 

samningar eru álitnir í skilningi Evrópuréttar réttmæt leið fyrir fjárfesta til að minnka áhættuna af 

fjárfestingum og þeir nota þá gjarnan í framkvæmd til að tryggja sig. Framkvæmdaraðilar geta því 

verið nauðbeygðir til að bjóða langtímasamninga til að tryggja nægilegt framboð rafmagns. 

Langtímasamningar kalla ekki í öllum tilvikum eftir undanþágum og þeir geta verið hluti af 

eftirlitskyldri starfsemi. Þegar langtímasamningar taka hlut af flutningsgetu strengs getur verið 

nauðsynlegt að setja skilyrði um að menn noti rafmagnið eða tapi því (use-it-or-lose-it rules) eða gera 

ráð fyrir sölu á eftirmarkaði (secondary market). Ef framkvæmd bætir stöðu markaðsráðandi aðila er 

almennt gert ráð fyrir því að framkvæmdin verði einnig til að auka talsvert möguleika minni leikenda 

á að komast á markað og bæta stöðu sína. Venjulega felur þetta í sér að skilyrði eru sett á 

undanþágu, t.d. takmarkanir á hversu mikinn hluta af flutningsgetu megi gera langtímasamninga um 

og takmarkanir á upplýsingaflæði frá kerfisstjóra strengsins til markaðsráðandi framleiðanda. 

Framkvæmdin á að þynna markaðsráðandi stöðu aðila og sá hluti af flutningsgetu strengsins sem 

markaðsráðandi aðili hefur í strengnum skal vera talsvert minni en markaðshlutdeild hans á 

raforkumarkaðnum. Til eru nokkur dæmi um takmarkanir á þessu í framkvæmd, t.d. hefur verið sett 

þak þannig að í mesta lagi 50% af flutningsgetu megi selja til markaðsráðandi aðila (Hollenskt LNG), í 

einu tilviki var sett regla þannig að ef sá sem var í markaðsráðandi stöðu keypti 50% af flutningi og ef 
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enginn annar sýndi áhuga gat viðkomandi keypt meira.55 Í East-West sæstrengnum milli Írlands og 

Bretlands var sett hámark 40% á þá sem voru í markaðsráðandi stöðu.          

Undanþágur eru undantekning frá meginreglunni og skulu eingöngu veittar ef það er nauðsynlegt svo 

að framkvæmd eigi sér stað, og undanþágan þarf að vera í samræmi við umfang verkefnis. 

Undanþágur verða ekki veittar á grundvelli sjónarmiða um að fjárfestar þurfi vernd gagnvart 

breytingum á löggjöf sem verður síðar og gerir framkæmdina minna eftirsóknarverða. Undanþágur 

hafa ekki áhrif á samkeppnisreglur Evrópuréttar sem halda gildi sínu með sama hætti og endranær.  

9.4 Undanþágur sem hafa verið veittar56 

9.4.1  East West sæstrengirnir 
Sótt var um undanþágu fyrir tvo sæstrengi milli Bretlands og Írlands. Strengirnir voru 350 MW sub-

sea HVDC kaplar annars vegar á milli aðveitustöðvar í Arklow (Írlandi) og aðveitustöðvar í Pentir 

(Wales 125 km) og hins vegar á milli aðveitustöðvar í Great Island (Írlandi) og aðveitustöðvar í 

Pembroke (Wales 132 km). Stofnað var félag sem fékk nafnið Imera ltd. Félagið hafði engin tengsl við 

aðila á rafmagnsmörkuðum, hvorki í Bretlandi né Írlandi. Markmið félagsins var að byggja, eiga og 

sinna kerfisstjórn fyrir strenginn. Selja átti flutningsgetu með opnum tímabilum (open season) á 

uppboðum með langtímasamningum. Sótt var um fulla undanþágu frá ákvæði 6. mgr. 6. gr. 

reglugerðar nr. 1228/2003 og ákvæðum breskra og írskra laga sem innleiddu ákvæði 20. og 23. gr. 

tilskipunar 2003/54/EB.57 Óskað var eftir 25 ára undanþágu fyrir fyrri strenginn EW1 og 20 ár fyrir 

EW2. Tímalengdin átti að endurspegla þann tíma sem það tæki að fá strenginn greiddan að fullu og 

áhættu sem var tilkomin vegna óvissu um tekjur af eigninni (revenues). 

Ástæður þess að Imera ltd. óskaði eftir undanþágum voru í grófum dráttum eftirtaldar:  

1. Tekjur af strengnum áttu að koma á grundvelli uppboða á flutningsgetu strengsins. Eigendur 

og fjárfestar strengsins töldu mikilvægt að ekki væri sett þak á tekjur strengsins og notkun 

hans enda hefðu þeir enga tryggingu ef verkefnið væri fjárhagslega óhagkvæmt. Það þyrfti að 

verðlauna þá áhættu sem felst í byggingu og rekstri strengs.  

2. Þörf á undanþágu frá RTPA (regulated third party access) var talin nauðsynleg þrátt fyrir að 

tillögurnar væru í samræmi við Evrópulöggjöf (að mati umsækjanda) til að tryggja sig 

gagnvart framtíðarbreytingum á regluverkinu. Hugmyndafræðin var sú að búa til eftirmarkað 

(secondary market) þar sem hægt var að semja til eins árs og allt að klukkutíma. Til að tryggja 

                                                           
55 Það sem var selt umfram 50% var á opnum uppboðsmarkaði.  
56 Kaflinn er unnin upp úr umsókn Imera Ltd: Application for EU Exemption, frá apríl 2008 og ákvörðun um 
undanþágu: Exemption decision on the East-West Cable project, frá 19. desember 2008.  
57 Forveri tilskipunar 2009/72/EB.  
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að aðilar liggi ekki á rétti sínum samkvæmt langtímasamningum var gert ráð fyrir „use-it-or-

loose it“ ákvæðum, aðilar geta einnig selt rétt sinn á eftirmarkaði í stað þess að tapa 

réttinum. 

3. Ekki var talin þörf á því að eftirlitsaðili samþykki aðferðarfræðina við útreikning á verði fyrir 

flutning enda kaupa notendur hann á markaði og engin aukagjöld eru lögð á hann.   

Imera ltd. taldi að framkvæmdin myndi koma breskum og írskum neytendum til góða, og það án þess 

að áhættu af verkefninu yrði velt yfir á þá. Sérstaklega var þetta talið eiga við um írska neytendur þar 

sem kostnaður á hvern viðskiptavin og þrýstingur á gjaldskrá yrði allt of hár ef verkefnið yrði ekki 

framkvæmd af einkaaðila sem notaði ekki tekjur af flutningskerfum viðkomandi markaða. 

Undanþágurnar í Evrópulöggjöfinni eru hannaðar til að liðka fyrir einkaframtaki þegar kostnaður og 

áhætta af verkefnum eru of mikil. Samkvæmt framkvæmdastjórn Evrópusambandins telst kostnaður 

alla jafna of mikill ef hann fer fram yfir 10€ á viðskiptavin en ef þetta verkefni færi áfram myndi það 

kosta 184€ á viðskiptavin og það yrði greitt af írskum viðskiptavinum. Til samanburðar hefði Estlink 

kostað 90€ á viðskiptavin ef það yrði greidd af eistneskum viðskiptavinum. Sérstaklega var tekið fram 

að verkefnið væri mikilvægt fyrir írska raforkukerfið sem væri tiltölulega smátt, því erfitt og jafnvel 

ómögulegt væri að skapa samkeppni á slíkum markaði. Jafnframt var talið að framkvæmdin myndi 

hjálpa til að auka afhendingaröryggi og liðka fyrir að fyrirtæki gætu selt meira því minni þörf væri á 

því að hafa til reiðu varaafl. Einnig kom fram í umsókn Imera ltd. að mikið af endurnýjanlegri orku 

færi til spillis ef ekki yrði lagður sæstrengur.  

Imera ltd. lét gera samkeppnisgreiningu (K.U. Leuven competition assessment report) þar sem metnir 

voru mögulegar sviðsmyndir eftir að strengurinn væri komin í framkvæmd og greining á stöðunni eins 

og hún var. Einnig var reiknað út hversu mikið af flutningsgetu strengsins markaðsráðandi aðilar gætu 

eignast án þess að það kæmi niður á samkeppni. Niðurstaðan var í grófum dráttum sú að fyrir írskan 

markað þyrfti að passa að ESB Independent Energy fengi ekki meira en 61,34% af flutningsgetu 

strengjanna og Viridian sem mætti ekki fá meira en 98,28%. Óþarft var að setja takmörk á aðra aðila á 

markaði. Rannsókn á breskum markaði leiddi í ljós að engin þörf var á takmörkunum þar enda mikil 

samkeppni á þeim markaði og hann talsvert stór. Þannig myndi stærsti aðili á markaðnum auka 

markaðshlutdeild sína um 0,78% ef hann keypti alla flutningsgetu strengsins. 

Í samkeppnisgreiningunni kom fram að ef markaðurinn tæki ekki breytingum (business as usual case) 

myndu tekjur af strengjum ekki duga til að greiða upp strenginn á undanþágutímabilinu sem óskað 

var eftir. Þannig að verkefnið var háð því að framtíðin væri önnur en núverandi ástand. Að þessu leyti 

var grundvallarmunur á Britned og þessu verkefni því að í Britned var gengið út frá því að góð og 
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slæm ár endurtækju sig. Annar óvissuþáttur var sá að ekkert markaðsverð var tiltækt á Írlandi sem 

hægt var að miða við. 

Í umsókninni var ekki eydd miklu púðri í að rökstyðja skilyrði 17. gr. reglugerðar 714/2009/EB, að 

undanskildu skilyrðinu um að áhættan þyrfti að vera svo mikil að ekki yrði ráðist í framkvæmdina án 

undanþága.58 En áhrif á samkeppni sem er fyrsta og síðasta skilyrðið, þ.e. annars vegar að 

framkvæmdin efli samkeppni og hafi ekki óheppileg eða eyðileggjandi áhrif, er mikið aðalatriði í 

almennum hluta umsóknarinnar.  

Eftirlitsaðilar í Bretlandi og Írlandi féllust á umsókn Imera ltd. með hefðbundnum fyrirvörum um 

réttmæti þeirra upplýsinga og forsendna sem komu fram í umsókninni. Einnig voru sett skilyrði um að 

sett yrðu ákvæði um upplýsingaskyldu. 59  

Framkvæmdastjórnin tók ákvörðun um undanþáguna þann 19. desember 2008. Framkvæmdastjórnin 

taldi að bæta þyrfti skilyrðum við undanþágu ákvörðunina. Skilyrði b-liðar 1. mgr. 17. gr. 

reglugerðarinnar, um að áhættan af fjárfestingu væri það mikil að fjárfestingin myndi ekki eiga sér 

stað nema með undanþágu, taldist einungis uppfyllt að því gefnu að EirGrid (annar sæstrengur sem 

byggður var án undanþága) yrði að veruleika. Talið var að EirGrid ylli því að áhættusamara væri að 

ráðast í fleiri sæstrengi þar sem notendur hefðu þá val og markaðurinn væri minni. Ef hætt væri við 

EirGrid myndi skilyrðið ekki teljast uppfyllt.60 

Framkvæmdastjórnin taldi að sæstrengurinn gæti ekki haft teljandi neikvæð áhrif á rafmagnsmarkað í 

Bretlandi en taldi að huga þyrfti að írska markaðnum eins og reyndar kom fram í umsókn Imera ltd. 

og undanþáguákvörðunum CER (Írland) og OFGEM (Bretland). Hættan fyrir Írland og sambærilega 

markaði varðar eignarhald og úthlutun á flutningsgetu. Þrátt fyrir að umsækjandinn hefði komið fram 

með tillögur til að koma í veg fyrir að markaðsráðandi aðilar myndu ná að styrkja stöðu sína á 

markaðnum taldi framkvæmdastjórnin að markaðsráðandi aðilar gætu engu að síður aukið vægi sitt 

með því að kaupa stóran hluta flutningsgetunnar. Framkvæmdastjórnin tók fram að sæstrengur ætti 

að þynna út áhrif markaðsráðandi aðila og því þyrfti hlutdeild markaðsráðandi aðila í flutningsgetu að 

vera talsvert minni en hlutdeild viðkomandi á markaði. Þá áréttaði framkvæmdastjórnin að þau félög 

sem væru hluti af sömu félagssamsteypu og mynda eina heild skyldu metin saman. 

                                                           
58 Áhættuþættirnir voru framkvæmdar- og tæknilegs eðlis, andstaða umhverfissinna, stjórnun og notkun 
strengsins, samkeppnissjónarmið og framtíðarreglusetning.  
59 Tekið skal fram að í umsókninni var gert ráð fyrir takmörkunum sem giltu um alla, þ.e. að einn aðili mætti 
ekki kaupa meira en 70% af flutningsgetu strengsins og ESB Independent Energy 40%.  
60 Talið var að fjárfestar hefðu ekki áhuga á sæstrengnum án undanþága vegna þeirrar samkeppni sem var 
væntanleg frá EirGrid.  
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Framkvæmdastjórnin tók einnig sérstaklega fram að uppboðið á flutningsgetu strengsins ætti að fara 

eftir þeim reglum sem koma fram í viðauka I við reglugerð 714/2009/EB.  

Framkvæmdastjórnin féllst á að veita undanþágu til Imera ltd. að því gefnu að EirGrid sæstrengurinn 

yrði að veruleika og bætt yrði við skilyrðum. Framkvæmdastjórnin setti eftirfarandi skilyrði á 

framkvæmdina:  

1. Sett yrði 40% þak á alla markaðsráðandi aðila, söluaðila og framleiðsluaðila, á báðum 

mörkuðum, og að allir aðilar sem væru í sömu félagasamsteypu eða tengdir skyldu metnir 

saman.61 

2. Áður en sæstrengurinn hæfi starfsemi ætti að innleiða að fullu 1 viðauka reglugerðar 

714/2009/EB og því myndu Intra-day viðskipti geta átt sér stað milli einstaka aðila á markaði.  

3. Cer og Ofgem skyldu meta skilvirkni eftirmarkaðsins og „use-it-or-loose-it“ ákvæðis til að 

tryggja aðgang áhugasamra.  

9.4.2  Hugleiðingar 
Matið sem fer fram þegar undanþágubeiðni er rannsökuð er flókið, bæði vegna nákvæmrar 

greiningar á kerfinu eins og það er og hvernig það mun þróast. Matið varðar að mestu leyti 

samkeppni en margir þættir flækjast inn í það mat og atriði eins og styrking raforkukerfa og aukið 

framboð geta vegið þungt. En hvert mál er metið á Sui generis62 grundvelli sem takmarkar að nokkru 

gildi fyrri fordæma.63 Engu að síður hljóta fordæmin að sýna hvaða meginsjónarmið skipta máli og 

gefa leiðbeiningar um það hvað sé æskilegt. Af þessu máli má draga þá ályktun að markaðsráðandi 

aðili megi ekki vera með stærri hlutdeild í flutningi strengsins en hann hefur á markaði. Þá má ætla að 

ef samkeppni er lítil á markaði geri framkvæmdastjórnin auknar kröfur til tryggingar á því að 

aðgangur að flutningi rafmagns sé tryggður. Lærdómurinn af þessu tilviki kann að felast í því að Írland 

taldist lítill markaður með takmarkaða samkeppni sem olli því að miklar kröfur voru gerðar svo 

strengurinn myndi ekki styrkja enn frekar stöðu markaðsráðandi aðila þrátt fyrir að eigandi strengsins 

væri ekki tengdur neinum fyrirtækjum á raforkumarkaði. Einnig hafði það jákvæð áhrif á matið að 

endurnýjanleg orka í Írlandi og Bretlandi yrði betur nýtanleg með strengnum.  

                                                           
61 Ákvörðun CER og Ofgem fól í sér að setja 40% þak á tiltekin framleiðanda á Írlandi en 70% á alla aðra. 
62 Latína: Sem er sér á báti, sem á ekki sinn líkan. Varðandi þennan streng var t.d. horft til þess að loka átti 
virkjun í Írlandi nálægt tengipunkti sæstrengsins (kjarnorkuverið Wylfa 2010) sem jók þörf á raforku.  
63 Einnig koma sjónarmið um hversu mikil áhætta er af fjárfestingunni inn í matið og virðast jafnvel hafa áhrif á 
mat á samkeppnisáhrifum strengsins. Áhættan af því að leggja strenginn þarf að vera slík að ómögulegt sé að fá 
fjármagn í verkefnið án undanþágu frá Evrópureglum. Áhættan virðist geta haft áhrif á heildarmatið á þann hátt 
að meiri tilslakanir eru gerðar til áhættusamra verkefna varðandi t.d. samkeppnissjónarmið.  
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9.6 Estlink64 
Estlink-sæstrengurinn er á milli Harku í Eistlandi og Espoo í Finnlandi. Hann var gangsettur í janúar 

2007 og er 350 MW. Eastlink var í eigu AS Nordic Energy Link (NEL), helmingur strengsins og 

mannvirki í Eistlandi voru í skráð á sjálft félagið en hinn helmingurinn og eignir í Finnlandi voru í eigu 

dótturfélags AS Nordic Energy Link. NEL var í 39,9% eigu Eesti Energia (Eistlandi) , 25% State JSC 

Latvenergo (Lettlandi) ,  25% AB Lietuvos Energija (Litháen) og 10,1% Finestlink Oy (Finnlandi). Bæði 

AS Eesti Energia og State JSC Latvenergo stunda framleiðslu, sölu og dreifingu á rafmagni. AB Lietuvos 

Energija er flutningsfyrirtæki og Finestlink Oy er stundar framleiðslu og sölu á rafmagni og rekur 

hitaveitu.65   

Fjárfestar í Estlink sæstrengnum seldu alla flutningsgetuna með langtímasamningum til að tryggja 

fjárfestinguna sína. Fyrirkomulagið var á þann veg að strengurinn yrði seldur til flutningsfyrirtækja 

landanna og á fyrirfram ákveðnu verði, í seinasta lagi fyrir 31. desember 2013.66 Óskað var eftir 

undanþágu frá TPA (third party access) skv. 7. gr. þágildandi reglugerðar Evrópusambandins. Öll 

flutningsgeta sæstrengsins var seld til fjárfesta í Eystrasaltsríkjunum. Hugmyndafræðin á bak við 

Estlink var að nýta sér verðmismun á milli Eystrasaltsríkjanna og Finnlands og flytja ódýrt rafmagn frá 

Eystrasaltsríkjunum, en þau bjuggu við talsverða umframorku. Talið var að þessi verðmismunur 

myndi hverfa milli 2009 og 2013 og í kjölfarið tekjurnar af strengnum.   

Eftirlitsaðilar landanna féllust á undanþáguna og einnig framkvæmdastjórnin en hún sá hins vegar 

hættumerki. Mögulegt var að langtímasamningarnir myndu valda því að menn héldu að sér 

flutningsgetu. Framkvæmdastjórnin horfði til þess að greiða þurfti fyrir flutningsgetu óháð því hvort 

hún væri notuð eða ekki. Þrátt fyrir þetta mælti framkvæmdastjórnin með því að strangar reglur 

myndu gilda um gagnsæi varðandi notkun á flutningsgetunni sem selja átti með langtímasamningum. 

Þar sem finnska flutningsfyrirtækið átti að staðfesta útfærsluna sem notuð yrði við uppboð taldi 

framkvæmdastjórnin að flutningsfyrirtækið gæti sett aukaskilyrði varðandi þetta. 

Framkvæmdastjórnin vildi að meginviðmið sem rædd voru á þessum tíma í Flórens yrðu notuð og 

talin voru upp nokkur mikilvæg sjónarmið sem þyrfti að hafa í huga, óháð niðurstöðu Flórens-

fundarins.67 Með þessum leiðbeiningum samþykkti Framkvæmdastjórnin undanþáguna án sérstakra 

viðbótarskilyrða.  

                                                           
64 Excemption decision no. E/2005/001, Estlink Project, 27. apríl 2005. 
65 Þessar upplýsingar miðast við apríl 2005 þegar ákvörðun var tekin um undanþáguna.  
66 Fjárfestarnir máttu einnig selja flutningsfyrirtækjunum sæstrenginn fyrir það tímamark. Þetta er það sem 
kallast build operate transfer (BOT).  
67 Núna er búið að setja sérstakar reglur um þetta í viðauka með reglugerð 714/2009/EB.  
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9.7 BritNed68 

BritNed er sæstrengur sem lagður var milli Bretlands og Hollands af TenneT flutningsfyrirtækinu í 

Hollandi og National Grid flutningsfyrirtækinu í Bretlandi. Um er að ræða 1000 MW streng með 

hámarksflutningsgetu upp á 1320 MW. Selja átti flutningsgetu strengsins á uppboðum þar sem 

hámark var að selja flutningsgetu fyrir eitt ár í einu. Græða átti á verðmismun milli landanna en hann 

var mjög flöktandi og því nokkur óvissa um hverjar tekjurnar af þessu yrðu. Þrátt fyrir að ekki ætti að 

nota langtímasamninga var óskað eftir undanþágu frá TPA (third party access) reglum vegna þess að 

framkvæmdaraðilar vildu losna við að þak yrði sett á tekjurnar. Rökin fyrir þessu voru að ef verkefnið 

kæmi illa út tæki framkvæmdaraðilinn einn út tapið en ef tekjurnar væru miklar yrði sett þak eða 

framkvæmdaraðilinn þvingaður til að nota þær til að auka flutningsgetu strengsins. BritNed óskaði 

eftir 25 ára undanþágu frá 6 mgr. 16. gr. 1228/2003.  

Eftirlitsaðilar landanna féllust á undanþáguna en framkvæmdastjórnin bætti við skilyrðum. 

Framkvæmdastjórnin taldi að um of hefði verið horft á möguleikann á slæmum árum en því sleppt að 

huga að möguleikanum á góðum árum sem yllu því að strengurinn yrði greiddur upp hratt. Jafnframt 

hafði nefndin efasemdir um stærð strengsins og taldi að hún yrði til þess að skapa stíflur og auka 

verð. Framkvæmdastjórnin setti því sem skilyrði að undanþágan frá TPA (third party access) yrði 

endurskoðuð tíu árum eftir gangsetningu strengsins. Ef IRR fyrir framkvæmdina í heild væru meira en 

1% fyrir ofan það sem kom fram í umsókn BritNed skyldi BritNed hafa tvo kosti: Auka flutningsgetu 

strengsins eða aukatekjur yrðu notaðar til að fjármagna flutningskerfin í Bretlandi og Hollandi.   

10. NEMO kerfið69  
Ofgem vinnur að því ásamt eftirlitsaðilum í Belgíu að þróa kerfi, svokallað NEMO kerfi, til að bregðast 

við kvörtunum framkvæmdaraðila um að undanþágur í Evrópusambandinu séu meðhöndlaðar eins 

og undantekningar og því sett íþyngjandi skilyrði; undanþágurnar hafa því reynst 

framkvæmdaraðilum erfiðar því þeir taka alla áhættuna en þak er sett á gróðann.70 Hugmyndafræðin 

er sú að hanna kerfi sem minnkar áhættuna af því að leggja streng og deilir út tekjunum þegar þær 

fara upp fyrir ákveðin mörk. Ofgem telur að hægt sé að þróa NEMO kerfið og nota það fyrir fleiri 

strengi. Reiknað er með að NEMO kerfið verði aðlagað hverju verkefni fyrir sig en notaðar verði sömu 

meginreglur og viðmið.  

                                                           
68 Excemption decision on the BritNed interconnector, 18. október 2007. 
69 Unnið upp úr gögnum af vefsíðu OFGEM, mest megnis: Cap and floor Regime for regulated electricity 
interconnector investments for application to project NEMO, frá 7. mars 2013. Litið var yfir gögn önnur gögn af 
vefsíðunni, t.d. Electricity interconnector policy, og tekin símafundur með starfsmanni hjá Ofgem sem er yfir 
NEMO verkefninu Emmanouela Angelidaki.   
70 Eins og gerðist með sæstrenginn Britned.  
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NEMO regluverkið er hugsað sem 20-25 ára verkefni og er sett fyrirfram (ex ante) og ákvarðað fyrir 

allan tímann. Ákvarðað er hámark tekna og sett þak þannig að eigandinn þarf að endurgreiða þær 

tekjur sem fara fram yfir þakið, og sett ákveðið gólf á tapið svo eigandinn fær endurgreitt ef tekjurnar 

fara undir gólfið. Endurgreiðslurnar fara þannig fram að ef tekjurnar verða of miklar njóta notendur 

aðliggjandi flutningskerfa góðs af því með þeim hætti að verðið er lækkað. Ef tekjurnar eru undir 

gólfinu hækkar verðið. Metið er á fimm ára fresti hvort tekjurnar fari út fyrir rammann. Þetta kerfi er 

svipað og að nota hjálpardekk, ef viðkomandi hjólar án þess að þurfa hjálpardekkin skipta þau ekki 

máli og eru bara til skrauts. Ef eigandi strengs fer hvorki undir gólfið né yfir þakið þá sér hann alfarið 

um rekstur og kostnað af streng og nýtur þeirra tekna sem af hljótast sjálfur. Því lengra bil sem er á 

milli þaksins og gólfsins því meira líkist regluverkið „merchant“ aðferð en því minna bil sem er á milli 

því meira líkist regluverkið „fully regulated“ aðferð; vegna þess að bilið á milli er í raun svigrúm sem 

framkvæmdaraðili hefur. Ef fullkomlega tekst til við að ákvarða gólf og þak á eingöngu að koma til 

aðstoðar neytenda og ágóða fyrir neytendur í undantekningartilfellum. Ef ákvarðanir varðandi gólf og 

þak eru of lágar getur það komið niður á hagkvæmni fjárfestingarinnar en ef þak og gólf er ákvarðað 

of hátt greiða neytendur of mikið og fjárfestirinn fær of miklar tekjur miðað við þá áhættu sem hann 

tekur, sem er þá minni en ella. 

NEMO var hannað í þeim tilgangi að opna fyrir möguleika á þriðja aðila til að koma að fjármögnum 

strengja þannig að bæði flutningsfyrirtæki og aðrir geti notað kerfið. Framkvæmdaraðilar sjá um að 

ákvarða staðsetningu, stærð og tímasetningu framkvæmda. Markmiðið er að láta markaðslögmálin 

ráða för og viðhalda hvata fyrir sjálfstæða fjárfesta.71 

Hugmyndafræðin gengur út frá því að ákvarða gólfið út frá kostnaði við fjármögnun og rekstur 

strengsins. Það er að mati hönnuða kerfisins einfaldara og gegnsærra en að notast við tekjur af 

strengnum (congestion revenues). Að notast við tekjur af strengnum væri erfitt því verð á flutningi er 

mjög breytilegt og nauðsynlegt væri að spá fyrir um verð breytingar í aðliggjandi löndum með mikilli 

nákvæmni. Erfitt gæti því verið að grundvalla trausta og vel rökstudda niðurstöðu. 

Gólfið samanstendur af fjármagnskostnaði, rekstrarkostnaði og leyfðri arðsemi.72 

Fjármagnskostnaðurinn kemur að mestu fram á framkvæmdarstigi þegar strengurinn er lagður. Þar 

sem NEMO kerfið byrjar þegar strengurinn fer í rekstur fer þessi kostnaður inn í NEMO þegar hann er 

lagður út og er afskrifaður út líftíma eignarinnar. Rekstrarkostnaður er metinn á hverju ári.  

                                                           
71 Hvort sem það eru flutningsfyrirtækin sem reka þá NEMO kerfið sjálfstætt frá flutningskerfinu eða aðrir 
aðilar. Í Bretlandi er löggjöfin þannig að flutningsfyrirtæki verður að aðgreina sæstrengi frá öðrum verkefnum 
ólíkt því sem gildir t.d. í Noreg.  
72 Sjá nánar skýrslu Hagfræðistofnunar.   
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Mikilvægt atriði í NEMO kerfinu er að sjá til þess að hvatinn til að tryggja flutningsgetu sé innbyggður 

í útfærsluna. Hugmyndafræðin í NEMO verkefninu er að minnka þakið eða hækka gólfið þegar 

framboð af flutningsgetu strengsins er undir mörkum, sem eru ákveðin fyrir hvert verkefni fyrir sig. 

Þannig að það komi niður á eiganda strengsins ef hann er vísvitandi að búa til stíflur. Jafnvel er 

mögulegt að setja það skilyrði fyrir endurgreiðslu frá neytendum að það sé fullnægjandi framboð af 

flutningsgetu í boði.        

Hugmyndafræðin á bak við að leggja streng til Bretlands er að selja Bretum endurnýjanlega orku. 

Söluaðilar og framleiðendur rafmagns hér á landi gætu mögulega hagnast talsvert á verðmismun milli 

landa, sér í lagi ef borgað er hærra verð fyrir endurnýjanlegt rafmagn. Hugsunin er ekki sú að 

Íslendingar græði á sjálfum strengnum. Strengurinn er á svipaðan hátt og flutnings- og dreifikerfi 

eingöngu þáttur í verði rafmagns. Það sem skiptir máli fyrir íslenska hagsmuni er því að tryggt sé að 

eigandi strengsins sinni nauðsynlegu viðhaldi á strengnum og að uppbygging kerfisins í Bretlandi, þar 

sem tekið er á móti raforkunni, sé styrkt og henni viðhaldið. Hættan er sú að flöskuhálsar eða önnur 

tækniatriði komi niður á flutningsgetu sæstrengsins sem hækkar verðið á flutningnum í gegnum 

hann. Einnig er fræðilega mögulegt að eigandi strengsins fari ekki nægilega eftir reglum um úthlutun 

á flutningsgetu og tryggi sig ekki nægilega gegn samningsbundinni stíflu, þ.e. stíflu sem til kemur 

vegna þess að flutningsgetan hefur verið seld án þess að hún sé endilega notuð og því sé meiri 

eftirspurn eftir flutningi en framboð, sem hækkar verðið. Úrræði sem eiga að tryggja að þetta gerist 

ekki eru meðal annars UIOLI (use-it-or-loose-it) ákvæði og að til sé eftirmarkaður fyrir rafmagn. Minni 

hætta ætti að vera á þessum þáttum ef ekki er óskað eftir neinum undanþágum og eftirlitsaðili fylgist 

með framkvæmdinni. Leggja þarf áherslu á að ef mikill hagnaður verður af sölu á flutning sæstrengs 

sé hann notaður í viðhald kerfisins og fjárfestingar tengdar því.73 Að þessu leyti fara hagsmunir 

eiganda strengsins og söluaðila/framleiðanda ekki saman. Í NEMO kerfinu eru innbyggðir hvatar til að 

eigandi strengsins tryggi nægilegt framboð af flutningsgetu en mikilvægt er að sú útfærsla sem notuð 

yrði vegna sæstrengs milli Íslands og Bretlands innihaldi strangar reglur um þetta, ef út í þá 

framkvæmd væri farið. Jafnframt er mikilvægt að íhuga hvort breskir neytendur skuli borga gólfið og 

fá til baka í formi lægri gjalda þegar tekjur fara fram yfir þakið. Íslenska kerfið er mjög lítið og því geta 

þessar byrðar orðið mjög íþyngjandi. Þá er strengurinn hugsaður til að selja raforku til Bretlands þó 

                                                           
73 Í forvera reglugerðar 714/2009/EB voru reglurnar mildari hvað varðar notkun tekna af úthlutun flutningsgetu. 
Þar kom fram að þær skyldu notaðar í þrenns konar tilgangi (án þess að neitt kæmi fram um að eitt væri 
mikilvægara en annað). Það kom svo í ljós að tekjurnar af sæstrengjum voru yfirleitt að mestu leyti settar inn í 
tekjumörk. Þetta er m.a. ástæðan fyrir því að í núgildandi reglugerð er kveðið á um að fyrst verði að nota 
tekjurnar í að a) tryggja að tæknilega getu sæstrengs til flutnings á seldri flutningsgetu og b) í kerfisfjárfestingar 
til að viðhalda eða auka flutningsgetu strengsins. Þá kemur fram að ef ekki sé hægt að nota tekjurnar í a) eða b) 
megi láta þær inn í tekjumörk. Þetta ákvæði virðist nokkuð strangt varðandi notkun tekna. Það er hins vegar 
eftirlitsaðilinn sem þarf að heimila notkun tekna inn í tekjumörk, eftirlitsaðilinn sinnir mjög mikilvægu hlutverki 
hér.   
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önnur atriði skipti einnig máli. Því þyrfti að semja um hversu stóran hluta íslenskir neytendur myndu 

greiða. Í sæstrengnum milli Belgíu og Bretlands er þessu skipt 50/50 en líklegast þyrfti að semja um 

mun lægri hlutdeild Íslands eða jafnvel að Ísland greiddi ekki fyrir gólfið.  

Möguleg útfærsla gæti því verið sú að nota NEMO kerfið og fela Bretum að sjá um rekstur og 

fjárfestingu á strengnum, og öðrum sem eru áhugasamir, en þegar búið er að greiða strenginn upp 

(20-25 ár) myndu aðrir eignast strenginn eða fleiri eigendur bætast við.74     

11. Neðansjávarstrengir og hafréttarsamningur Sameinuðu 

þjóðanna  
 

11.1 Inngangur 
Neðansjávarstrengir gegna lykilhlutverki í efnahagskerfi heimsins. Þeir mynda grundvöll hins 
hnattræna fjarskiptakerfis, internetsins og fjárhags- og öryggiskerfa heimsins. Neðansjávarstrengjum 
stendur hins vegar stöðug ógn af náttúruhamförum, fiskveiðum og siglingum. Það er augljóslega í 
þágu allra ríkja að vernda þá og tryggja viðhald og endurnýjun á slitnum eða skemmdum strengjum. 
Mikilvægt er að ríki séu meðvituð um lagaleg atriði og þætti er varða stefnumótun og öryggi sem 
tengjast lagningu, verndun og viðgerðum á neðansjávarstrengjum. 

 

11.2 Alþjóðlegar reglur um neðansjávarstrengi 
 

Fyrsti alþjóðasamningurinn um neðansjávarstrengi var samningurinn um verndun 
neðansjávarstrengja frá 1884. Sum ákvæði þess samnings voru síðar tekin inn í Genfar-samningana 
um landgrunnið og úthafið frá 1958.  

 

Nú er lagalegt stjórnkerfi fyrir neðansjávarstrengi að finna í hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna 
frá 1982. Hafréttarsamningurinn er fyrsti og eini heildstæði alþjóðasamningurinn á sviði hafréttar og 
fjallar hann m.a. um réttarstöðu mismunandi tegunda hafsvæða og hin margvíslegu not hafsins. Flest 
ákvæði hafréttarsamningsins, m.a. þau er varða neðansjávarstrengi, eru talin hafa stöðu 
þjóðréttarvenju og binda því öll ríki heims. Ísland varð árið 1985 fyrsta vestræna ríkið til þess að 
fullgilda samninginn en aðildarríki hans eru nú alls 165. 

 

11.3 Mismunandi tegundir hafsvæða samkvæmt hafréttarsamningnum 
 

                                                           
74 Ef íslenskir fjárfestar hafa bolmagn og áhuga er ekkert því til fyrirstöðu að þeir komi að fjármögnun.  
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Í hafréttarsamningnum er kveðið á um eftirfarandi tegundir hafsvæða: 

 

• Innsævi. 
• Landhelgi (12 sjómílur). 
• Aðlægt belti (24 sjómílur). 
• Efnahagslögsaga (200 sjómílur).  
• Landgrunn (200 sjómílur +). 
• Úthaf. 
• Alþjóðlega hafsbotnssvæðið. 

 

11.4 Neðansjávarstrengir á hafsvæðum sem lúta fullveldi strandríkis 
 

Samkvæmt hafréttarsamningnum fer strandríkið með fullveldi yfir innsævinu og landhelginni sem 
nær skv. 3. gr. samningsins allt að 12 sjómílur frá grunnlínum. Fullveldi strandríkisins innan 
landhelginnar eru aðeins sett þau takmörk að erlendum skipum er skv. 17. gr. heimil „friðsamleg 
ferð“ um hana. Ljóst er af 18. og 19. gr. að lagning, viðhald eða viðgerðir á neðansjávarstrengjum falla 
ekki undir „friðsamlega ferð“. Strandríkið stjórnar því og getur sett reglur um lagningu, viðhald og 
viðgerðir á neðansjávarstrengjum á innsævinu og í landhelginni. Slíkar athafnir eru því óheimilar 
erlendum ríkjum án sérstaks leyfis strandríkisins. Strandríkið getur og á grundvelli c-liðar 1. tl. 21. gr. 
takmarkað rétt erlendra skipa til friðsamlegrar ferðar í því skyni að vernda neðansjávarstrengi. 

 

Samkvæmt 49. gr. hafréttarsamningsins fer eyjaklasaríki með fullveldi yfir hafsvæðunum innan 
eyjaklasagrunnlína og nefnast þau eyjaklasahaf. Samkvæmt 52. gr. gilda sömu reglur um rétt erlendra 
skipa til friðsamlegrar ferðar innan eyjaklasahafs og gilda innan landhelginnar. Samkvæmt 2. tl. 51. gr. 
skal eyjaklasaríki þó taka tillit til fyrirliggjandi neðansjávarstrengja sem önnur ríki hafa lagt og liggja 
um hafsvæði þess án þess að koma á land. Skal eyjaklasaríki leyfa viðhald og endurnýjun á þessum 
strengjum eftir að hafa fengið fullnægjandi tilkynningu um staðsetningu þeirra og áformin um að 
gera við eða endurnýja þá. 

 

11.5 Neðansjávarstrengir á hafsvæðum sem lúta ekki fullveldi strandríkis 
 

Samkvæmt 87. gr. hafréttarsamningsins felur frelsi úthafsins, sem öll ríki njóta, m.a. í sér „frelsi til að 
leggja neðansjávarstrengi og -leiðslur, sbr. þó VI. hluta [um landgrunnið].“ Samkvæmt 1. tl. 58. gr. 
gildir frelsið á úthafinu til að leggja neðansjávarstrengi og -leiðslur einnig í efnahagslögsögu 
strandríkja, sem getur skv. 57. gr. náð allt að 200 sjómílur frá grunnlínum. 

 

58. gr. 

Réttindi og skyldur annarra ríkja í sérefnahagslögsögunni 
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1. Í sérefnahagslögsögunni hafa öll ríki, hvort sem þau eru strandríki eða landlukt ríki, í 
samræmi við viðeigandi ákvæði samnings þessa, frelsi, sem getið er í 87. gr., til siglinga og 
yfirflugs og til lagningar neðansjávarstrengja og -leiðslna, svo og önnur alþjóðlega lögmæt not 
hafsins sem snerta þetta frelsi, t.d. þau not er tengjast starfrækslu skipa, loftfara og 
neðansjávarstrengja og -leiðslna, og samrýmast öðrum ákvæðum samnings þessa. 
 

Frelsið til að leggja neðansjávarstrengi og -leiðslur á úthafinu og í efnahagslögsögunni felur því 
jafnframt í sér frelsi til viðhalds og viðgerða á þessum strengjum og leiðslum. 

  

Samkvæmt 3. tl. 58. gr. skulu ríki, þegar þau fara með réttindi sín og rækja skyldur sínar samkvæmt 
samningnum í efnahagslögsögunni, taka tilhlýðilegt tillit til réttinda og skyldna strandríkisins og fara 
eftir lögum og reglum sem strandríkið hefur sett samkvæmt ákvæðum samningsins og öðrum reglum 
þjóðaréttar að svo miklu leyti sem þær eru ekki ósamrýmanlegar V. hluta [um efnahagslögsöguna]. 

 

11.6 Takmörk frelsis til að leggja neðansjávarstrengi 
Frelsið til að leggja neðansjávarstrengi á úthafinu og í efnahagslögsögunni er háð takmörkum 
samkvæmt VI. hluta hafréttarsamningsins um landgrunnið. Landgrunn nær að lágmarki 200 sjómílur 
frá grunnlínum en getur náð mun lengra út ef náttúrulegar aðstæður eru fyrir hendi. Samkvæmt 1. tl. 
77. gr. fer strandríkið með fullveldisréttindi yfir landgrunninu að því er varðar rannsóknir á því og 
hagnýtingu auðlinda þess. Hins vegar er tekið fram í 2. tl. 78. gr. að beiting réttinda strandríkisins yfir 
landgrunninu megi ekki fara í bága við né valda óréttlætanlegum tálma á siglingum og öðrum 
réttindum og frelsi annarra ríkja sem kveðið er á um í samningnum. 

 

Í VI. hluta er að finna eitt ákvæði um neðansjávarstrengi, 79. gr 

79. gr. 

Neðansjávarstrengir og -leiðslur á landgrunninu 

1. Öllum ríkjum er heimilt að leggja neðansjávarstrengi og -leiðslur á landgrunnið samkvæmt 
ákvæðum þessarar greinar. 

2. Strandríkið má ekki hindra lagningu né viðhald þessara strengja eða leiðslna, sbr. þó rétt 
þess til að gera sanngjarnar ráðstafanir vegna rannsókna á landgrunninu, hagnýtingar 
náttúruauðlinda þess og varna gegn, minnkunar á og eftirlits með mengun úr leiðslum. 

3. Afmörkun leiðar til að leggja þessar leiðslur á landgrunnið er háð samþykki strandríkisins. 

4. Ekkert í þessum hluta hefur áhrif á rétt strandríkisins til að setja skilyrði vegna strengja eða 
leiðslna, sem ná inn í land eða landhelgi þess, ellegar á lögsögu þess yfir strengjum og 
leiðslum sem eru gerðar eða notaðar vegna rannsókna á landgrunni þess, hagnýtingar 
auðlinda þess eða rekstrar tilbúinna eyja, útbúnaðar og mannvirkja sem það hefur lögsögu 
yfir. 



45 
 

5. Þegar ríki leggja neðansjávarstrengi eða -leiðslur skulu þau taka tilhlýðilegt tillit til strengja 
eða leiðslna sem þegar hafa verið lagðar. Einkum skal varast að skerða möguleika á að gera 
við fyrirliggjandi strengi eða leiðslur. 

 

Samkvæmt 112. gr. hafréttarsamningsins er öllum ríkjum heimilt að leggja neðansjávarstrengi og -
leiðslur á botn úthafsins utan landgrunnsins. Um þessa strengi og leiðslur gildir framangreint ákvæði 
5. tl. 79. gr. 

 

11.7 Réttur til að framkvæma sjómælingar til undirbúnings lagningar 
neðansjávarstrengs 
Álitamál geta risið varðandi rétt til sjómælinga sem eru liður í undirbúningi lagningar 
neðansjávarstrengs. Vafasamt er að sjómælingar falli undir hugtakið „hafrannsóknir“ í skilningi XIII. 
hluta hafréttarsamningsins en skv. 246. gr. skal stunda hafrannsóknir í efnahagslögsögunni og á 
landgrunninu með samþykki strandríkisins. Ef um er að ræða hafsvæði sem lýtur fullveldi strandríkis, 
þ.e. landhelgi, er ljóst að sjómælingaskip er háð leyfi strandríkisins og ber því að virða lög og reglur 
þess. Ef hins vegar er um að ræða hafsvæði þar sem strandríkið fer ekki með fullveldi heldur einungis 
fullveldisréttindi, þ.e. efnahagslögsögu eða landgrunn, er málið flóknara. Með vísan til 2. tl. 79. gr. 
gæti strandríkið í síðarnefnda tilvikinu ekki kveðið á um að leyfi þess þurfi til mælinganna en gæti hins 
vegar sett skilyrði til að tryggja að sjómælingaskipið stundi ekki rannsóknir á landgrunninu eða 
hagnýtingu náttúruauðlinda þess. 

 

11.8 Verndun neðansjávarstrengja 
Í 113.-115. gr. hafréttarsamningsins er kveðið á um verndun neðansjávarstrengja í úthafinu. 
Samkvæmt 2. tl. 58. gr. eiga þessar greinar einnig við í efnahagslögsögunni. 

 

113. gr. 

Slit eða skemmdir á neðansjávarstreng eða -leiðslu 

Sérhvert ríki skal setja nauðsynleg lög og reglur sem kveða á um að það skuli vera refsivert 
brot ef skip, sem siglir undir fána þess, eða maður, sem er undir lögsögu þess, slítur eða 
skemmir af ásetningi eða vítaverðu gáleysi neðansjávarstreng í úthafinu þannig að hætt sé 
við truflun á eða rofi ritsíma- eða talsímasambands, svo og neðansjávarleiðslu eða 
háspennustrengs. Þetta ákvæði skal einnig gilda um athæfi sem ætlað er að valda þessu sliti 
eða skemmdum eða er líklegt til þess. Þó skal það ekki gilda um slit eða skemmdir af völdum 
manna sem höfðust eingöngu að í því lögmæta augnamiði að bjarga lífi sínu eða skipum 
sínum eftir að hafa gert allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir til að forðast þetta slit eða 
skemmdir. 
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114. gr. 

Slit eða skemmdir af völdum eigenda neðansjávarstrengs eða -leiðslu á öðrum neðansjávarstreng eða 
-leiðslu 

Sérhvert ríki skal setja nauðsynleg lög og reglur sem kveða á um að menn undir lögsögu þess, 
sem eiga neðansjávarstreng eða -leiðslu í úthafinu og valda við lagningu eða viðgerð á þeim 
streng eða leiðslu sliti eða skemmdum á öðrum streng eða leiðslu, skuli bera kostnað af 
viðgerðunum. 

 

115. gr. 

Bætur fyrir tjón vegna ráðstafana til að forðast skemmdir á neðansjávarstreng eða -leiðslu 

Sérhvert ríki skal setja nauðsynleg lög og reglur til að tryggja að eigendur skipa, sem geta 
sannað að þeir hafi fórnað akkeri, neti eða öðrum veiðarfærum til að forðast skemmdir á 
neðansjávarstreng eða -leiðslu, skuli fá bætur frá eiganda strengsins eða leiðslunnar enda 
hafi eigandi skipsins áður gert allar eðlilegar varúðarráðstafanir. 

 

11.9 Lausn deilumála um ákvæði hafréttarsamningsins varðandi 
neðansjávarstrengi 
Meginreglan er sú að unnt er að vísa deilumálum milli aðildarríkja hafréttarsamningsins um túlkun 
eða beitingu ákvæða samningsins í skyldubundna málsmeðferð sem leiðir til bindandi úrskurða skv. 2. 
kafla XV. hluta samningsins. Meginreglan nær m.a. til deilumála um ákvæði samningsins um 
neðansjávarstrengi, enda eiga hvorki takmarkanir á gildissviði 2. kafla skv. 297. gr. né valfrjálsar 
undantekningar frá gildissviði 2. kafla skv. 298. gr. við um slík deilumál. Þetta kemur skýrt fram í a-lið 
1. tl. 297. gr: 

 

1. Deilumál um túlkun eða beitingu samnings þessa að því er varðar beitingu strandríkis á 
fullveldisréttindum sínum eða lögsögu sinni, sem kveðið er á um í samningi þessum, skulu í 
eftirfarandi tilvikum sæta málsmeðferðinni sem kveðið er á um í 2. kafla:   

a) þegar fullyrt er að strandríki hafi brotið ákvæði samnings þessa um frelsi og réttindi til 
siglinga, yfirflugs eða lagningar neðansjávarstrengja og -leiðslna ellegar önnur alþjóðlega 
lögmæt not hafsins sem tiltekin eru í 58. gr; 

 

Samkvæmt þessu gæti fánaríki skips sem vill framkvæma sjómælingar til undirbúnings lagningar 
neðansjávarstrengs utan landhelgi strandríkis látið reyna á lögmæti laga og reglna strandríkisins sem 
kvæðu á um að leyfi þess þurfi til framkvæmdar slíkra mælinga. Ef ágreiningur rís milli fánaríkis skips 
og strandríkis um það hvort skilyrði strandríkisins fyrir leyfum til lagningar eða viðgerðar á 
neðansjávarstrengjum á hafsvæðum sem ekki lúta fullveldi strandríkisins samræmist 
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hafréttarsamningnum er sömuleiðis unnt að vísa ágreiningnum í skyldubundna málsmeðferð sem 
leiðir til bindandi úrskurða skv. 2. kafla XV. hluta samningsins. 

 

11.10 Hvað skortir í núgildandi lagalegt stjórnkerfi fyrir 
neðansjávarstrengi? 
 

Bent hefur verið á að eftirfarandi skorti m.a. í núgildandi lagalegt stjórnkerfi fyrir neðansjávarstrengi: 

• Hafréttarsamningurinn geymir engin ákvæði sem skylda strandríki til að setja lög og reglur 
um verndun neðansjávarstrengja á hafsvæðum er lúta þeirra fullveldi. Mikil hætta er m.a. af 
akkerum og botnveiðarfærum. 

• Ákvæði 113.-115. gr. samningsins um verndun neðansjávarstrengja í úthafinu, í 
efnahagslögsögunni og á landgrunninu eru ófullnægjandi. 

• Strandríki ættu að setja takmarkanir á fiskveiðar á svæðum í þeirra efnahagslögsögu þar sem 
neðansjávarstrengir eru í hættu. 

• Fánaríki hafa almennt ekki hrint 113. gr. í framkvæmd með setningu refsiákvæða í lögum 
sínum. 

• Ákvæði 113. gr. tekur ekki heldur tillit til hættunnar af hryðjuverkum gegn 
neðansjávarstrengjum og nauðsynjar þess að koma á allsherjarlögsögu yfir einstaklingum 
sem fremja slík verk. 

• Þörf er á auknu svæðisbundnu samstarfi ríkja um verndun neðansjávarstrengja á hafsvæðum 
er lúta ekki fullveldi strandríkis. 

• Ákvæði 113.-115. gr. ná ekki til þjófnaðar á neðansjávarstrengjum á svæðum er lúta ekki 
fullveldi strandríkis og er þörf á ákvæði er gerir ríkjum skylt að lýsa slíkt athæfi refsivert í 
landslögum sínum. Ekki er þó útilokað að líta svo á að sjórán skv. 101. gr. taki til slíks 
þjófnaðar og að ríki geti sett refsiákvæði á þeim grundvelli. 

 

11.11 Vanræktur hluti hafréttarins 

 

Hið lagalega stjórnkerfi fyrir neðansjávarstrengi hefur verið vanrækt af ýmsum ástæðum. Engin ein 
sérstofnun Sameinuðu þjóðanna er ábyrg fyrir endurskoðun og uppfærslu regluverksins. 
Neðansjávarstrengir varða ýmsar stofnanir, t.d. DOALOS, ITU, IMO og FAO. 

Í mörgum ríkjum ber ekkert eitt ráðuneyti eða stofnun ábyrgð á málaflokknum. Aðilar í iðnaðinum 
starfa saman innan ICPC (International Cable Protection Committee) en ríki eiga þar ekki aðild og 
ICPC á ekki áheyrnaraðild að neinni þeirra sérstofnana Sameinuðu þjóðanna sem láta sig 
neðansjávarstrengi varða. Endurskoðunar og úrbóta er því þörf. 

12. Niðurstaða 
Í samantekt þessari hefur verið farið yfir þá löggjöf sem helst getur skipt máli varðandi lagningu 

sæstrengs. Eðli máls samkvæmt er slík umfjöllun aldrei tæmandi og kallar á mun ítarlegri skoðun á 

mörgu því sem tæpt er á. Endurnýjanleg orka er eftirsótt innan ESB og ríkja þess, ekki síst vegna 
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skuldbindandi markmiða hvers ríkis fyrir sig samkvæmt reglum þess um að auka hlutfall hennar í 

orkunotkun fyrir árið 2020. Áríðandi er fyrir fjárfesta að fylgjast náið með þróun mála en sambandið 

hefur þegar hafið undirbúning að stefnu sinni eftir 2020 og þar með löggjöf. Er gerð grein fyrir helstu 

hugmyndum sem fram eru komnar í þeirri endurskoðun, nú síðast í lok mars 2013 þegar 

framkvæmdastjórnin gaf út grænbók um ramma sambandsins í orku- og loftslagsmálum til ársins 

2030. Samráðsferlið vegna stefnumótunarinnar er mjög opið og er rétt að skoða hvort ástæða sé til 

að koma að athugasemdum og ábendingum vegna þeirrar vinnu. 

 

Ríkisstuðningur getur verið mikilvægur og nauðsynlegur til að ná fram markmiðum í orku- og 

loftslagsmálum. Leiðbeiningarreglur um ríkisstyrki og umhverfismál veita leiðsögn um það í hvaða 

tilfellum stuðningur geti talist samrýmast EES-samningnum og er sérstaklega fjallað um 

endurnýjanlega orku í þeim. Skattaráðstafanir geta verið dæmi um slíka aðstoð en skattar og gjöld 

geta til að mynda haft mikil áhrif á orkuverð. Því eru dæmi um að ríki hafi gripið til skattaívilnana til 

að stuðla að notkun á endurnýjanlegri orku. Ljóst er að mikilvægur er að skoða skattareglur, bæði 

ríkjanna og svo ESB. Undirbúningur vegna lagningar sæstrengs kallar ennfremur á ítarlega skoðun á 

ríkisstyrkjareglum. 

 

Ríki geta átt samvinnu um að ná áðurnefndum markmiðum um að auka hlutfall endurnýjanlegrar 

orku sem framleidd er úr endurnýjanlegum orkulindum. Til þess að hægt sé að taka slíka orku frá einu 

landi og telja hana í öðru þarf samvinna um það að byggja á því fyrirkomulagi sem mælt er fyrir um í 

tilskipun 2009/28/EB um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkulindum. Hún getur einkum 

verið tvenns konar, þ.e. tölfræðilegur flutningur og samvinnuverkefni. Skoða þarf ávinning af hvorri 

leið fyrir sig með hliðsjón af eðli verkefnisins og þeim kostum sem tilskipunin mælir fyrir um. Val á 

þeim byggir á þeirri leið sem farin verður. 75   

 

Þá er þess að geta að nú stendur yfir endurskoðun á löggjöf og stefnu Bretlands í orkumálum. Í 

nóvember á síðasta ári var lagt fram frumvarp í breska  þinginu sem m.a. kveður á um sérstakt 

fyrirkomulag á stuðningi við lágkolefnaframleiðslu á orku. Nefnist það „feed-in tariffs with contracts 

for difference“ og er um að ræða tillögur um gerð langtímasamninga sem verða líklega til 15 ára við 

stóra lágkolefnaframleiðendur á raforku.. Hér er ekki einungis um að ræða framleiðslu raforku með 

endurnýjanlegum orkulindum heldur einnig kjarnorku og föngun og geymslu kolefnis. Samningarnir 

eiga að stuðla að fyrirsjáanlegu tekjustreymi og þar með minnka áhættu fjárfesta. Ekki liggur fyrir 

                                                           
75 Einnig þarf að skoða slík verkefni út frá losunarheimildum sem kunna að verða til, sjá tilskipun 2003/87/EB um að koma 
á fót kerfi með viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda sem er hluti af EES. 
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hvort og að hvaða leyti hægt er nota slíka samninga um orku sem ekki er framleidd í Bretlandi enda 

frumvarpið ekki orðið að lögum og það getur tekið breytingum. Þetta fyrirkomulag kann að henta 

sölu á endurnýjanlegri orku sem framleidd er hér á landi en mikilvægt er að hafa í huga í því 

sambandi að gert er ráð fyrir að sett verði á fót sérstök stofnun Í Bretlandi sem hefur það hlutverk að 

sjá um verðjöfnun. Velta má fyrir sér hvort æskilegt sé að stjórnvöld á Íslandi og Bretlandi ásamt 

aðilum á raforkumarkaði komi að því að gera langtímasamninga um kaup og sölu á endurnýjanlegri 

orku frá Íslandi til Bretlands á grundvelli fyrirhugaðra laga. Einn möguleiki er að íslenskir söluaðilar 

geri langtímasamning við breskt raforkufyrirtæki um kaup á endurnýjanlegri orku á föstu verði en það 

fyrirtæki sæi svo um uppgjör við hina fyrirhuguðu bresku ríkisstofnun í því skyni að tryggja 

verðstöðugleika. Þannig myndi breska raforkufyrirtækið selja orkuna áfram og ef verðið væri hærra 

en það sem fyrirtækið greiddi fyrir orkuna myndi fyrirtækið endurgreiða bresku ríkisstofnuninni, og 

öfugt ef það væri of lágt. Með þessu móti ættu íslenskir framleiðendur ekki í beinum samskiptum við 

breska ríkisstofnun76 og þetta gæti samræmst breskri löggjöf, jafnvel þó hún myndi til að byrja með 

einblína á innlenda aðila.77 

Litið var yfir mögulegar undanþágur frá Evrópulöggjöf í 9. kafla. Mikilvægur þáttur við mat á því hvort 

veita skuli undanþágu er mat á því hvernig undanþága bætir samkeppni og að hún skaði ekki 

samkeppni of mikið. Hver undanþága bætir samkeppni að einhverju leyti og veldur einhverju raski, 

því er þetta mat fólgið í því að meta hversu mikill ávinningur er af undanþágunni fyrir samkeppnina 

og hversu mikið rask hlýst af henni. Það þarf að finna meðalveginn í þessum efnum og ef óttast er um 

að undanþága dragi úr samkeppni þarf að setja skilyrði sem takmarka hættuna. Þetta mat er gífurlega 

flókið þar sem meta þarf ástand raforkumarkaða og hvernig þróunin verður vegna 

framkvæmdarinnar. Sérstaklega gildir þetta um undanþágur sem óskað er eftir til mjög langs tíma. Í 

vinnublaði framkvæmdastjórnarinnar kemur fram að nauðsynlegt sé að hafa í huga líklega 

framtíðarþróun markaða. Einnig þarf að meta hversu mikil vissa er um það framtíðarmat. Jafnframt 

þarf að skilgreina markaði og gera ítarlega greiningu á uppbyggingu (structure) þeirra. Samkvæmt 

vinnublaði framkvæmdastjórnarinnar getur verið heppilegt að viðeigandi stofnanir, t.d. 

Samkeppniseftirlitið, meti þennan þátt.78 Það er almennt gert ráð fyrir að framkvæmdaraðili verkefnis 

láti gera markaðspróf áður en hann sækir um undanþágu, það getur t.d. verið gert með „Open 

                                                           
76 Endurgreiðslukerfi milli landa gæti verið óheppilegt.  
77 Svona samninga þyrfti að útfæra í varfærni og gæta að ríkisaðstoðarsjónarmiðum. Ýmsar aðrar leiðir eru 
tækar og þetta er eingöngu sett fram sem vangaveltur á grundvelli frumvarps sem ekki er orðið að lögum.  
78 Í vinnublaði framkvæmdastjórnarinnar (sjá kafla 9.3) kemur fram í punkti (36): For the definition of the 
relevant market and the assessment of the competitive effects, the competent authorities should apply 
analytical techniques that are consistent with those applied in competition cases at national and European 
level. They shall also take due account of findings in competition cases at national and European level on the 
market(s) concerned.   
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Season procedures“ og „network development plans“.79 Niðurstaða úr markaðsprófun er svo notuð 

til að meta þörf á undanþágum og áhrif á samkeppni. Jafnframt getur verið nauðsynlegt að leggja 

fram upplýsingar um þá langtímasamninga sem gerðir verða, ef það er mögulegt.80 Styrkir frá 

einstaka ríkum eða Evrópusambandinu draga úr áhættunni sem stafar af verkefninu og fara inn í mat 

á því hvort undanþága sé nauðsynleg.81 Að lokum má benda á að í nýjustu undanþágu ákvörðuninni, 

þ.e. Arnoldstein/Tarvisio frá 2010 og 2011, synjaði framkvæmdastjórnin um undanþágu og þróunin í 

þessum málum hefur verið túlkuð á þann veg af ýmsum að framkvæmdastjórnin sé að auka kröfurnar 

og jafnvel ganga of langt í þeim efnum.82   

NEMO kerfið er möguleiki sem Bretar horfa mikið til og getur mögulega hentað vel fyrir sæstreng 

milli Íslands og Bretlands. Þar sem sæstrengurinn er áhættusamt verkefni veldur NEMO kerfið því að 

fjárfestir tekur minni áhættu en að sama skapi fær hann ekki allan ágóðann, reynt er að hafa 

samræmi milli þeirrar áhættu og hagnaðar. Mikilvægt er að íslensk stjórnvöld og samningsaðilar fyrir 

Íslands hönd tryggi að útfærslan af NEMO sem notuð yrði innhaldi nægileg úrræði og kröfur varðandi 

útboð á flutningsgetu strengsins og að eigandi strengsins reyni ekki að minnka framboð til að hækka 

verð á flutningi. Þá þarf að semja um hvaða hlutdeild, ef nokkra, Íslendingar hefðu varðandi greiðslu á 

tapi sem fer undir gólfið, sem ákvarðað yrði í samræmi við NEMO kerfið.83  

Það var skýrsluhöfundum ljóst mjög fljótlega að ómögulegt væri að velta hverjum steini og skoða öll 

álitefni sem mögulega gætu komið upp vegna lagningu sæstrengs til Bretlands. Þar er um auðugan 

garð að gresja og mörg atriði sem skoðuð hafa verið í þessari skýrslu verðskulda betri greiningu og 

lengri yfirsetu en möguleiki var á við gerð skýrslunnar. Til að mynda mætti skoða nánar hvaða áhrif 

16. gr. tilskipunar 2009/28/EB hefði á raforku sem seld yrði í gegnum sæstrenginn. Þar er kveðið á um 

að þróa skuli flutnings- og dreifikerfi til að greiða fyrir flutningi á endurnýjanlegri orku, þ.m.t. í 

gegnum sæstreng. Einnig mætti skoða nánar 13. gr. reglugerðar 714/2009/EB þar sem fram kemur að 

flutningskerfi sem tekur á móti raforku frá öðru ríki skulu fá þóknun vegna álags fyrir flutningskerfið. 

Nánar er kveðið á um hvernig þóknun er ákveðin í reglugerð 838/2010/ESB.  

Það eru mörg spennandi verkefni framundan ef ákveðið er að fara í frekari greiningu eða 

samningaviðræður við Breta. Mikilvægt er að fara í samningaviðræður við Breta og leggja áherslu á 

gildi þess að Íslendingar fái aðkomu að ívilnanakerfi Breta, bæði til að tryggja að löggjöf sem 
                                                           
79 Punktur (28.3) í vinnublaði framkvæmdastjórnarinnar, sjá kafla 9.3. 
80 Punktur (28.4) í vinnublaði framkvæmdastjórnarinnar, sjá kafla 9.3. 
81 Punktur (49 í vinnublaði framkvæmdastjórnarinnar, sjá kafla 9.3.  
82 Sem dæmi má nefna stutta grein í blaðinu Policy brief: EU electricity interconnector policy: Shedding some 
light on the European commission‘s approach to exemptions. 
83 Í NEMO verkefninu sjálfu var þessu skipt til helminga á milli neytenda flutningskerfa Breta og Belga. Það er 
spurning hvort íslenska flutningskerfið sé of lítið til að standa straum af þessum útgjöldum. Þá má benda á að 
strengurinn er að meginstefnu notaður til að selja raforku til Bretlands. Þetta er atriði sem mæti skoða betur.  
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fyrirhugað er að setja útiloki ekkert í þeim efnum og/eða til að koma á sérlögum/sérsamning um 

ívilnun vegna endurnýjanlegrar orku frá Íslandi. Þá er mikilvægt, ef nota á  NEMO kerfið, að það sé 

útfært þannig að virkt eftirlit og úrræði séu til staðar til að tryggja að flutningsgeta sé fullnýtt og ekki 

séu búnar til stíflur.  

Að lokum má benda á að íslensk löggjöf gerir ekki ráð fyrir sæstrengjum og því þyrfti að endurskoða 

núgildandi lög eða setja sérstök lög ef farið yrði í frekari framkvæmdir. Einnig þarf að huga að og gera 

nánari úttekt á samkeppnisreglum vegna framkvæmdarinnar.       

 




