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Formáli

Skýrsla iðnaðarráðherra um raforkumálefni er nú lögð fyrir Alþingi í fjórða sinn. Hér er að
finna fjölbreyttan fróðleik um raforkumál og þróun þeirra á undangengnum árum. Skýrslunni
er ætlað að vera upplýsingabrunnur fyrir þá sem vilja kynna sér orkumál þjóðarinnar til
nokkurrar hlítar og þannig ætti hún að geta stuðlað að gagnlegri og gagnrýnni umræðu um
raforkumál þjóðarinnar.
Fyrir margra hluta sakir stöndum við Íslendingar nú á tímamótum í raforkumálum. Ber
fyrst að nefna Rammaáætlun, en þegar þetta er skrifað stendur yfir 12 vikna umsagnar- og
samráðsferli. Það er einlæg von mín og trú að Rammaáætlun geti orðið grunnur að almennri
sátt meðal þjóðarinnar um hvar skuli verndað og hvar virkjað. Jafnframt gefur hún okkur
mikilvæga framtíðarsýn og nokkuð heildstæða mynd af möguleikum í verndun og nýtingu
orkuauðlinda.
Mótuð hafa verið drög að Orkustefnu fyrir Ísland. Í henni er tekið á stefnumarkandi
þáttum, s.s. hvernig mæta megi orkuþörf landsins með öruggum hætti, hvernig hægt sé að
tryggja að þjóðin njóti arðs af orkuauðlindum sínum, hámörkun þjóðhagslegrar hagkvæmni
við orkuvinnslu og hvernig draga megi úr notkun jarðefnaeldsneytis.
Meðal annarra brýnna verkefna sem unnið er að í ráðuneytinu má nefna fyrirhugaðar
breytingar á fyrirkomulagi eftirlits með raforkumarkaði í tengslum við innleiðingu á þriðju
raforkutilskipun ESB en með henni eru gerðar auknar kröfur um sjálfstæði eftirlitsaðila. Þá vil
ég nefna endurskoðun á auðlindalögunum frá 1998 en unnið er að lagfæringu ýmissa þátta,
m.a. þeirra ákvæða er varða eignarrétt að auðlindum og samræmi þeirra við ákvæði vatnalaga.
Jafnframt má geta þess að nýlega var opnað annað útboð á sérleyfum til rannsókna og vinnslu
kolvetnis á Drekasvæðinu. Útboðið verður opið til og með 2. apríl 2012.
Við Íslendingar erum í þeirri eftirsóknarverðu stöðu að nær allt rafmagn og orka til
húshitunar kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Áskorunin sem við stöndum frammi fyrir
nú er hvernig við aukum hlut vistvænnar orku í samgöngum. Við höfum sett okkur
metnaðarfull markmið fram til ársins 2020 og það er mikilvægt að við stöndum við þau enda
liggja í þeim fjölmörg tækifæri til verðmætasköpunar og atvinnuþróunar. Verkefnisstjórn um
Grænu orkuna gegnir hér lykilhlutverk en henni er ætlað að efla og þróa samstarf
atvinnulífsins, stofnana, stjórnvalda og annarra hagsmunaaðila.
Stöðugt gengur á birgðir heimsins af jarðeldsneyti og það er fyrirséð að orkuverð mun
haldast hátt. Þessu samhliða fer eftirspurn eftir vistvænni orku stöðugt vaxandi og þar felast
mikil tækifæri fyrir Ísland. Við stöndum nú frammi fyrir fleiri valkostum í sölu á orku en áður
og öll sólarmerki benda til þess að við getum selt þessa orku á hærra verði en hingað til.
Málefni sem tengjast raforku eiga sér alla jafna þó nokkurn aðdraganda sem telur í
misserum og árum en ekki dögum eða vikum. Góðir hlutir gerast hægt og það er mikilvægt að
vandað sé til allrar umræðu og undirbúnings svo að skapa megi sátt um þá stefnu sem við sem
samfélag kjósum að fylgja.
Iðnaðarráðuneytið hafði yfirumsjón með ritstjórn og gerð skýrslunnar en hún er unnin í
samvinnu við sérfræðinga hjá Orkustofnun og Landsneti. Ég þakka öllum þeim fjölmörgu sem
að verkinu komu.
Katrín Júlíusdóttir
iðnaðarráðherra
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Inngangur
Skýrsla iðnaðarráðherra um raforkumálefni er nú lögð fyrir Alþingi í fjórða skipti, í
samræmi við 39. gr. raforkulaga. Samkvæmt greininni ber að fjalla um eftirtalda þætti í
skýrslunni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yfirlit um sölu og notkun raforku síðastliðin fjögur ár.
Raforkuþörf og yfirlit yfir líklega þróun til lengri tíma á grundvelli raforkuspár og
áætlana um orkufrekan iðnað og aðra starfsemi sem raforkuspá tekur ekki til.
Rannsóknir orkulinda og undirbúning þeirra til raforkuvinnslu.
Raforkuvinnslu með hliðsjón af raforkuþörf og öryggi raforkukerfisins.
Styrkingu flutningskerfisins í samræmi við aukna raforkuþörf.
Gæði raforku, m.a. með hliðsjón af öryggi afhendingar.
Þjóðhagslega þýðingu áætlaðra framkvæmda á sviði raforkumála og áhrif þeirra á
atvinnulíf og byggð í landinu.

Uppbygging skýrslunnar er með svipuðum hætti og fyrri skýrslur, en í 1. kafla er að finna
umfjöllun um þróun raforkumarkaðar og löggjafar um raforkumál hér á landi. Þá er einnig
fjallað um EES-samninginn, áherslur á sviði orkumála á vettvangi Evrópusambandsins,
aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu og alþjóðlegt samstarf í orkumálum. Jafnframt
er gerð grein fyrir ýmsum verkefnum sem unnið hefur verið að á sviði orkumála að
undanförnu, t.d. nýrri orkustefnu til ársins 2020 og rammaáætlun um vernd og orkunýtingu
landsvæða.
Í 2. kafla skýrslunnar er farið yfir þróun raforkuverðs hérlendis síðastliðin ár, sem og þróun
niðurgreiðslna á raforku til húshitunar.
Í 3. kafla skýrslunnar er að finna upplýsingar um sölu og notkun raforku síðastliðin ár, auk
þess sem skipting raforkunotkunar og raforkuvinnslu er skoðuð þar sérstaklega.
Í 4. kafla skýrslunnar er fjallað um raforkuvinnslu með hliðsjón af raforkuþörf og öryggi
raforkukerfisins, auk umfjöllunar um styrkingu flutningskerfisins í samræmi við aukna
raforkuþörf næstu árin.
Í 5. kafla er að finna umfjöllun um gæði raforku og afhendingaröryggi með hliðsjón af
upplýsingum um fjölda fyrirvaralausra truflana og skerðingar á raforkuafhendingu þeim
tengdum í flutningskerfi Landsnets, hjá vinnslufyrirtækjum og dreifiveitum.
Í 6. kafla er fjallað um rannsóknir orkulinda og undirbúning þeirra til raforkuvinnslu, auk
þess sem þar er rætt um orkurannsóknaráætlun og rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og
jarðvarma.
Kafli 1.5.5 um nýjan jarðhitaklasa er byggður á upplýsingum frá Gekon ehf. Kafli 3.4 um
þjóðhagslega þýðingu framkvæmda er ritaður af Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. Kafli 4 og
kafli 5.2 eru ritaðir af Landsneti. Annað efni í skýrslunni er ritað af iðnaðarráðuneyti eða
Orkustofnun og eru gögn fengin þaðan ef ekki er annað tekið fram.
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1. Skipulag raforkumála á Íslandi
Í þessum kafla er fjallað um skipulag og þróun raforkumála á Íslandi, m.a. þróun löggjafar
um raforkumál. Einnig er fjallað um þróun mála annars staðar á Norðurlöndunum, EESsamninginn og áherslur á sviði orkumála á vettvangi Evrópusambandsins. Jafnframt er gerð
grein fyrir ýmsum verkefnum sem unnið hefur verið að á sviði orkumála að undanförnu.

1.1 Stjórnkerfi

Iðnaðarráðuneytið fer með yfirstjórn raforkumála hérlendis í samræmi við reglugerð um
Stjórnarráð Íslands, nr. 177/2007. Í því felst að ráðuneytið fer meðal annars með mál er varða
grunnrannsóknir á orkulindum, umsjón með raforkumarkaði og starfsemi orkufyrirtækja,
nýtingu orku, orkusparnað, orkuskipti og öryggi raforkukerfisins. Iðnaðarráðuneytið fer
einnig með ýmis önnur verkefni sem skilgreind eru í raforkulögum, nr. 65/2003. Í lögunum er
kveðið á um að ráðherra veiti leyfi til raforkuvinnslu (4. gr.), leyfi til reksturs
flutningsfyrirtækisins (Landsnet) (8. gr.), leyfi til að reisa flutningsvirki (9. og 11. gr.), leyfi til
að reisa og reka dreifikerfi (13. gr.), leyfi til að stunda raforkuviðskipti (18. gr.) og leyfi til að
reka raforkumarkað (18. gr. a). Í 32. gr. laganna er kveðið á um að ráðherra geti falið
Orkustofnun leyfisveitingarvald skv. 1. mgr. 4. gr., 2. mgr. 9. gr., 13. gr., 1. mgr. 18. gr. og
18. gr. a. Ráðherra hefur á grundvelli þessarar heimildar falið Orkustofnun leyfisveitingarvald
samkvæmt tilvitnuðum greinum.
Í samræmi við lög nr. 87/2003, um Orkustofnun, sem og raforkulög, starfar Orkustofnun
að raforkumálum undir yfirstjórn iðnaðarráðherra. Samkvæmt raforkulögum skal Orkustofnun
hafa eftirlit með því að fyrirtæki sem starfa samkvæmt raforkulögum fullnægi þeim skilyrðum
sem um starfsemina gilda. Jafnframt setur Orkustofnun flutningsfyrirtækinu og dreifiveitum
tekjumörk til að ná fram hagræðingu í rekstri þeirra. Í raforkulögum er einnig kveðið á um
eftirlit Samkeppniseftirlitsins með þeirri atvinnustarfsemi sem raforkulög ná til.

1.2 Þróun raforkumarkaðar og löggjafar um raforkumál

Almennt má segja að fyrirkomulag raforkumála á Íslandi hafi verið í þróun í um 100 ár og
tekið stakkaskiptum á síðustu árum. Grunnrannsóknir á vatnsafli á Íslandi hófust á fyrstu
áratugum 20. aldar og stórhuga áætlanir voru gerðar um nýtingu vatnsorku til
iðnaðarframleiðslu. Ekkert varð þó af þeim áformum fyrr en á síðari hluta aldarinnar. Á
mörgum þéttbýlisstöðum landsins hófst rafvæðing á árunum fram að síðari heimsstyrjöld. Á
sama tímabili varð mikil uppbygging í smávirkjunum til heimilisnota víða um land og náði
fjöldi þeirra hámarki um 1945.
Almenn rafvæðing landsins hófst á fjórða áratug síðustu aldar þegar reistar voru stórar
virkjanir á þeirra tíma mælikvarða, Ljósafossstöð og Laxárstöð I, ásamt tilheyrandi
flutningslínum til Reykjavíkur og Akureyrar. Fram á miðjan sjöunda áratuginn var
megináhersla lögð á rafvæðingu dreifbýlisins og byggingu dreifiveitna innan landsvæða. Þetta
tímabil hefur því oft með réttu verið kallað tímabil samvirkjana og samveitna. Minni virkjanir
voru einnig reistar víða til að anna ört vaxandi almennri eftirspurn eftir raforku á þessum
árum, en engin innbyrðis tenging var þó á milli einstakra landshluta.
Með raforkulögum frá árinu 1946 var grunnurinn að baki rafvæðingar landsbyggðarinnar
lagður, en þau lög náðu til allra þátta raforkumála í landinu. Þar var mörkuð sú stefna að ríkið
tæki að sér vinnslu raforku til almennings, dreifingu rafmagns milli héraða og sömuleiðis
innan þeirra þar sem ekki voru til staðar héraðsveitur. Fram að þeim tíma hafði stefna ríkisins
verið að stunda ekki raforkuvinnslu eða dreifingu raforku. Samtenging einstakra
samveitusvæða með gerð byggðalínu hófst árið 1974 og var hringtengingu byggðalínunnar
lokið árið 1984. Með því átaki má segja að lokið hafi tímabili innfluttra orkugjafa til
raforkuvinnslu hér á landi.
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Á árinu 1965 urðu þáttaskil í uppbyggingu raforkukerfis landsins. Með stofnun
Landsvirkjunar það ár var farið inn á þá braut að reisa stærri virkjanir en áður hafði verið
ráðist í. Með því móti var unnt að nýta raforkuna jöfnum höndum fyrir stóriðju og almenna
notkun og færa sér þannig í nyt hagkvæmni stærðarinnar. Orkuveitusvæði fyrirtækisins var í
upphafi aðeins Suðvesturland, en lögum um Landsvirkjun var breytt árið 1983 og í kjölfarið
yfirtók fyrirtækið byggðalínukerfið af ríkinu og varð þá nær allt landið tengt flutningskerfinu
og þar með virkjunum Landsvirkjunar.
Raforkuflutningskerfi landsins hefur á síðustu áratugum verið byggt upp til að tryggja
öruggan flutning raforku til allra landsmanna og til að anna orkuþörf stóriðjufyrirtækja og
flutningi frá virkjunum sem reistar hafa verið til að sinna þessari eftirspurn. Um leið hafa
skapast auknir möguleikar á tengingu nýrra virkjana, en nýir stórnotendur eða nýjar virkjanir
7
verða ekki tengdar við flutningskerfið nema greiðslur frá þeim standi undir kostnaði. Mynd
1.1. sýnir uppbyggingu vatnsafls- og jarðvarmavirkjana fram til dagsins í dag.
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á næstu árum. verkfræðistofur hafa þó frá upphafi

rafvæðingarinnar
haft miklu hlutverki að gegna en einkaaðilar hafa í nokkrum mæli haslað sér
1.2.1 Raforkulögin nr. 65/2003
Árið
samþykkti Alþingi
ný raforkulög, nr. 65/2003, sem taka til vinnslu, flutnings, dreifingar og viðskipta með raforku á íslensku
völl
á 2003
undanförnum
árum.
forráðasvæði án tillits til orkugjafa. Markmið laganna er að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi sem efla á atvinnulíf og byggð í
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Vestfjarða. raforkufyrirtækja,
Langstærsti þ.e.
raforkuframleiðandinn,
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árum
hafa Orkuveita
um hámark tekna með setningu tekjumarka. Eitt fyrirtæki, Landsnet hf., hefur einkaleyfi til flutnings raforku en einkaleyfi til dreifingar á
tilteknum landfræðilega afmörkuðum svæðum eru í höndum dreifiveitna. Lögin taka einnig til eftirlits með verðlagningu á flutningi og dreifingu
sem og gæðum raforku og forsendum fyrir veitingu virkjunarleyfa.
Það fyrirkomulag sem komið var á með hinum nýju raforkulögum, þ.e. aðgreining starfsemi á orkusviði í samkeppnisrekstur og
sérleyfisrekstur til að skapa skilyrði fyrir samkeppni í vinnslu og sölu á raforku, hefur hér á landi verið kallað markaðsvæðing og er svo gert víða
í þessari skýrslu.
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Reykjavíkur og HS Orka jafnframt hafið raforkuframleiðslu til stóriðjunotenda og gera má ráð
fyrir enn frekari raforkuframleiðslu þeirra á næstu árum.
1.2.1 Raforkulögin nr. 65/2003
Árið 2003 samþykkti Alþingi ný raforkulög, nr. 65/2003, sem taka til vinnslu, flutnings,
dreifingar og viðskipta með raforku á íslensku forráðasvæði án tillits til orkugjafa. Markmið
laganna er að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi sem efla á atvinnulíf og byggð í
landinu. Lögunum er í því skyni ætlað að skapa forsendur fyrir samkeppni í vinnslu og
viðskiptum með raforku, stuðla að skilvirkni og hagkvæmni í flutningi og dreifingu raforku,
tryggja öryggi raforkukerfisins og hagsmuni neytenda, ásamt því að stuðla að nýtingu
endurnýjanlegra orkugjafa og taka tillit til umhverfissjónarmiða að öðru leyti.
Með lögunum er skilið á milli sérleyfisstarfsemi raforkufyrirtækja, þ.e. flutnings og
dreifingar raforku, annars vegar og hins vegar samkeppnisstarfsemi, vinnslu og sölu.
Flutningur og dreifing raforku er háð einkaleyfi og eftirliti Orkustofnunar og ákvörðunum
stofnunarinnar um hámark tekna með setningu tekjumarka. Eitt fyrirtæki, Landsnet hf., hefur
einkaleyfi til flutnings raforku en einkaleyfi til dreifingar á tilteknum landfræðilega
afmörkuðum svæðum eru í höndum dreifiveitna. Lögin taka einnig til eftirlits með
verðlagningu á flutningi og dreifingu sem og gæðum raforku og forsendum fyrir veitingu
virkjunarleyfa.
Það fyrirkomulag sem komið var á með raforkulögum árið 2003, þ.e. aðgreining starfsemi
á orkusviði í samkeppnisrekstur og sérleyfisrekstur til að skapa skilyrði fyrir samkeppni í
vinnslu og sölu á raforku, hefur hér á landi verið kallað markaðsvæðing og er svo gert víða í
þessari skýrslu.
1.2.1.1. Breytingar á raforkulögum árið 2004
Vorið 2004 voru samþykkt lög um breytingar á raforkulögunum. Í þeim breytingum var
stofnun flutningsfyrirtækisins Landsnets hf. ákveðin, flutningskerfi þess útfært og mælt fyrir
um mat á verðmæti þeirra flutningsvirkja sem til fyrirtækisins runnu. Jafnframt voru útfærð
ákvæði um setningu tekjumarka fyrir sérleyfisfyrirtæki, þ.e. flutningsfyrirtækið Landsnet og
dreifiveitur, og gjaldskrár þeirra.1 Í desember 2004 var aftur gerð breyting á raforkulögunum.
Þar var kveðið á um ýmsar breytingar sem framkvæmd laganna hafði leitt í ljós að voru
nauðsynlegar. Þá var einnig mælt fyrir um gjaldtöku af virkjunum vegna innmötunar. Með
breytingu á raforkulögum í desember 2004 var fullri opnun raforkumarkaðar flýtt um eitt ár
og öllum raforkukaupendum þar með gert kleift að velja sér raforkusala frá og með 1. janúar
2006 í stað 2007.2
Í tengslum við hin nýju raforkulög voru einnig samþykkt lög um jöfnun kostnaðar við
dreifingu raforku vorið 2004.3 Samkvæmt þeim lögum er heimilt að greiða niður kostnað
almennra notenda vegna dreifingar raforku á þeim svæðum þar sem Orkustofnun hefur
heimilað sérstakar dreifbýlisgjaldskrár í samræmi við ákvæði 5. mgr. 17. gr. raforkulaga.
1.2.1.2. Breytingar á raforkulögum árið 2008
Árið 2008 voru samþykkt á Alþingi tvenn lög sem fólu í sér breytingar á raforkulögum.
Annars vegar var um að ræða lög um breytingu á nokkrum lögum á auðlinda- og orkusviði.4
Með þeim lögum var tryggt að dreifiveitur skuli ávallt vera í meirihlutaeigu ríkis eða

1

Lög nr. 89/2004, um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003.
Lög nr. 149/2004, um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003, með síðari breytingum. Yfirlit yfir gildandi lög og reglugerðir
á sviði raforkumála er að finna á heimasíðu iðnaðarráðuneytis á slóðinni:
http://www.idnadarraduneyti.is/malaflokkar/raforka/log/
3
Lög nr. 98/2004, um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku.
4
Lög nr. 58/2008, um breytingu á nokkrum lögum á auðlinda- og orkusviði.
2

9

sveitarfélaga og jafnframt að óheimilt sé að framselja beint eða óbeint og með varanlegum
hætti eignarrétt að orkuauðlindum í eigu opinberra aðila. Lögin fela jafnframt í sér að
sundurgreina ber sérleyfisstarfsemi frá samkeppnisstarfsemi þar sem fjöldi íbúa á
dreifiveitusvæði dreifiveitu er 10.000 eða fleiri, og að stjórn dreifiveitu skuli vera sjálfstæð
gagnvart öðrum fyrirtækjum sem stunda vinnslu, flutning eða sölu raforku. Lögin öðluðust
þegar gildi en framkvæmd ákvæðis um uppskiptingu fyrirtækjanna var frestað til 1. júlí 2009.
Gildistöku ákvæðisins hefur síðan verið frestað í þrígang. Fyrst til 1. janúar 2010, með lögum
nr. 30/2009, síðan til 1. janúar 2011, með lögum nr. 142/2009, og síðast til 1. janúar 2012,
með lögum nr. 148/2010. Í lögskýringargögnum hefur verið tilgreint að ástæður
framangreindra frestana hafa verið aðstæður á fjármálamörkuðum og viðkvæm staða
orkufyrirtækja varðandi fjármögnun. Hins vegar samþykkti Alþingi breytingu á raforkulögum
sem fól í sér lögbindingu á verkefnum tengdum neyðarsamstarfi raforkukerfisins5. Nánar er
fjallað um neyðarsamstarf raforkukerfisins í kafla 4.3.
1.2.1.3. Breytingar á raforkulögum árið 2011
Með lögum nr. 89/2004, um breytingu á raforkulögum, var kveðið á um að iðnaðarráðherra
skyldi skipa nefnd fulltrúa hagsmunaaðila og þingflokka sem falin yrði endurskoðun laganna,
sbr. bráðabirgðaákvæði XIII. Samkvæmt umræddu bráðabirgðaákvæði skyldi vinnu við
endurskoðunina vera lokið fyrir 31. desember 2010.
Í samræmi við framanritað skipaði iðnaðarráðherra 16. júní 2008 nefnd til endurskoðunar á
raforkulögum. Var nefndin skipuð 16 fulltrúum, þ.m.t. fulltrúum allra þingflokka. Vorið 2010
skilaði nefndin áfangatillögum og var í kjölfar þess lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um
breytingar á raforkulögum. Umrætt frumvarp, með tillögum nefndarinnar, var síðan afgreitt
sem lög frá Alþingi í mars 2011 sem lög nr. 19/2011, um breytingu á raforkulögum.
Með lögum nr. 19/2011 eru gerðar breytingar á raforkulögum sem snúa að afmörkuðum
þáttum þeirra og taka mið af þeirri átta ára reynslu sem komin er á lögin. Meginatriði
lagabreytinganna eru:
- Ný skilgreining á hugtakinu stórnotandi. Í raforkulögunum frá 2003 var kveðið á um
að stórnotandi sé notandi sem notar á einum stað a.m.k. 14 MW afl með árlegum
nýtingartíma 8.000 stundir eða meira. Þeir sem nota svo mikið magn orku geta tengst
flutningskerfi raforku beint en ekki um dreifiveitu og greiða fyrir flutning raforkunnar
samkvæmt gjaldskrá fyrir stórnotendur. Til þessa hafa eingöngu stóriðjuver fallið
undir skilgreiningu stórnotanda. Hins vegar hafa aðrir aðilar með háan nýtingartíma
sýnt áhuga á að koma upp starfsemi hér á landi, svo sem netþjónabú. Þótt slík
starfsemi hafi háan nýtingartíma getur hún verið nokkuð undir þeim aflmörkum sem
lögin kváðu á um. Til að skapa þessum minni stórnotendum möguleika á tengingu við
flutningskerfið er með breytingalögunum nr. 19/2011 kveðið á um að
aðlögunartímabil þeirra verði þrjú ár frá fyrstu afhendingu að telja og að í stað þess að
kveða bæði á um 14MW afl og árlegan nýtingartíma upp á 8.000 stundir verði notað
orkuviðmiðið 80 GWst. á ári. Er það allnokkur lækkun frá fyrra viðmiði laganna en 80
GWst. eru u.þ.b. 10MW. Jafnframt eru gerðar breytingar á skilgreiningu hugtakanna
flutningskerfi og tekjumörk.
- Flutningsfyrirtækinu verður heimilað að eiga og reka fjarskiptakerfi sem því er
nauðsynlegt vegna rekstrarins og bjóða út umframflutningsgetu ef það hefur yfir slíkri
flutningsgetu að ráða og selja út sérfræðiþekkingu fyrirtækisins ef eftir því er leitað,
svo fremi að samkeppni sé ekki raskað. Um er að ræða sambærilegar heimildir og hjá
flutningsfyrirtækjum í nágrannalöndunum. Skal slíkri starfsemi haldið aðskilinni í
bókhaldi félagsins.
5

Lög nr. 67/2008, um breytingu á raforkulögum.
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Með breytingalögunum bætast við raforkulög ítarlegri ákvæði um tekjumörk og
gjaldskrár flutningsfyrirtækisins og dreifiveitna. Ýmsir óvissuþættir og túlkunaratriði
voru til staðar varðandi upphafleg ákvæði raforkulaga um þetta efni og var því leitað
sérfræðiaðstoðar við heildarendurskoðun á þessum ákvæðum raforkulaga. Má þar
nefna vandamál tengd því að gjaldskrá stórnotenda er í Bandaríkjadölum en tekjumörk
og eignagrunnur flutningsfyrirtækisins hefur verið í krónum, ákvörðun ávöxtunarkröfu
til útreiknings á arðsemi, lengd tekjumarkatímabila, skilgreiningu eignagrunns,
verðlagsáhrif tvíreiknuð, vandamál tengd hagræðingarkröfu og skort hefur á skýrari
reglur við ákvörðun á þeim kostnaði sem lagður er til grundvallar við setningu
tekjumarka. Með breytingarlögum nr. 19/2011 er tekið á öllum framangreindum
atriðum. Má þar nefna að tekjumörk flutningsfyrirtækisins og dreifiveitna eru nú
ákvörðuð til fimm ára í senn, í stað þriggja ára, og við útreikning tekjumarka er
arðsemi af flutningsstarfsemi reiknuð miðuð við veginn fjármagnskostnað fyrirtækja í
sambærilegum rekstri. Arðsemi er ákvörðuð að fengnu mati sérfróðra aðila sem skulu
hafa samráð við framleiðendur raforku, neytendur, stórnotendur, dreifiveitur og
Landsnet.
- Heimildir til beinna tenginga milli virkjunar og notenda eru rýmkaðar frá því sem
verið hefur. Þannig getur ráðherra í fyrsta lagi, í sérstökum tilvikum, veitt heimild til
að flytja raforku beint frá virkjun til notenda, enda tengist hvorki virkjun né notandi
flutningskerfinu eða dreifikerfinu. Í öðru lagi er, ef virkjun nýtur tengingar við
flutningskerfið, hægt að semja um afslátt af úttektargjaldi ef orka er afhent beint frá
virkjun til stórnotanda, að því gefnu að orkan fari ekki um flutningskerfið. Afslátturinn
getur numið 40% af úttektargjaldi stórnotenda og enn meira ef notandinn er alfarið
háður því að orkan komi frá virkjuninni sem um ræðir. Í þriðja lagi getur notandi, í
þeim tilvikum þegar notandi er algjörlega háður því að fá aðrar afurðir
jarðhitavirkjunar en aðeins raforku, óskað heimildar til beinnar tengingar við
virkjunina enda þótt hann nái ekki stórnotendaviðmiðinu. Með þessu er komið
sérstaklega til móts við notendur sem byggja upp framleiðslufyrirtæki við hlið eða
skammt frá jarðvarmavirkjun og nýta frá henni fleiri afurðir en einungis raforku, t.d.
koltvísýring.
- Samkvæmt fyrri raforkulögum skal flutningsfyrirtækið ávallt vera í meirihlutaeigu
ríkis, sveitarfélaga og/eða fyrirtækja sem alfarið eru í eigu þessara aðila. Ekki þykir
heppilegt að fyrirtæki sem eru í eigu ríkis eða sveitarfélaga og hafa ríka hagsmuni af
starfsemi flutningsfyrirtækisins, t.d. raforkuframleiðendur og dreifiveitur, eigi hlut í
flutningsfyrirtækinu og er því með breytingalögum nr. 19/2011 kveðið á um beint
eignarhald ríkis og/eða sveitarfélaga á flutningsfyrirtækinu. Fyrir lok árs 2012 skal
nefnd skila tillögum um kaup ríkis og/eða sveitarfélaga á hlut orkufyrirtækja í
flutningsfyrirtækinu. Að fengnum tillögum nefndarinnar skal flutningsfyrirtækið svo
að fullu verða í beinni eigu ríkis og/eða sveitarfélaga frá og með 1. janúar 2015.
Lög nr. 19/2011, um breytingu á raforkulögum, öðluðust gildi við birtingu í mars 2011 og
komu þegar til framkvæmda. Þess ber að geta að aðrir þættir raforkulaga sem komu til
skoðunar á vettvangi framangreindrar 16 manna nefndar um endurskoðun raforkulaga eru
áfram til skoðunar á vegum iðnaðarráðuneytisins.
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1.2.2. Almennt um vinnslu, sölu, flutning og dreifingu raforku
1.2.2.1. Vinnsla raforku
Í samræmi við framsal iðnaðarráðherra á leyfisveitingarvaldi til Orkustofnunar þarf nú
leyfi stofnunarinnar til að reisa og reka raforkuver sem eru stærri en 1 MW.6
Samkvæmt lögum fellur virkjunarleyfi úr gildi 10 árum eftir veitingu þess ef leyfishafi
hefur þá ekki hafið framkvæmdir og 15 árum eftir veitingu þess ef virkjun er þá ekki komin í
rekstur, en hægt er að sækja um endurnýjun virkjunarleyfis áður en að þessum tímamörkum
kemur. Ekki er heimilt að framselja virkjunarleyfi né setja til tryggingar fjárskuldbindingum
nema með leyfi ráðherra.
Virkjunarleyfi verður aðeins veitt sjálfstæðum lög- og skattaðila og aðeins má veita
virkjunarleyfi til nýtingar endurnýjanlegra orkulinda, en þó er unnt að heimila að reistar séu
varaaflstöðvar og toppaflstöðvar í hinu samtengda raforkukerfi og aflstöðvar fyrir einangruð
raforkukerfi sem nýta aðra orkugjafa.
Við veitingu virkjunarleyfis skal taka tillit til mats á umhverfisáhrifum vegna
framkvæmdarinnar. Einnig skal eftir því sem við á mæla fyrir um mótvægisaðgerðir og önnur
skilyrði til að koma í veg fyrir eða draga úr áhrifum framkvæmdar á umhverfi og til að stuðla
að sjálfbærri nýtingu endurnýjanlegra orkulinda. Slíkar aðgerðir eða skilyrði skulu vera í
eðlilegum tengslum við framkvæmdina og geta m.a. lotið að hönnun og búnaði viðkomandi
mannvirkja,
staðarmörkum,
nýtingarmagni,
vöktun,
mælingum,
rannsóknum,
upplýsingaskilum, framkvæmdum sem miða að því að varðveita náttúrugæði og frágangi á
starfsstöðvum og landi á starfstíma og að honum loknum.
Heimilt er að setja skilyrði fyrir útgáfu virkjunarleyfis er lúta að því að tryggja nægilegt
framboð raforku, öryggi, áreiðanleika og skilvirkni raforkukerfisins og nýtingu
endurnýjanlegra orkulinda, auk skilyrða er lúta að umhverfisvernd, landnýtingu og tæknilegri
og fjárhagslegri getu virkjunarleyfishafa. Leyfi fyrir vatnsaflsvirkjun getur verið bundið því
skilyrði að samningar takist um samrekstur annarra vatnsaflsvirkjana, vatnsmiðlana og
jarðvarmavirkjana á viðkomandi virkjunarsvæði og ráðherra er heimilt í virkjunarleyfi að gera
fyrirvara um að öðrum aðila kunni að verða veitt leyfi til virkjunar sem nýtir sama vatnasvið
eða jarðhitasvæði. Einnig er heimilt að endurskoða ákvæði virkjunarleyfis með tilliti til þessa
og bæta í það ákvæðum sem nauðsynleg teljast til að tryggja heildarhagkvæmni í orkunýtingu
vatnasviðsins eða jarðhitasvæðisins.
Telji Orkustofnun að eftirlitsskyld starfsemi samræmist ekki skilyrðum raforkulaga,
reglugerðum settum samkvæmt þeim, skilyrðum leyfis eða öðrum heimildum getur hún
krafist þess að úr verði bætt að viðlögðum dagsektum. Ef leyfishafi fer ekki að skilyrðum
raforkulaga, reglugerða settra samkvæmt þeim eða skilyrðum leyfis skal ráðherra veita honum
skriflega aðvörun og hæfilegan frest til úrbóta. Ef leyfishafi sinnir ekki aðvörun ráðherra
innan tilgreindra tímamarka getur ráðherra afturkallað leyfið eða breytt því. Ef um alvarleg
brot eða vanrækslu er að ræða eða ljóst er að leyfishafi getur ekki staðið við skyldur sínar
samkvæmt leyfinu getur ráðherra þó afturkallað það án aðvörunar.
1.2.2.2. Sala raforku
Sala á raforku er samkeppnisrekstur samkvæmt raforkulögum. Notendur geta valið sér
þann söluaðila sem þeir kjósa, en eru bundnir við að eiga viðskipti við dreifiveitu á
viðkomandi svæði varðandi flutning og dreifingu raforkunnar og á verði samkvæmt gjaldskrá
viðkomandi dreifiveitu.
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Tilkynna þarf Orkustofnun um byggingu og raforkuvinnslu virkjana sem eru minni en 1 MW og leyfi Orkustofnunar þarf ef
afhenda á orku frá raforkuveri með minna en 1 MW raforkuvinnslu inn á dreifikerfi dreifiveitna eða flutningskerfið.
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Samkeppni á raforkumarkaði tók gildi í áföngum samkvæmt raforkulögunum en frá og
með 1. janúar 2006 hafa allir raforkunotendur átt rétt á að velja sér raforkusala.
Leyfi þarf til þess að stunda raforkuviðskipti, en slíkt leyfi felur þó hvorki í sér sérleyfi né
önnur sérréttindi til handa leyfishafa. Umsækjandi um leyfi þarf að vera sjálfstæður lög- og
skattaðili og þarf að auki að sýna fram á fjárhagslegan styrkleika til að efna skuldbindingar
vegna starfseminnar. Eftirtaldir níu aðilar höfðu leyfi til raforkuviðskipta í september 2011:
Eyvindartunga, Fallorka, Hitaveita Suðurnesja, Landsvirkjun, Orkubú Vestfjarða, Orkuveita
Húsavíkur, Orkuveita Reykjavíkur, Orkusalan og Rafveita Reyðarfjarðar.
Sölufyrirtæki raforku er m.a. skylt að:
1. Útvega þá raforku sem er nauðsynleg til að unnt sé að standa við orkusölusamninga.
2. Veita Orkustofnun upplýsingar um starfsemina sem nauðsynlegar eru við mat á því
hvort það fullnægi skyldum sínum.
3. Greiða flutningsfyrirtækinu kostnað sem hlýst af frávikum, sbr. 1. tölul. 4. mgr. 9. gr.
raforkulaga, auk hæfilegrar umsýsluþóknunar.
4. Tilkynna Orkustofnun og flutningsfyrirtæki um öll viðskipti með raforku.
5. Tilkynna dreifiveitu um upphaf og lok viðskipta við einstaka notendur.
Sölufyrirtæki er heimilt að reka dreifiveitu, svo framarlega sem íbúar á viðkomandi
dreifiveitusvæði eru færri en 10.000, en því er hins vegar óheimilt samkvæmt lögum að
niðurgreiða sölu raforku með sérleyfisstarfseminni eða starfsemi sem hefur sambærilega stöðu
og þarf því að halda reikningum vegna sölustarfsemi aðskildum frá annarri starfsemi í
bókhaldi sínu.
Standi orkukaupandi ekki skil á greiðslum til sölufyrirtækis eða dreifiveitu er heimilt að
loka fyrir afhendingu á raforku til hans, enda hafi notanda verið tilkynnt skriflega um
lokunina með hæfilegum fyrirvara. Ef notandi telur að sölufyrirtæki standi ekki við skyldur
sínar samkvæmt raforkulögum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim getur hann kvartað
til Orkustofnunar. Orkukaupandi getur sagt upp orkusölusamningi með þriggja mánaða eða
skemmri fyrirvara, en heimilt er að semja um lengri uppsagnarfrest við notendur sem árlega
nota meira en 1 GWst af raforku.
Settar hafa verið reglugerðir sem kveða nánar á um viðskipti með raforku, sem og um það
hvernig mælingum og uppgjöri milli vinnslu-, flutnings-, dreifingar- og sölufyrirtækja skuli
háttað, hvernig staðið skuli að uppgjöri þegar skipt er um raforkusala, hvernig staðið skuli að
lokunum fyrir orkuafhendingu, upplýsingar sem birta skal með reikningum og önnur
samskipti dreifiveitna, sölufyrirtækja og notenda.
1.2.2.3. Flutningur raforku
Flutningur raforku er sérleyfisstarfsemi og samkvæmt raforkulögum skal eitt fyrirtæki
annast flutning raforku og kerfisstjórnun. Það fyrirtæki er Landsnet hf., sem stofnað var með
lögum nr. 75/2004, um stofnun Landsnets hf., en fyrirtækið tók formlega til starfa 1. janúar
2005.
Í lögum um stofnun Landsnets segir m.a. að hlutverk fyrirtækisins sé að annast flutning
raforku og kerfisstjórnun samkvæmt ákvæðum III. kafla raforkulaga. Landsneti er óheimilt að
stunda aðra starfsemi en þá sem því er nauðsynleg til að geta rækt skyldur sínar samkvæmt
raforkulögum, en fyrirtækinu er þó heimilt að reka raforkumarkað, eiga og reka fjarskiptakerfi
sem því er nauðsynlegt vegna rekstrarins og bjóða út umframflutningsgetu ef það hefur yfir
slíkri flutningsgetu að ráða, svo fremi að samkeppni sé ekki raskað, selja út sérfræðiþekkingu
fyrirtækisins ef eftir því er leitað, svo fremi að samkeppni sé ekki raskað og að fengnu leyfi
Samkeppniseftirlitsins, að eiga hlut í fjarskiptafélagi sem hefur það hlutverk að reka
öryggisfjarskiptakerfi raforkukerfisins. Fyrirtækinu ber að halda reikningum vegna
framangreindrar starfsemi aðskildum frá reikningum vegna annarrar starfsemi í bókhaldi.
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Stjórn Landsnets skal vera sjálfstæð gagnvart öðrum fyrirtækjum sem stunda vinnslu,
dreifingu eða sölu raforku.
Eigendur Landsnets hf. eru Landsvirkjun (64,73%), RARIK (22,51%), Orkuveita
Reykjavíkur (6,78%) og Orkubú Vestfjarða (5,98%), en þessir aðilar hafa lagt flutningsvirki
sín inn sem hlutafé í fyrirtækið. Með kaupum Landsnets á flutningsvirkjum Hitaveitu
Suðurnesja varð Landsnet eigandi alls flutningskerfisins. Allar dreifiveitur og stórnotendur
eru tengd við flutningskerfi Landsnets. Flutningskerfið innifelur öll flutningsvirki á spennu
sem er 66 kV og hærri, auk þess sem nokkur flutningsvirki á 33 kV spennu tilheyra einnig
flutningskerfi fyrirtækisins. Allar virkjanir sem eru 7 MW og stærri skulu tengjast
flutningskerfinu beint, en smærri virkjanir mega tengjast í gegnum dreifiveitu.
Landsneti er ætlað að byggja flutningskerfið upp á hagkvæman hátt að teknu tilliti til
öryggis, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar og gæða raforku og fyrirtækið hefur eitt heimild
til að reisa ný flutningsvirki, á 66 kV spennu eða hærri. Mynd 4.3 sýnir flutningskerfi
Landsnets í upphafi árs 2011.
Landsneti ber m.a. að tengja alla þá sem eftir því sækjast við flutningskerfið, að uppfylltum
ákveðnum skilyrðum, auk þess að útvega rafmagn í stað þess sem tapast í kerfinu og launafl
fyrir kerfið til að auka flutningsgetu og tryggja spennugæði.
Landsnet ber ábyrgð á öruggri stýringu raforkukerfisins og skal tryggja öryggi og gæði við
raforkuafhendingu. Í slíkri kerfisstjórnun felst m.a. að stilla saman raforkuvinnslu og
raforkuþörf, tryggja nægjanlegt framboð reiðuafls við rekstur kerfisins og mæla það rafmagn
sem afhent er inn á og út af flutningskerfinu svo að unnt sé að gera upp viðskipti með raforku.
Ef ófyrirséð og óviðráðanleg atvik valda því að framboð raforku fullnægir ekki eftirspurn
ber Landsneti að grípa til skömmtunar raforku til dreifiveitna og notenda, en við slíka
skömmtun verður að gæta jafnræðis og byggja á málefnalegum sjónarmiðum.
Landsnet skal greiða þeim dreifiveitum bætur sem verða fyrir langvarandi skerðingu á
raforkuafhendingu.
1.2.2.4. Dreifing raforku
Dreifing raforku frá dreifiveitu til kaupenda er sérleyfisstarfssemi samkvæmt
raforkulögum. Leyfi þarf til að reisa og reka dreifikerfi á tilteknu dreifiveitusvæði, sem og til
að hætta slíkum rekstri. Í leyfinu felst bæði einkaréttur og skylda til dreifingar á viðkomandi
svæði. Heimilt er að binda leyfið skilyrðum er lúta að tæknilegri og fjárhagslegri getu til að
byggja upp og reka dreifikerfið og öðrum skilyrðum sem eiga að tryggja öryggi, skilvirkni og
hagkvæmni kerfisins og umhverfisvernd.
Dreifiveita annast dreifingu raforku og kerfisstjórnun á dreifiveitusvæði sínu og henni er
ætlað að viðhalda, endurbæta og byggja dreifikerfið upp á hagkvæman hátt að teknu tilliti til
öryggis, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar og gæða raforku.
Ef dreifiveitu er heimilt að stunda aðra starfsemi en raforkudreifingu þarf fyrirtækið að
halda reikningum vegna dreifingar aðskildum frá reikningum vegna annarrar starfsemi í
bókhaldi sínu. Dreifiveitu er óheimilt að niðurgreiða samkeppnisrekstur sem hún stundar með
tekjum af starfsemi vegna dreifingar eða annarri sérleyfisstarfsemi eða starfsemi sem hefur
sambærilega stöðu.
Í september 2011 voru starfandi sjö dreifiveitur: HS Veitur, Norðurorka, Orkubú
Vestfjarða, Orkuveita Húsavíkur, Orkuveita Reykjavíkur, RARIK og Rafveita Reyðarfjarðar.
1.2.3 Almennt eftirlit með raforkulögum
Í samræmi við VII. kafla raforkulaga hefur Orkustofnun eftirlit með því að fyrirtæki sem
starfa samkvæmt raforkulögum fullnægi þeim skilyrðum sem um starfsemina gilda. Við
framkvæmd eftirlitsins ber Orkustofnun að hafa samráð við Samkeppniseftirlitið. Þá hefur
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stofnunin samráð við eftirlitsskylda aðila í gegnum sérstaka samráðsnefnd sem var stofnuð
árið 2003. Um samráðsnefndina gildir sérstök reglugerð, nr. 466/2003.
Við framkvæmd eftirlitsins ber Orkustofnun að hafa samráð við Samkeppniseftirlitið. Þá er
stofnuninni ætlað að hafa samráð við eftirlitsskylda aðila um framkvæmd eftirlitsins.
Orkustofnun hefur eftirlit með framkvæmd leyfa. Stofnunin hefur einnig eftirlit með
sérleyfisþáttum raforkulaganna, þ.e. flutningi og dreifingu, með því að setja fyrirtækjum
tekjumörk og yfirfara gjaldskrár. Þá hefur stofnunin eftirlit með blönduðum
jarðvarmaorkuverum og almennt eftirlit með framkvæmd raforkulaga. Samkvæmt 27. gr.
raforkulaga gilda samkeppnislög um þá atvinnustarfsemi sem raforkulögin ná til og er í
greininni kveðið á um eftirlit Samkeppniseftirlitsins.
Í 31. gr. raforkulaga er kveðið á um að til að standa undir kostnaði vegna eftirlits
samkvæmt lögunum skuli Landsnet og dreifiveitur greiða gjald af raforku sem fer um kerfi
þessara aðila. Gjaldið á flutningsfyrirtækið nemur 0,2 aurum á hverja kWst en dreifiveitur
greiða 0,5 aura á hverja kWst. Orkustofnun annast innheimtu gjaldsins sem rennur í ríkissjóð.

1.3 EES-samningurinn og áherslur á vettvangi Evrópusambandsins

Regluverk Evrópusambandsins á sviði orkumála fjallar um samkeppnismál, innri
orkumarkaðinn (frjálsræði í viðskiptum með raforku og gas), aukna notkun endurnýjanlegrar
orku, aukna orkunýtni, neyðarstjórnun og skuldbindingar um neyðarolíubirgðir, kjarnorku,
kjarnöryggi og geislavarnir.
Vegna aðildar Íslands að EES-samningnum hefur stór hluti gerða Evrópusambandsins á
sviði orkumála verið innleiddur hér á landi. Eins og síðar verður vikið að hefur Ísland fengið
ýmsar undanþágur og aðlaganir að einstaka gerðum sem teknar hafa verið upp í samninginn.
Þessar gerðir hafa leitt til nokkurra breytinga og nýmæla í löggjöf um orkumál á Íslandi og
raforkulögin frá 2003 byggjast til að mynda á raforkutilskipunum Evrópusambandsins.
Orka telst vera vara í skilningi EES-samningsins og í 24. gr. samningsins er að finna
ákvæði um orkumál. Í greininni segir einungis að sérstök ákvæði og fyrirkomulag varðandi
orkumál séu í IV. viðauka samningsins, en þar er að finna upptalningu á þeim gerðum sem
teknar hafa verið upp í samninginn og varða orkumál.
Mikilvægustu gerðir tengdar orkumálum, og sem eru eða verða hluti af EES-samningnum,
eru eftirfarandi:
Nýlegar gerðir um innri orkumarkað:
- Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/72/EB frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar
reglur um innri markaðinn fyrir raforku og um niðurfellingu á tilskipun 2003/54/EB,
- Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/73/EB frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar
reglur fyrir innri markað með jarðgas og um niðurfellingu á tilskipun 2003/55/EB.
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 713/2009 frá 13. júlí 2009 um að koma
á fót stofnun um samstarf orkueftirlitsaðila,
- Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 714/2009 frá 13. júlí 2009 um skilyrði
fyrir aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri og um niðurfellingu á
reglugerð (EB) nr. 1228/2003,
- Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2009 frá 13. júlí 2009 um skilyrði
fyrir aðgangi að flutningskerfum fyrir jarðgas og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr.
1775/2005.
Gerðir um orkuhagtölur:
- Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1099/2008 frá 22. október 2008 um
orkuhagtölur.
- Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2008/92/EB frá 22. október 2008 um
starfsreglur bandalagsins til að auka gagnsæi verðlagningar á gasi og rafmagni til
notenda í atvinnuskyni.
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Gerðir um endurnýjanlega orku og orkunýtni:
- Tilskipun ráðsins 92/75/EBE frá 22. september 1992 um merkingar og staðlaðar
vörulýsingar á heimilistækjum er greina frá notkun þeirra á orku og öðrum aðföngum,
- Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/91/EB frá 16. desember 2002 um orkunýtni
bygginga,
- Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/31/EB frá 19. maí 2010 um orkunýtni
bygginga (kemur í stað tilskipunar 2002/91/EB),
- Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/EB frá 19. maí 2010 um orkumerkingar,
- Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB frá 23. apríl 2009 um að auka
notkun orku frá endurnýjanlegum orkulindum og síðar brottfall tilskipana 2001/77/EB
og 2003/30/EB,
- Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/32/EB frá 6. júlí 2005 um ramma til að
setja fram kröfur um visthæfa vöruþróun að því er varðar vörur sem nota orku,
- Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB frá 21. október 2009 um ramma til
að setja fram kröfur um visthæfa vöruþróun að því er varðar vörur sem nota orku
(kemur í stað tilskipunar 2005/32/EB).
Gerðir um orkuöryggi:
- Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/89/EB frá 18. janúar 2006 um ráðstafanir til
að tryggja öruggt framboð raforku og um fjárfestingar í grunnvirkjum.
Mikilvægustu gerðir ESB tengdar orkumálum, sem ekki eru hluti af EES-samningnum, eru
eftirfarandi:
Gerðir um endurnýjanlega orku og orkunýtni:
- Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/32 frá 5. apríl 2006 varðandi endanlega
orkunýtni og orkuþjónustu og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 93/76/EBE.
Gerðir um orkuöryggi:
- Tilskipun ráðsins 2004/67 frá 26. apríl 2004 um aðgerðir til að tryggja
afhendingaröryggi á jarðgasi,
- Tilskipun ráðsins 2009/119/EB frá 14. september 2009 um að leggja á aðildarríkin
skyldu til að viðhalda lágmarksbirgðum af hráolíu og/eða olíuvörum.
Gerðir um samræmingu skatta og samstarfsáætlanir:
- Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/96/EB um endurskipulagningu ramma
Bandalagsins vegna skattlagningar orkuvara og raforku (er að finna í 16. kafla
lagasafns ESB sem fjallar um skattamál),
- Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1364/2006/EB frá 6. september 2006
varðandi leiðbeiningarreglur um samevrópsk orkukerfi.
Gerðir Evrópusambandsins á sviði kjarnorku, kjarnöryggis og geislavarna sem byggja á
The European Atomic Energy Community (EURATOM) eru ekki hluti EES-samningsins og
hafa ekki verið innleiddar. Löggjöf um geislavarnir á Íslandi hefur verið löguð að öðrum
gerðum ESB um geislavarnir.
Af þeim gerðum sem eru hluti af EES-samningnum hefur Ísland undanþágu frá fimm
gerðum að hluta eða öllu leyti eða þær eru ekki innleiddar hér á landi. Þessar gerðir eru:
- Tilskipun 90/377/EBE um starfsreglur bandalagsins til að auka gagnsæi verðlagningar
á gasi og rafmagni til notenda í atvinnuskyni. Ísland þarf ekki að láta í té upplýsingar
sem krafist er í tilskipuninni.
- Reglugerð nr. 2964/95 um að koma á skráningu á hráolíuinnflutningi og afhendingu
innan Bandalagsins. Ákvæði reglugerðarinnar gilda ekki um Ísland svo fremi sem
hvorki er flutt inn né afgreidd hráolía.
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Tilskipun 2002/91/EB um orkunýtni bygginga. Ákvæði tilskipunarinnar gilda ekki á
Íslandi.
Tilskipun 2003/54/EB um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir raforku.
Ísland hefur fengið aðlaganir sem fela í sér að Ísland getur nýtt sér þær undanþágur
sem tilskipunin hefur að geyma að uppfylltum nánari skilyrðum.
Tilskipun 2003/55/EB um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir jarðgas. Litið
var svo á að samkomulag væri um að Ísland þyrfti ekki að innleiða ákvæði
tilskipunarinnar.

Í sáttmála Evrópusambandsins, svo sem honum hefur verið breytt með Lissabonsáttmálanum, eru ýmis ákvæði sem fjalla sérstaklega um orkumál. Í 4. gr. sáttmálans er
kveðið á um að Evrópusambandið og aðildarríkin deili með sér völdum í orkumálum og
málum tengdum samevrópskum netkerfum (Trans European Networks).
Í 1. mgr. 194. gr. sáttmálans er fjallað sérstaklega um orkumál. Málsgreinin hljóðar svo:
„Með tilliti til stofnunar og starfsemi innri markaðarins og með skírskotun til þarfarinnar
á að varðveita og bæta umhverfið skal stefna Sambandsins í orkumálum miða að því, í anda
samstöðu meðal aðildarríkjanna, að:
a) tryggja starfsemi orkumarkaðarins,
b) tryggja öryggi í orkuafhendingu í Sambandinu,
c) auka orkunýtni og orkusparnað og stuðla að þróun nýrra og endurnýjanlegra
orkugjafa og
d) stuðla að samtengingu orkuneta.“
Með ákvæðinu er fyrst og fremst verið að skapa sérstaka stoð undir orkustefnu ESB, sem
fram að samþykkt Lissabon-sáttmálans, var sótt í önnur ákvæði, s.s. um innri markaðsmál,
umhverfismál o.fl. Því er hér ekki um grundvallarbreytingu að ræða hvað varðar stöðu
orkumála innan Evrópusambandsins.
Í 2. mgr. 194. gr. eru valdmörk Evrópusambandsins og aðildarríkja skilgreind með
formlegum hætti hvað varðar orkumál og orkuauðlindir. Í málsgreininni er kveðið á um að
Evrópuþingið og ráðið skuli, á grundvelli hefðbundins lagasetningarferils (codecision),
samþykkja þær aðgerðir sem nauðsynlegar eru til að ná markmiðum 1. mgr. 194. gr. að höfðu
samráði við efnahags- og félagsmálanefndina (Economic and Social Committee) og
svæðanefndina (Committee of the Regions). Í 2. mgr. 194. gr. er tekið fram að slíkar aðgerðir
skuli ekki hafa áhrif á rétt aðildarríkis til að ákveða skilyrði fyrir nýtingu orkuauðlinda þess,
val aðildarríkis á mismunandi orkugjöfum og almenna samsetningu orkujafnaðar.
Ísland tekur þátt í rammaáætlun Evrópusambandsins um rannsóknir og tækniþróun
(Framework Programme for Research and Technological Development) og sérstakri
orkuáætlun þess (Intelligent Energy Europe), en í gegnum þessar áætlanir geta íslenskir aðilar
fengið styrki til ýmissa verkefna á sviði orkumála.7 Sem dæmi má nefna að Orkusetrið, sem
stofnað var af Orkustofnun í samstarfi við iðnaðarráðuneytið, er m.a. styrkt af
Evrópusambandinu, en hlutverk Orkusetursins er að stuðla að aukinni vitund almennings og
fyrirtækja um skilvirka orkunotkun og möguleika til orkusparnaðar.8
1.3.1 Aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu
Rýnifundir um orkumál sem eru í 15. kafla samningaviðræðna við Evrópusambandið fóru
fram í Brussel í maí og júní 2011. Á fundunum báru sérfræðingar Íslands og
framkvæmdastjórnar ESB saman löggjöf í þessum samningskafla sem fellur að hluta undir

7

Nánari upplýsingar um þessar áætlanir má finna á heimasíðu EFTA-skrifstofunnar:
http://secretariat.efta.int/Web/EuropeanEconomicArea/ParticipationInEUProgrammes
8
Sjá www.orkusetur.is.
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EES-samninginn. Fyrir íslenska hópnum fór Bryndís Kjartansdóttir, formaður samningahóps
EES I (vörur, orka, samkeppnismál o.fl.).
Á grundvelli EES-samningsins hefur verið samið um fjórar sérlausnir fyrir Ísland á sviði
orkumála og var á framangreindum fundum með framkvæmdastjórn Evrópusambandsins því
komið á framfæri að komi til aðildar sé það afstaða íslenskra stjórnvalda að þessum
sérlausnum verði haldið.
Nánar tiltekið er um eftirfarandi fjögur atriði að ræða:
- Reglugerð 2964/1995 um að koma á skráningu hráolíuinnflutnings og afhendingu
innan ESB. Ísland hefur undanþágu frá reglugerðinni svo framarlega sem ríkið flytur
ekki inn eða afhendir hráolíu.
- Tilskipun 2002/91 um orkunýtni bygginga. Ísland hefur undanþágu frá tilskipuninni
vegna sérstöðu Íslands. Tilskipunin hefur verið felld brott með tilskipun 2010/31 og
verður sú tilskipun tekin upp í EES-samninginn síðar á þessu ári.
- Tilskipun 2003/54 um sameiginlegar reglur fyrir innri markað fyrir raforku. Ísland
telst lítið og einangrað kerfi samkvæmt tilskipuninni og ákveðnar undanþágur hennar
eiga því við um Ísland. Tilskipunin hefur verið felld brott með tilskipun 2009/72 og
verður sú tilskipun tekin upp í EES-samninginn síðar á þessu ári.
- Tilskipun 2003/55 um sameiginlegar reglur fyrir innri markað með jarðgas. Ekki er til
staðar formleg undanþága en sökum þess að engin starfsemi sem fellur undir
gildissvið tilskipunarinnar er til staðar hér á landi var sameiginlegur skilningur aðila
að ekki væri þörf á að innleiða tilskipunina. Tilskipunin hefur verið felld brott með
tilskipun 2009/73 og verður sú tilskipun tekin upp í EES-samninginn síðar á þessu ári.
Á rýnifundunum vöktu fulltrúar Íslands einnig athygli á sérstöðu Íslands í orkumálum sem
kalli á sérlausnir fyrir Ísland við upptöku einstakra gerða. Þetta eigi m.a. við um hlutfall
endurnýjanlegrar orku, sem er mun hærra en í aðildarríkjum ESB. Hátt hlutfall orku frá
endurnýjanlegum orkulindum í orkunotkun og lágt orkuverð hér á landi hefur gert það að
verkum að ekki hefur verið gripið til þess að reyna að draga úr orkunotkun í sama mæli og á
vettvangi ESB. Þá er samsetning raforkuvinnslu og umfang stóriðju frábrugðin ríkjum ESB.
Einnig var rætt um kröfur ESB um lágmarksbirgðir af olíu en íslensk lög hafa ekki að
geyma ákvæði um lágmarksbirgðir af olíu en aðildarríkjum ESB er skylt að halda birgðir sem
jafngilda 90 daga notkun.
Vakin var athygli á því að kjarnorka er ekki notuð hér á landi og gerð var grein fyrir banni
við varanlegu framsali opinberra aðila á vatns- og jarðhitaréttindum og lögð áhersla á að slíkt
bann haldi gildi sínu. Sá skilningur var undirstrikaður að aðild að Evrópusambandinu hafi
ekki nein áhrif á eignarhald og nýtingu orkuauðlinda.
Fyrirhugað er að samningaviðræður milli Íslands og Evrópusambandsins um 15. kafla,
orkumál, hefjist á vormánuðum 2012. Á vegum samningshóps EES I um 15. kafla er unnið að
mótun samningsafstöðu Íslands á þessi sviði.
Fyrirséð er að nokkrar þeirra gerða sem ekki hafa verið teknar upp í EES-samninginn muni
kalla á lagabreytingar við innleiðingu. Umfang lagabreytinganna mun ráðast af því hvaða
leiðir eru farnar við innleiðingu gerðanna. Tilskipun 2009/119/EB mun væntanlega kalla á
umfangsmiklar lagabreytingar hvað varðar stjórnsýslu, skyldur aðila o.fl. Þá mun tilskipun
2003/96/EB hugsanlega kalla á einhverjar breytingar á skattalögum. Af þeim gerðum sem
teknar hafa verið upp í EES-samninginn en Ísland hefur undanþágu frá, þá mun tilskipun
2002/91/EB (nú tilskipun 2010/31/EB) að öllum líkindum kalla á breytingar á ákvæðum laga
um mannvirki, falli undanþágan niður.
Þrátt fyrir að íslensk löggjöf um geislavarnir hafi verið löguð að gerðum ESB þarf að
endurskoða hana og breyta til fulls samræmis. Jafnframt þarf að huga að þeirri sérstöðu
Íslands, vegna innleiðingar gerða um kjarnorku og kjarnöryggi, að hér eru hvorki kjarnaofnar
né kjarniðnaður.
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1.4 Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi

Íslensk stjórnvöld og stofnanir hafa tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi á sviði raforkumála til
að fylgjast með stefnumörkun og þróun reglna og laga á því sviði en einnig til að læra af
reynslu annarra þjóða. Þannig hefur verið tekið þátt í starfi nefnda um orkumál á vegum
EFTA og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Ísland tekur einnig virkan þátt í norrænni
samvinnu um orkumál á vegum Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar. Þeirri
samvinnu er stýrt af orkumálaráðherrum landanna, en sérstök embættismannanefnd um
orkumál sér um undirbúning. Jafnframt hafa Norrænu orkurannsóknirnar (NEF) skipt okkur
miklu máli, en Íslendingar hafa fengið styrki verulega umfram framlög okkar úr þessum
norræna rannsóknasjóði. Orkustofnun hefur rækt þetta samstarf sérstaklega. Þá hefur Ísland
landsaðild að Alþjóða orkuráðinu (World Energy Council) og tekur að auki þátt í starfi
Sameinuðu þjóðanna um nýtingu endurnýjanlegrar orku, sem og í starfi undirhópa Alþjóða
orkumálastofnunarinnar (International Energy Agency) um vetni og jarðhita.
Orkustofnun er þátttakandi í samstarfi norrænna eftirlitsaðila í raforkugeiranum
(NordReg). Skipaðir hafa verið vinnuhópar um einstaka málaflokka og í þeim er unnið að
samanburði og tillögugerð um samræmingu og breytingar sem m.a. er ætlað að leiða til virkari
raforkumarkaðar og aukinnar samkeppni. Orkustofnun tekur einnig þátt í samtökum evrópskra
eftirlitsaðila (Council of European Energy Regulators, CEER) og fylgist á þeim vettvangi með
þróun og framkvæmd reglna í Evrópu. Þá er Orkustofnun einnig aðili að ERGEG (European
Regulators’ Group for Electricity and Gas).
Landsnet var aðili að samtökum norrænu raforkuflutningsfyrirtækjanna, Nordel, en þau
voru með formlegum hætti lögð niður 9. júní 2009. Samvinna norrænu flutningsfyrirtækjanna
mun þó með breyttu sniði halda áfram á öðrum vettvangi þar eð öll norrænu fyrirtækin og þar
með Landsnet hafa gengið í hliðstæð evrópsk samtök sem bera heitið European Network of
Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E).
Þá er Samorka, samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi, aðili að EURELECTRIC sem
eru samtök raforkuiðnaðarins í Evrópu.
Að undanförnu hafa verið undirritaðir nokkrir samstarfssamningar (MOU) við erlend ríki
um samstarf á sviði endurnýjanlegrar orku og þá sérstaklega á sviði jarðvarma. Í slíkum
samningum er kveðið á um samstarf viðkomandi ríkja á sviði endurnýjanlegrar orku, m.a. í
formi sameiginlegra verkefna og upplýsingaskipta vegna rannsókna og þróunarverkefna á
þessu sviði.

1.5 Nokkur verkefni sem unnið er að
1.5.1. Orkuöryggi á Vestfjörðum
Orkuöryggi á Vestfjörðum er lakara en í öðrum landshlutum og fylgir því tilheyrandi
samfélags-kostnaður. Iðnaðarráðherra skipaði ráðgjafahóp í nóvember 2009 og var hlutverk
hans m.a. að kortleggja núverandi stöðu, meta áhrif raforkuöryggis á möguleika til
atvinnuuppbyggingar og hagvaxtar og gera tillögur um aðgerðir til að bæta raforkuöryggið. Í
ráðgjafahópnum voru Guðni A Jóhannesson, orkumálastjóri, Matthildur Helga- og Jónudóttir,
framkvæmdastjóri Snerpu á Ísafirði og Þorgeir Pálsson, formaður Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða.
Ráðgjafahópurinn skilað skýrslu 2. febrúar 2011 og kynnti iðnaðarráðherra hana fyrir
Vestfirðingum á tveimur fundum á Patreksfirði og Ísafirði. Í skýrslu hópsins er gerð grein
fyrir mismunandi sviðsmyndum um úrbætur og framtíðaruppbyggingu flutningskerfisins og
hvernig megi styrkja það t.d. með nýjum smærri og stærri virkjunum á svæðinu. Þá leggur
ráðgjafahópurinn til að í samráði við Landsnet verði gerð áætlun um hringtengingu
raforkuflutnings fyrir Vestfirði og að auki heildstæð rannsóknaráætlun fyrir
raforkuframleiðslu á Vestfjörðum. Í könnun ráðgjafahópsins um málið, kom í ljós að um
helmingur fyrirtækja sem svöruðu töldu sig hafa orðið fyrir beinu tjóni vegna stöðvunar
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framleiðslu og tjóns á búnaði. Einnig kom fram að notendum þætti ótækt að greiða
sambærilegt verð og hjá öðrum orkufyrirtækjum þegar þjónustan er mun lakari.
Samfélagslegur kostnaður vegna ótryggrar orkuafhendingar hefur verið metinn á um 400
milljónir króna á ári. Á starfstíma ráðgjafahópsins áttu sér þó stað merkjanlegar framfarir og
þá sérstaklega vegna nýs búnaðar við tengistöð við Mjólká og styrkingar á línum. Í skýrslu
ráðgjafahópsins eru lagðar til ýmsar aðgerðir til að bæta afhendingaröryggi á Vestfjörðum enn
frekar og má þar nefna eftirfarandi atriði:
- Afla reglulega upplýsinga um þróun afhendingaröryggis og gæða raforku og uppsetts
varaafls á Vestfjörðum. Annars vegar með tölulegum upplýsingum frá
raforkufyrirtækjum og hins vegar með könnunum á viðhorfi notenda líkt og gert var í
skýrslu ráðgjafahópsins.
- Fara yfir áætlanir flutnings- og dreififyrirtækja varðandi uppbyggingu og endurbætur á
raforkukerfinu og tímasetningar og forgangsröðun þar að lútandi.
- Fylgjast með áætlanagerð Landsnets vegna mögulegrar styrkingar Vesturlínu og
hringtenginga raforkuflutnings fyrir Vestfirði.
- Hafa frumkvæði að því að á næstu 4 árum verði gerð sérstök rammaáætlun fyrir
raforkuframleiðslu og raforkuflutning á Vestfjörðum sem nái til minni og stærri
virkjanakosta.
Til að fylgja eftir þeim tillögum sem fram koma í skýrslunni ákvað ráðherra að koma á fót
föstum samstarfshópi en hann skipa Guðni Jóhannesson, orkumálastjóri, Ásthildur
Sturludóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, Eyrún Linnet, sérfræðingur, Guðmundur V.
Magnússon, framkvæmdastjóri Íslenska kalkþörungafélagsins, Kristín Hálfdansdóttir,
rekstrarstjóri Landflutninga/Samskips, Kristján Haraldsson, orkubússtjóri og Oddný S.
Þórðardóttir, oddviti Árneshrepps.
Starfshópurinn hélt sinn fyrsta fund þann 21. júní 2011. Formaður hópsins kynnti starf
hans þann 18. ágúst 2011 á samráðsfundi stjórnvalda og sveitarstjórna á Vestfjörðum um
framkvæmd 16 tillagna til eflingar atvinnu og byggðar á Vestfjörðum.
Starfshópurinn hefur gert lista yfir þau atriði sem hann hefur í hyggju að taka á dagskrá.
Sem dæmi um brýn verkefni má nefna endurnýjaðan lista yfir virkjanamöguleika á
Vestfjörðum tengdan afrennsliskorti fyrir svæðið, undirbúning Glámuvirkjunar fyrir næsta
áfanga rammaáætlunar, þrífösun rafmagns sem undirstöðu atvinnuuppbyggingar, kortlagningu
jarðvarma til beinnar nýtingar og hugsanlegrar raforkuframleiðslu, kannanir meðal notenda á
þróun afhendingaröryggis og samhæfingu vegagerðar og línulagna.
Þess má geta að Orkustofnun veitti Orkubúi Vestfjarða leyfi til stækkunar á Mjólkárvirkjun
í Arnarfirði úr 10 MW í 12,05 MW þann 1. nóvember 2010.
1.5.2. Úttekt Orkustofnunar Noregs
Í maí 2011 var Orkustofnun Noregs, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), fengin
til þess að gera úttekt á eftirliti Orkustofnunar með framkvæmd raforkulaga 65/2003. NVE er
stofnun á forræði norska olíu- og orkumálaráðuneytisins og gegnir sambærilegu hlutverki og
Orkustofnun er varðar raforkueftirlit. Raforkulög voru sett árið 2003 og raforkueftirlit í
kjölfarið sett á stofn. Talið var tímabært að meta gæði raforkueftirlitsins og virkni laganna
fram til þessa.
Þrír sérfræðingar NVE, Erik Normann Drevdal, Tore Langset og Nils Martin Espegren,
komu til landsins og tóku viðtöl í tvo daga við eftirlitsskylda aðila á raforkumarkaði,
Orkustofnun og iðnaðarráðuneytið.
Meginmarkmið úttektarinnar voru eftirfarandi:
- að leggja mat á starf raforkueftirlitsins
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-

að meta áhrif eftirlitsins á starfsemi eftirlitsskyldra aðila (flutningsfyrirtækið Landsnet
ásamt dreififyrirtækjum9)
- að meta samskipti aðila á raforkumarkaði þ. á m. iðnaðarráðuneytis, Orkustofnunar,
flutningsfyrirtækis og dreififyrirtækja.
Sérfræðingar NVE skiluðu skýrslu sem fól í sér ýmsar tillögur og ábendingar til úrbóta.
Eins voru atriði sem voru til fyrirmyndar rakin, t.a.m. opnun raforkumarkaðar hér á landi og
að sett hafi verið á laggirnar úrskurðarnefnd raforkumála.
NVE leggur til að raforkueftirlitið vinni á samkvæman og skýran hátt með sýnilegri
þátttöku Orkumálastjóra þegar það á við. Endurbæta þarf verkferla þannig að þeir verði
skilvirkari. Nauðsynlegt er einnig að skila skýrslum og niðurstöðum varðandi tekjumörk í
tæka tíð í samræmi við ákvæði raforkulaganna.
Lagt er til að samskiptum við eftirlitsskylda aðila verði komið í formlegri og markvissari
farveg. Stofnunin mælir með að eftirlit verði styrkt með vettvangsúttektum hjá
eftirlitsskyldum aðilum. Auka þyrfti úrræði raforkueftirlits til að beita eftirlitsskylda aðila
viðurlögum við alvarlegri brotum gegn ákvæðum laga. Raforkueftirlitið þarf að beita í meira
mæli þeim úrræðum sem það hefur nú þegar lögum samkvæmt, þ.e. að leggja á fésektir. Auka
þyrfti sýnileika raforkueftirlitsins og gefa því aukið vægi með vef- og fréttatilkynningum af
ákvörðunum þess. Ekki má ríkja vafi um hlutverk eftirlitsskyldra aðila, raforkueftirlits og
annarra stjórnvalda sem koma að raforkumálefnum. Að auki eru ábendingar varðandi
mikilvægi þess að úrskurðarnefnd raforkumála búi yfir nægilegri kunnáttu eða afli sér
sérfræðiaðstoðar til að geta lagt faglegt mat á kærur sem henni berast.
Meginniðurstaða NVE er að starfsmannafjöldi sem sinnir raforkueftirliti er ekki
fullnægjandi til að sinna eftirlitinu svo vel sé. Tillaga NVE er sú að það verði að minnsta kosti
að tvöfalda fjölda starfsmanna, úr tveimur í fjóra svo hægt verði að sinna raforkueftirliti
nægilega vel. Það verður auk þess að tryggja að hjá raforkueftirliti starfi hæfir starfsmenn með
menntun og reynslu af raforkumarkaðinum. Í því sambandi er einnig nauðsynlegt að efla
endurmenntun og þjálfun starfsfólks. Vinnuskilyrði þurfi auk þess að vera hagstæð til að laða
að og halda í hæft starfsfólk. NVE nefna að það þyrfti að ríkja jöfnuður milli eftirlits og aðila
á markaði varðandi aðföng og faglega getu.
Iðnaðarráðuneytið hefur falið Orkustofnun að setja saman úrbótaáætlun byggða á
niðurstöðum þessarar skýrslu.
1.5.3. Leigutími auðlinda
Ísland er ríkt af endurnýjanlegum orkuauðlindum og, ef miðað er við íbúafjölda, á Ísland
sér fáar hliðstæður þegar kemur að virkjanlegum orkuforða. Það eru því miklir þjóðhagslegir
og samfélagslegir hagsmunir sem tengjast eignarhaldi og nýtingu þessara auðlinda. Með
frumvarpi iðnaðarráðherra, sem lagt var fram á 135. löggjafarþingi Alþingis og varð að lögum
nr. 58/2008, voru settar reglur um eignarhald auðlinda í opinberri eigu. Meginmarkmið laga
nr. 58/2008 var að tryggja að öll mikilsverðustu vatns- og jarðhitaréttindi sem eru í eigu ríkis
eða sveitarfélaga, beint eða óbeint, haldist áfram í eigu þessara aðila. Í því skyni var með
lögunum lagt bann við varanlegu framsali opinberra aðila á vatns- og jarðhitaréttindum.
Samkvæmt vatnalögum nr. 15/1923 og auðlindalögum nr. 57/1998, eins og þeim var breytt
með lögum nr. 58/2008, er hins vegar breytt áður ótímabundinni heimild til að veita
tímabundinn afnotarétt að vatnsafls- og jarðhitaréttindum til allt að 65 ára í senn. Samkvæmt
lögunum nýtur handahafi tímabundins afnotaréttar og hefur jafnframt rétt á viðræðum um
framlengingu réttarins þegar helmingur umsamins afnotatíma er liðinn. Enn fremur er í
lögunum kveðið á um að við ákvörðun um hverjum sé veittur afnotaréttur skuli gætt jafnræðis
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og þess gætt að ákvörðunin stuðli að hagkvæmri nýtingu auðlinda og fjárfestinga í
mannvirkjum.
Frá setningu laga nr. 58/2008 hefur mikil umræða átt sér stað um tímalengd nýtingarleyfa
og mögulega framlengingu afnotaréttar. Í þeirri umræðu hafa tekist á ólík sjónarmið. Bent
hefur verið á að eðli orkuvinnslu sé þannig að hún krefjist langrar tímalengdar nýtingarleyfis
vegna mikilla fjárfestinga, langra rafmagnssamninga, lágs rekstrarkostnaðar og langs líftíma
mannvirkja. Á hinn bóginn hefur verið bent á að með lækkun á hámarksnýtingartíma aukist
möguleikar eigenda viðkomandi auðlindar til þess að ráðstafa auðlindinni til annarra nota eða
breyta forsendum nýtingarinnar innan skemmri tíma en 65 ára. Þannig sé mikilvægt að
stjórnvöld hafi tækifæri til að ákveða breytingar á ákvæðum nýtingarleyfis fyrr en nú er
mögulegt, t.d. ef breytt sjónarmið í umhverfismálum kalla á slíkar breytingar. Aftur á móti
getur styttri leigutími aukið líkurnar á svokölluðum „leigjendavanda“ þar sem fjárfestingum er
illa við haldið og líkur á ágengri nýtingu aukast.
Í ákvæði III til bráðabirgða í lögum nr. 58/2008 var kveðið á um að forsætisráðherra skuli
skipa nefnd til að fjalla um fyrirkomulag varðandi leigu á vatns- og jarðhitaréttindum í eigu
ríkisins. Meðal lögbundinna hlutverka nefndarinnar var að fjalla um leigutíma og endurnýjun
leigusamninga vegna slíkra auðlinda. Í skýrslu nefndarinnar, sem skilað var í mars 2010,
kemur fram að niðurstaða nefndarinnar, hvað þennan þátt varðar, er að „rétt sé að miða við
styttri afnotatíma en hinu lögbundna hámarki nemur og að hann verði að jafnaði á bilinu 4050 ár“. Enn fremur lagði nefndin til að „sé ætlunin á annað borða að nýta tiltekinn kost áfram
til sömu nota, t.d. orkuvinnslu verði það meginregla að leyfi verði á ný veitt þeim aðila sem
þegar fer með réttindin. Slík meginregla myndi að mestu leyti leysa „leigjendavandann“ og
rímar sem fyrr segir við fyrirætlan löggjafans um rétt handhafa hins tímabundna afnotaréttar
til viðræðna um framlengingu réttarins. Það væri þó skilyrði fyrir slíkri framlengingu að
afnotahafinn hefði farið eftir almennum lögum og reglum sem um starfsemina gilda. Með
sama hætti yrði afnotahafinn að hafa framfylgt sérstökum skilyrðum upphaflegrar
leyfisveitingar, t.d. um ábyrga nýtingu auðlindarinnar og um umgengni við náttúru á því
svæði sem virkjað er.“
Í lokadrögum stýrihóps um heildstæða orkustefnu frá febrúar 2011, sem iðnaðarráðherra
skipaði síðari hluta ársins 2009, er fjallað um leigu afnotaréttar að auðlindum. Í drögunum er
lögð áhersla á að fyrirkomulag nýtingaréttinda, einkum tímalengd samninga, verði með þeim
hætti að unnt verði að bregðast við breyttum forsendum í framtíðinni, svo sem markverðum
breytingum á orkumarkaði eða nýjum orkuöryggisjónarmiðum. Lagt er til að nýtingarleyfi
verði til hóflegs tíma, t.d. 25 til 30 ára í senn og liðkað verði fyrir því eftir föngum að
leigutaki sem stendur í skilum og uppfyllir sett skilyrði, m.a. um ábyrga umgengni, fái
framlengingu leyfis.
Á 139. löggjafarþingi, nánar tiltekið í apríl 2011, lagði iðnaðarráðherra fram frumvarp um
breytingar á þeim ákvæðum vatnalaga nr. 15/1923 og laga nr. 57/1998, um rannsóknir og
nýtingu á auðlindum í jörðu, er snúa að heimildum opinberra aðila til að veita tímabundið
afnotarétt að vatnsafls- og jarðhitaréttindum. Ekki kom til afgreiðslu frumvarpsins á 139.
löggjafarþingi. Með frumvarpinu var lagt til að ríki, sveitarfélögum og félögum í þeirra eigu
verði heimilt að veita tímabundið afnotarétt að vatnsréttindum til allt að 40 ára frá því að
orkuvinnsla hefst og jarðhitaréttindum til allt að 30 ára, í stað 65 ára í senn eins og núgildandi
vatnalög og auðlindalög gera ráð fyrir. Ástæða þess að lagt var til að mismunandi
hámarkstími afnotaréttar verði fyrir nýtingu vatnsafls annars vegar og jarðvarma hins vegar er
að mun meiri óvissa og minni þekking er á nýtingu jarðvarma og því sterkari rök fyrir styttri
leigutíma þegar um slíka auðlind er að ræða. Þá er afskriftatími jarðvarmavirkjana skemmri
en afskriftatími vatnsaflsvirkjana. Með frumvarpinu var jafnframt lagt til það nýmæli að
leigjandi/afnotahafi auðlindar hafi, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, forgangsrétt til að
endursemja um áframhaldandi afnot auðlindarinnar til allt að 20 ára frá því hinn upphaflegi
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samningur rennur út, enda standi ekki til að gera breytingar á nýtingu auðlindarinnar. Skilyrði
slíkrar framlengingar eru þau að viðkomandi afnotahafi hafi að öllu leyti farið eftir lögum og
reglum sem um starfsemina gilda og framfylgt öllum þeim skilyrðum sem kunna að snúa að
viðkomandi leyfi, s.s. um ábyrga nýtingu auðlindarinnar og um umgengni við náttúru á því
svæði sem um ræðir. Markmið framangreinds ákvæðis um forgangsrétt fyrri afnotahafa var að
hvetja þann sem nýtir auðlindina til að gera það á sem skynsamlegastan og hagkvæmastan
hátt. Horfa verður til þess mikla fjárfestingarkostnaðar sem afnotahafi hefur að jafnaði lagt út
í. Það er hagur allra hlutaðeigandi að gengið sé sem best um auðlindina og mannvirki allt fram
á síðasta dag. Ef leigjandinn á möguleika á framlengingu aukast líkurnar verulega á að svo
verði gert. Ef reynsla eiganda auðlindarinnar af leigjandanum er góð ætti það að vera
vísbending um að leigjandinn komi áfram til með að nýta og ganga skynsamlega um
auðlindina. Með þessum hætti er leitast við að tryggja sjálfbæra nýtingu auðlindar sem oft og
tíðum er erfitt að meta í upphafi nýtingarleyfis. Í núgildandi vatnalögum nr. 15/1923 og
auðlindalögum nr. 57/1998 er kveðið á um að handhafi tímabundins afnotaréttar skuli eiga rétt
á viðræðum um framlengingu réttarins þegar helmingur umsamins afnotatíma er liðinn. Með
frumvarpinu var lagt til að þessu ákvæði verði breytt á þann hátt að afnotahafa sé heimilt að
senda beiðni um framlengingu eigi síðar en tveimur árum áður en gildandi afnotaréttur fellur
úr gildi. Í framhaldi af því eigi, eins og áður segir, afnotahafi síðan forgangsrétt að nýtingu
auðlindarinnar til 20 ára í viðbót að hámarki, kjósi eigandi auðlindarinnar að veita áfram
tímabundinn afnotarétt að henni. Ástæða þeirrar breytingar að kveða ekki á um rétt á
viðræðum um framlengingu afnotaréttar þegar helmingur umsamins afnotatíma er liðinn, er
fyrst og fremst af samkeppnislegum toga. Þess ber að gæta að útiloka ekki til of langs tíma að
þriðji aðili eigi möguleika á að bjóða í nýtingu auðlindarinnar enda getur það bjagað
samkeppnisaðstöðu annarra sem hafa áhuga á nýtingu auðlindarinnar ef handhafi
nýtingarleyfisins á rétt á viðræðum um framlengingu þess mörgum árum áður en
nýtingarleyfið rennur út. Í tengslum við framangreint var með frumvarpinu lagt til að í
reglugerð sem forsætisráðherra setur skuli kveða á um hvernig standa skuli að úthlutun hinna
tímabundnu afnotaréttinda þegar um er að ræða réttindi undir yfirráðum ríkisins. Samkvæmt
núgildandi vatnalögum og auðlindalögum skal forsætisráðherra semja um endurgjald (leigu)
fyrir afnotarétt réttinda undir yfirráðum ríkisins. Mikilvægt er að samningar um tímabundinn
afnotarétt þeirra auðlinda sem hér um ræðir séu sem best úr garði gerðir. Með hliðsjón af því
er með frumvarpinu lagt til að í slíkum samningum verði að minnsta kosti að kveða á um
skyldur afnotahafa, skilyrði nýtingarleyfis, umgengni við náttúru, ábyrga nýtingu
auðlindarinnar, hvernig skuli farið með mannvirki í lok samningsins og hvernig frágangi
auðlindar skuli háttað við lok samningstíma.
Með frumvarpinu var að lokum lagt til að í tilviki jarðvarma verði hægt að krefjast
endurskoðunar á nýtingasamningi jarðvarmaauðlindar þegar í ljós kemur, eftir að slíkur
samningur er gerður, að auðlindin er verulega stærri eða minni en talið var við gerð
samningsins. Rannsóknir og kannanir á jarðvarmaauðlindum eru ekki jafnnákvæmar og þegar
um vatnsaflsauðlindir er að ræða og hinar fyrrnefndu geta einnig tekið breytingum á meðan
nýtingu þeirra stendur. Því þykir eðlilegt að setja þann fyrirvara að samningar um nýtingu
þeirra geti tekið breytingum ef forsendur nýtingarinnar taka breytingum, til að mynda ef
auðlindin reynist stærri en áætlað var við gerð samningsins.
1.5.4. Auðlindarenta
Á undanförnum árum hefur mikið verið rætt um endurgjald fyrir nýtingu auðlinda eða
svokallaða auðlindarentu. Í lögum nr. 58/2008 var í ákvæði III til bráðabirgða
forsætisráðherra falið að skipa nefnd til að fjalla um fyrirkomulag varðandi leigu á vatns- og
jarðhitaréttindum í eigu ríkisins. Nefndinni var m.a. ætlað að fjalla um leigugjald og meta
hvaða aðgerða væri þörf til að tryggja í senn sjálfbæra og hagkvæma nýtingu auðlindanna.
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Nefndin skilaði skýrslu sinni í mars 2010 en ein af grundvallarforsendum nefndarinnar var að
ríkið eigi undantekningarlaust að taka gjald fyrir rétt til nýtingar vatns- og jarðhitaauðlinda. Í
niðurstöðum sínum, hvað þetta atriði varðar, taldi nefndin að gjaldtaka fyrir umrædda nýtingu
gæti komið til með þrennskonar hætti:
1. Ákveðið grunngjald sem ríkið ákveður í tengslum við útboð sem ávallt yrði að greiða
og svarar að lágmarki til þess umhverfiskostnaðar sem talið er að fórnað sé með
nýtingunni og auk þess eftir atvikum rannsóknar- og öðrum undirbúningskostnaði.
2. Viðbótarendurgjald sækist fleiri en einn aðili eftir viðkomandi kosti og til uppboðs
kemur.
3. Hluta af auðlindarentunni þegar verkefnið er farið að skila slíkum umframarði.
Enn femur var það niðurstaða nefndarinnar að grunngjald og eftir atvikum uppboðsgjald
skyldi umreiknað í ótímabundið leigugjald og að rentugjald kæmi síðan til viðbótar
leigugjaldi eftir að rekstrarhagnaður hefur greitt allan fjárfestingarkostnað.
Þann 8. júlí sl. skipaði forsætisráðherra nefnd um stefnumörkun í auðlindamálum ríkisins. Í
samræmi við samþykkt ríkisstjórnarinnar 31. maí síðastliðinn um Auðlindasjóð og gjaldtöku
fyrir nýtingarétt er nefnd um auðlindastefnu ríkisins m.a. ætlað að taka á þeim þáttum sem
varða umsýslu þessara réttinda og meðferð tekna sem hún skapar. Þá skal nefndin setja fram
almenna stefnu sem stuðlar að því að eðlilegt afgjald sé greitt fyrir afnot af mismunandi
auðlindum í almannaeign og að stuðlað sé að því að nýting auðlinda skapi hagsæld og velferð
í nútíð og framtíð. Nefndin skal leitast við að tryggja samræmi, jafnræði og meðalhóf í
gjaldtöku. Í störfum sínum skal nefndin taka m.a. mið af þeim skýrslum sem unnar hafa verið
af hálfu stjónvalda að undanförnu á sviði auðlindamála. Nefndin skal skila skýrslu til
forsætisráðherra eigi síðar en 1. desember 2011.
1.5.5. Orkustefna
Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir m.a.: „Mótuð verði heildstæð orkustefna sem
miði að því að endurnýjanlegir orkugjafar leysi innflutta orku af hólmi“. Stýrihópur sem
iðnaðarráðherra skipaði í árslok 2009, hefur unnið að framsetningu orkustefnu fyrir Ísland.
Megintilgangur með orkustefnu er að setja fram heildarsýn í orkumálum Íslands, leiðarljós og
markmið sem breið samstaða getur myndast um og um leið minnka hættu á að teknar séu
handahófskenndar ákvarðanir, eða að litið sé til þröngra skammtímahagsmuna í stað
hagsmuna heildarinnar til lengri tíma.
Orkustefna annarra landa fjallar gjarnan um þrjá meginþætti, þ.e. orkuöryggi,
umhverfisáhrif orkuframleiðslu og –notkunar, og skipulag á orkumarkaði. Á Íslandi er unnin
mikil orka úr náttúruauðlindum, og vegna þeirrar sérstöðu er mikilvægt að fjalla jafnframt um
fjórða þáttinn, sem er nýting orkuauðlinda til samfélagslegs ábata í víðu samhengi, t.d. sem
grunn að fjölbreyttu atvinnulífi, og hvernig arði af sameiginlegum auðlindum verði skilað til
þjóðarinnar.
Snemma árs 2011 voru drög að orkustefnu kynnt opinberlega og var öllum gefinn kostur á
að setja fram athugasemdir. Fjölmargar umsagnir bárust frá fyrirtækjum, samtökum og
einstaklingum.
Stýrihópurinn leggur nú lokahönd á úrvinnslu umsagna og er reiknað með að fullbúið skjal
verði kynnt í byrjun nóvember 2011. Verður þá í fyrsta sinn kynnt heildstæð orkustefna fyrir
Ísland.10
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Nánar má lesa um vinnu að orkustefnu á heimasíðunni www.orkustefna.is.
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1.5.6. Nýr jarðhitaklasi11
Árið 2010 gerðu tveir erlendir sérfræðingar, þeir dr. Michael Porter og dr. Christian Ketels,
greiningu á hinum íslenska jarðvarmaklasa í samvinnu við Gekon ehf. Niðurstöður
greiningarinnar voru á þá leið að styrkur klasans fælist í þróuðum aðferðum við fjölnýtingu
jarðvarma, reynslumiklum sérfræðingum, góðum orðstír og viðamiklum tengslum á
alþjóðlegum vettvangi. Veikleikar klasans væru m.a. lélegt aðgengi að fjármagni, skortur á
stærðarhagkvæmni fyrirtækja, erfitt starfsumhverfi heima fyrir auk dreifðra krafta
menntastofnana. Þá kom fram að nauðsynlegt væri að móta stefnu og aðgerðaráætlun svo
hægt væri að nýta einstök tækifæri innan alþjóðlega jarðvarmageirans.
Hinn 16. mars 2011 var skipað fagráð sem fékk það hlutverk að móta formlegt samstarf
innan klasans, á grundvelli áðurnefndrar kortlagningar. Haldin var vinnustofa þann 4. maí
2011 þar sem hátt í 110 einstaklingar innan klasans tóku þátt og í kjölfarið skilgreindi
fagráðið tíu samstarfsverkefni klasans sem unnið verður að á tímabilinu frá júlí 2011 til
desember 2012. Verkefnin tíu mynda grundvöll fyrir formlegt klasasamstarf sem nefnist
Iceland Geothermal og var stofnað til þess frá og með 28. júní 2011. Tilgangur þess er m.a. að
skapa fyrirtækjadrifinn samstarfsvettvang innan hins íslenska jarðvarmaklasa til frekari
framþróunar og vaxtar. Leiðarljós samstarfsins er Virðisauki í jarðvarma. Verkefnin bera
eftirfarandi yfirskriftir:
- Fjölnýting
- Uppbygging þekkingar á verkefnastjórnun
- Boranir
- Vélbúnaður; þróun og viðhald
- Nýliðun í greininni
- Ráðstefnan Iceland Geothermal 2012
- Starfsumhverfi jarðvarmaklasans
- Öflun grunnupplýsinga um klasann
- Skipulögð samskipti klasastjóra
- Fjármögnun
Við stofnun Iceland Geothermal í lok júní voru stofnaðilar samstarfsins 20 talsins en horfur
eru á að þeir verði um 40. Einstaklingar úr jarðvarmaklasanum annast framkvæmd
verkefnanna tíu með myndun faghópa utan um hvert verkefni. Umsýsla og aðstoð við vinnslu
verður í höndum sérstaks klasastjóra. Hið áðurnefnda fagráð hefur yfirumsjón með
framvindunni. Í desember 2012 verður farið yfir árangur verkefnanna og metið hvort
formlegu samstarfi Iceland Geothermal skuli haldið áfram og í hvaða formi.
Lögð er sérstök áhersla á góða samvinnu og samskipti á milli hins rannsóknardrifna
samstarfs innan íslenska jarðvarmaklasans (GEORG) annars vegar og hins vegar hins
fyrirtækjadrifna klasasamstarfs (Iceland Geothermal), jafnvel með það í huga að GEORG og
Iceland Geothermal renni síðar saman í eitt. Þá er mikilvægt að stjórnvöld taki þátt í
samræðum við klasann, hlusti eftir þörfum hans og skapi honum gott starfsumhverfi.
Þetta er í fyrsta sinn sem víðtækt fyrirtækjadrifið klasasamstarf er byggt upp með svo
skipulögðum hætti á Íslandi. Ef vel tekst til gæti Iceland Geothermal verið fyrirmynd annarra
klasa á Íslandi og jafnvel annarra jarðvarmaklasa í heiminum. Rannsóknir benda til að það
taki formlegt klasasamstarf fjögur ár að ná fullum þroska.
1.5.7. Orkuskipti í samgöngum
Í drögum að orkustefnu fyrir Ísland er eitt af meginmarkmiðum að dregið verði úr notkun
jarðefnaeldsneytis eins og kostur er12.
11
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Byggt á upplýsingum frá Gekon ehf.
Orkustefna fyrir Ísland, Drög janúar 2011, http://www.nea.is/media/orkustefnunefnd/Orkustefna_jan_2011.pdf
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Í framtíðarsýn ríkisstjórnarinnar sem sett er fram í stefnuskjalinu Ísland 202013, eru kynnt
mælanleg markmið um hlut endurnýjanlegra orkugjafa í samgöngum og sjávarútvegi:
- Í samgöngum og sjávarútvegi verði a.m.k. 10% orkugjafa af endurnýjanlegum
uppruna árið 2020.
- Að árið 2020 gangi 75% nýskráðra bifreiða, undir fimm tonnum að þyngd, fyrir
endurnýjanlegum orkugjöfum.
Með innleiðingu tilskipunar 2009/28/EC um endurnýjanlega orkugjafa mun Ísland þurfa að
uppfylla markmið um 10% endurnýjanlegrar orku í samgöngum árið 202014. Langur vegur er
í að Ísland nái að uppfylla skilyrði í tilskipuninni. Í dag er innan við 1% ökutækja sem gengur
fyrir endurnýjanlegu eldsneyti.
Á vorþingi 2011 samþykkti Alþingi þingsályktun um að fela iðnaðarráðherra að stefna að
orkuskiptum í samgöngum15. Í þingsályktuninni eru sett fram níu stefnumið sem lúta meðal
annars að því að hvetja einstaklinga og fyrirtæki til orkuskipta t.d. með skattaívilnunum og
hagrænum hvötum. Jafnframt er lögð mikil áhersla á menntun og fræðslu, nýsköpun og
rannsóknir á sviði endurnýjanlegra orkugjafa. Kveðið er á um að skattaumhverfi verði þróað
áfram til að það hvetji bæði neytendur og fyrirtæki til orkuskipta í samgöngum og til
framleiðslu endurnýjanlegra orkugjafa fyrir samgöngur.
Á vormánuðum 2010 kom iðnaðarráðherra á fót verkefnisstjórn um orkuskipti í
samgöngum, Grænu orkunni í samstarfi við önnur ráðuneyti, stofnanir og sveitarfélög.
Verkefnisstjórninni var ætlað að vera stjórnvöldum til ráðgjafar um orkuskipti í samgöngum
og leiðir til að auka hlut visthæfra innlendra orkugjafa í samgöngum á kostnað innflutts
jarðefnaeldsneytis, ásamt því að tengja saman þá fjölmörgu sem fást við verkefni þessu tengd.
Verkefnisstjórn um Grænu orkuna vinnur nú að stefnumótun, markmiðasetningu og
aðgerðaráætlun byggðri á þingsályktuninni, ásamt öðrum verkefnum tengdum orkuskiptum.
Ætlunin er að hún liggi fyrir í upphafi árs 2012.
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„Ísland 2020 – sókn fyrir atvinnulíf og samfélag.“, http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/island2020.pdf
DIRECTIVE 2009/28/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009
on the promotion of the use of energy from renewable sources , http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:en:PDF
15
Þingsályktun um orkuskipti í samgöngum. http://www.althingi.is/altext/139/s/1658.html
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2. Þróun tekjumarka og raforkuverðs
Í þessum kafla er fjallað um tekjumörk, gjaldskrár og þróun raforkuverðs hér á landi frá
þeim tíma sem skilið var í sundur með flutningi og dreifingu á raforku annars vegar og
framleiðslu og sölu hennar hins vegar. Einnig er fjallað sérstaklega um þróun á niðurgreiðslu
á raforku til húshitunar og í dreifbýli.

2.1. Tekjumörk og gjaldskrár
2.1.1. Tekjumörk flutningsfyrirtækis og dreifiveitna
Kostnaður við flutning og dreifingu nemur um helmingi af endanlegu raforkuverði til
almennra notenda. Orkustofnun hefur eftirlit með sérleyfisstarfsemi flutningsfyrirtækisins
Landsnets og dreifiveitna samkvæmt raforkulögum. Stofnunin setur fyrirtækjunum tekjumörk
sem taka tillit til rekstrarkostnaðar, afskrifta, orkutapa, arðsemi auk hagræðingarkröfu.
Tekjumörk eru hámark á þeim árlegu tekjum sem flutningsfyrirtækinu og dreifiveitunum er
heimilað að innheimta. Samkvæmt bráðabirgðaákvæði raforkulaga voru tekjumörk sett í
upphafi til eins árs í senn fyrir árið 2005 og 2006. Í samræmi við raforkulögin voru tekjumörk
sett til þriggja ára fyrir árin 2007 til 2009. Árin 2010 til 2012 hefðu á sama hátt verið
afmarkað tekjumarkatímabili hefði lögunum ekki verið breytt 2011. Lagabreytingin á lögum
65/2003 sem samþykkt var í mars 2011 kveður á um að setja skuli tekjumörk til fimm ára og
skulu þau uppfærð árlega eins og áður m.a með tilliti til verðlagsbreytinga. Árið 2011 er fyrsta
árið í 5 ára tekjumarkatímabilinu. Heimild er í nýju lögunum til að beita kröfum um
hagræðingu en slíkar kröfur skulu vera vel rökstuddar.
Í töflu 2.1 má sjá endanleg tekjumörk fyrir dreifiveitur árin 2008 og 2009. Þar sem
dreifiveiturnar innheimta í raun flutningskostnaðinn fyrir Landsnet bætist hann við tekjumörk
dreifiveitnanna. Dálkurinn lengst til hægri í töflunni sýnir uppsöfnuð frávik tekna frá
tekjumörkum árin 2005 til 2009.
Tafla 2.1. Uppgerð tekjumörk fyrir dreifingu 2008 og 2009, í þús. kr.
2008
Uppgerð
tekjumörk
Dreifiveitur
HS Veitur
Norðurorka
Orkubú
Vestfjarða
Orkuveita
Húsavíkur
Orkuveita
Reykjavíkur
Rafveita
Reyðarfjarðar

Flutningur

2005-2009

2009
Tekjur

Tekjur
Uppgerð
umfram
tekjutekjumörk
mörk

Flutningur

Tekjur

Tekjur
umfra
m
tekjumörk

Uppsafnaðar
tekjur
umfram
tekjumörk

1.235.076

539.575

1.808.726

34.075

1.332.106

561.924

1.982.859

88.829

142.660

336.513

138.547

452.104

-22.956

351.374

139.141

515.603

25.088

-6.232

556.556

186.903

682.113

-61.346

622.588

198.412

788.253

-32.748

-431.780

57.175

18.894

69.902

-6.167

60.962

20.322

80.912

-372

-21.637

3.553.818

1.2590.030

4.740.530

-72.318

3.851.303

1.279.830

4.643.905 -487.229

-875.358

52.216

33.802

83.551

-2.467

56.441

32.203

87.783

-860

3.324

RARIK

3.381.346

1.190.483

4.269.388

-302.441

3.666.358

1.221.499

4.998.802

110.946

-738.398

Samtals

9.172.700

3.367.234 12.106.314

-433.619

9.941.131

3.453.331

13.098.117 -296.346

-1.927.421

Af þessu má sjá að tekjur HS Veitna og Rafveitu Reyðarfjarðar hafa í heild verið yfir
tekjumörkum frá 2005 en það helgast að talsverðu leyti af tekjum af heimtaugagjöldum á
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miklum uppbyggingartímum. Á síðustu árum hefur Rafveita Reyðarfjarðar verið undir
tekjumörkum og lækkar því frávik fyrirtækisins meðan frávik HS Veitna hækkar. Aðrar
dreifiveitur eru allar undir tekjumörkum.
Tekjumörk voru sett fyrir 2010 eins og sjá má í töflu 2.2. Nokkur munur verður þó á
settum tekjumörkum og uppgerðum tekjumörkum vegna verðlagsbreytinga og fjárfestinga í
tengslum við stóriðjuframkvæmdir og nýbyggingar.
Tafla 2.2 Sett tekjumörk fyrir flutning og dreifingu 2010 í þús. kr.
Landsnet

10.491.528

HS Veitur

1.421.020

Norðurorka

518.485

Orkubú Vestfjarða

643.795

Orkuveita Reykjavíkur

4.191.274

Rafveita Reyðarfjarðar

59.753

RARIK

4.600.931

2.1.2. Gjaldskrár flutningsfyrirtækisins Landsnets hf. og dreifiveitna
Landsnet og dreifiveitur setja sér gjaldskrár í samræmi við þau tekjumörk sem Orkustofnun
setur. Í raforkulögum og reglugerð um framkvæmd raforkulaga er kveðið á um þær
meginreglur sem fara ber eftir við setningu gjaldskráa fyrir flutning og dreifingu raforku. Við
setningu gjaldskrár skal gætt jafnræðis og byggt á hlutlægum og gegnsæjum sjónarmiðum en
heimilt er að taka tillit til ýmissa atriða, s.s. mismunar á þjónustu. Fyrirtækjunum ber að senda
Orkustofnun gjaldskrár til skoðunar fjórum vikum fyrir gildistöku þeirra. Geri Orkustofnun
athugasemdir við gjaldskrá skulu þær berast dreifiveitu eða flutningsfyrirtæki innan tveggja
vikna frá móttöku og tekur hún ekki gildi fyrr en úr hefur verið bætt. Flutningsfyrirtækið og
dreifiveitur skulu skilgreina gjald fyrir tengingu við veitukerfin. Gjaldskrár skulu vera þannig
uppbyggðar að þær hvetji til bættrar nýtingar veitukerfanna og skulu birtar opinberlega.

2.2. Verðbreytingar á raforku

Í upphafi ársins 2006 þegar samkeppni í sölu á raforku náði til allra notenda lækkaði
samkeppnishluti raforkuverðs og munur á gjaldskrám raforkusala minnkaði til muna. Til að
aðstoða neytendur við að leita sér ráðlegginga opnuðu Orkustofnun og Neytendastofa
sameiginlega vefsíðu sem veitir upplýsingar um réttarstöðu neytenda, framkvæmd
söluaðilaskipta og val á hagstæðasta raforkutaxta. Safnar Orkustofnun gögnum um
sérleyfishluta raforkuverðsins en Neytendastofa gögnum um samkeppnishlutann.16
Í töflu 2.3 má sjá raforkuverð á dreifiveitusvæðum í janúar 2007 og í júlí 2011 og
breytingar á kjörum almennra notenda á þessu tímabili, miðað við 4500 kWst notkun. Eins og
sjá má eru hæstu verðin í júlí 2011 í dreifbýli hjá RARIK og Orkubúi Vestfjarða en lægstu
verðin eru hjá Norðurorku, HS Veitum og Orkuveitu Reykjavíkur. Alls staðar hefur orðið
raunhækkun á raforkuverði. Þarna endurspeglast í orkuverðinu mismunandi orkunotkun á
svæðunum en hjá Orkubúinu og RARIK er orkunotkun heimila, vegna rafhitunar, að jafnaði
umtalsvert meiri en t.d. í Reykjavík, þar sem 4500kWst gefa glögga mynd af
meðalheimilisnotkun. Taka taxtarnir mið af þessu og eru því með hærra fastagjald en lægra
breytilegt gjald en ella. Í raun greiðir meðalheimili á dreifiveitusvæðum RARIK og Orkubús

16

Sjá www.os.is/raforkuverd.
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Vestfjarða því lægra meðalverð á kWst en heimili sem nýtir heitt vatn frá hitaveitu til
húshitunar.
Tafla 2.3. Verð á dreifiveitusvæðum til almennra notenda, miðað er við 4500kWst notkun
(kr/kWst, með VSK). Gert er ráð fyrir að notendur séu að nýta hagstæðasta auglýsta taxta.
Janúar
Júlí
Nafnhækkun
Raunhækkun
2007
2011
HS Veitur
9,72
14,48
49%
5%
Norðurorka
9,57
14,19
48%
4%
Orkubú Vestfjarða - þéttbýli
9,66
15,50
60%
13%
Orkubú Vestfjarða - dreifbýli
12,27
20,48
67%
17%
Orkuveita Reykjavíkur
9,81
14,70
50%
5%
Rafveita Reyðarfjarðar
9,95
14,60
47%
3%
RARIK - þéttbýli
10,19
16,54
62%
14%
RARIK - dreifbýli
11,49
20,09
75%
23%
Á mynd 2.1 er sýndur samanburður á raforkuverði hérlendis miðað við verð í nokkrum
nágrannalöndum í júlí 2011. Borið saman við önnur lönd er raforkuverð á Íslandi í dag með
allra lægsta móti en breytingar á gengi íslensku krónunnar hafa aukið þennan mun á síðustu
misserum. Flutningur og dreifing raforku hafa verið hlutfallslega kostnaðarsamir liðir á
Íslandi sökum dreifðrar byggðar en orkuverðið sjálft þeim mun lægra. Hér á landi er
innheimtur orkuskattur og virðisaukaskattur af orku en víða annars staðar eru auk þess lagðir
á aðrir skattar og gjöld.
Kr/kWh
45

Vsk., kr/kWh
Önnur gjöld,
kr/kwh

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Danmörk Þýskaland Svíþjóð

Noregur

Finnland Frakkland

Ísland,
dreifbýli

Ísland

Mynd 2.1. Samanburður á raforkuverði hérlendis og í nokkrum nágrannalöndum. Verð á
kWst til almennra notenda miðað við 2500 til 4000 kWst ársnotkun í lok árs 2010 og gengi
þess tíma
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Mynd 2.2 sýnir þróun kostnaðar frá janúar 2005 til janúar 2010 við orkukaup fyrir
meðalheimilisnotkun sem er 4.500 kWst á ári. Slíkir notendur eru á orkutaxta bæði í sölu og
dreifingu og hjá þeim dreifiveitum þar sem orkutaxtar eru skilgreindir út frá stærð heimtaugar,
lendir þessi notandi undir minnstu heimtauginni. Fastagjald er ekkert í orkusölunni í lok
tímabilsins en við upphaf þess voru nokkur sölufyrirtæki með fastagjald í þessum taxta. Í
dreifingunni er aftur á móti fastagjald, en verð fyrir dreifingu er ekki sýnt á myndinni.
Á mynd 2.2 sést einnig hvernig vísitala neysluverðs hefur þróast á tímabilinu. Sjá má á
myndinni að orkukaup almenns notanda hafa hækkað innan við helmingi minna en vísitala
neysluverðs.

Mynd 2.2 þróun kostnaðar frá janúar 2005 til janúar 2010 við orkukaup (án dreifingar) fyrir
meðalheimilisnotkun sem er 4.500 kWst á ári.

2.3. Niðurgreiðsla á rafmagni til húshitunar

Frá því að niðurgreiðslur á raforku til hitunar íbúðarhúsa hófust árið 1982 hefur 28,3
milljörðum kr. verið varið til málaflokksins miðað við vísitölu neysluverðs í janúar 2011. Á
mynd 2.3 má sá upphæð niðurgreiðslna á verðlagi í janúar 2011.
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Niðurgreiðslur á húshitunarkostnaði frá 1983 til og með 2010
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Mynd 2.3. Niðurgreiðslur til húshitunar frá 1983 til og með 2010 á verðlagi í janúar 2011
Niðurgreiðslur ná til dreifingar og flutnings á raforku til hitunar íbúðarhúsnæðis, kirkna,
dvalarheimila aldraðra, félagsheimila og húsnæðis björgunarsveita. Niðurgreiðslurnar eru
mismunandi eftir dreifiveitusvæðum og hvort um er að ræða þéttbýli eða dreifbýli. Þetta
fyrirkomulag hefur verið fyrir hendi síðan 1. janúar 2005. Í upphafi voru niðurgreiðslur í
öllum tilfellum 0,21 kr/kWst hærri en dreifi- og flutningskostnaður viðkomandi dreifiveitu.
Það hlutfall hefur raskast verulega eins og sést í töflu 2.4. Í árslok 2009 var svo komið að
niðurgreiðslurnar, þar sem hækkanir hafa verið hvað mestar, dugðu aðeins fyrir 60% af dreifiog flutningskostnaði meðan niðurgreiðslurnar dugðu enn fyrir tæplega 90% af dreifi- og
flutningskostnaði annars staðar.
Tafla 2.4. Dreifi- og flutningskostnaðar hjá dreifiveitum og niðurgreiðslur árin 2005 og 2009
NiðurDreifi- og
Hlutfall af Dreifi- og Hlutfall af
greiðslur flutningskostnaði
flutningskostnaði
Dreifi- og
kr./kWst. kostnaður
kostnaður
flutningskostnaður
2005
Jan. 2005
2005
Des. 2009 Des. 2009
Hitaveita Suðurnesja
3,13
2,92
107,2%
3,94
79,4%
Norðurorka
3,11
2,90
107,2%
3,86
80,6%
Orkubú Vestfjarða, þéttbýli
2,51
2,30
109,1%
3,65
68,8%
Orkubú Vestfjarða,
dreifbýli
3,42
3,21
106,5%
5,12
66,8%
Orkuveita Reykjavíkur
3,37
3,16
106,7%
3,79
88,9%
Rafveita Reyðarfjarðar
2,57
2,36
108,9%
3,51
73,2%
RARIK, þéttbýli
2,72
2,51
108,4%
3,91
69,6%
RARIK, dreifbýli
3,20
2,99
107,0%
5,29
60,5%
Í ársbyrjun 2010 var lagður orkuskattur að upphæð 0,12 kr./kWst á alla raforku og
hækkuðu niðurgreiðslur í samræmi við það. Heimilt er að niðurgreiða allt að 40.000 kWst/ári
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hjá notendum, sem svarar til 888 m3 af heitu vatni frá fjarvarmaveitu og 5.375 lítra af olíu til
upphitunar.
Munur á orkuverði frá rafhitun og hitaveitum hefur aukist frá því ákvæði raforkulaga nr.
65/2003 tóku gildi, um aðskilnað á framleiðslu, sölu, flutningi og dreifingu raforku. Um 34
þús. manns búa við mjög lágt orkuverð frá hitaveitum eða um 2,00 kr./kWst. Flestir íbúar
landsins, eða um 245 þúsund manns, búa við orkuverð í kringum 3,00 kr./ kWst. Um 4
þúsund manns búa við svokallaðar dýrar hitaveitur þar sem orkuverðið er um og yfir 4,00
kr./kWst og enn búa um 37 þúsund manns við rafhitun eða fjarvarmaveitu þar sem niðurgreitt
orkuverð er frá 5,25 kr./kWst upp í 7,13 kr./kWst. Mynd 2.5 sýnir orkuverð til húshitunar með
og án niðurgreiðslna.
Hitaveitur á bilinu 0.5 - 1,5 kr/kWst

Hitaveitur á bilinu 1,6 - 2,5 kr/kWst

Orkufyrirtæki

Hitaveitur á bilinu 2,6 - 4,0 kr/kWst

Hitaveitur á bilinu 4,1 - 5,0 kr/kWst

RO - veitur niðurgreiddar

Niðurgreiddar veitur í þéttbýli

Niðurgreiddar veitur í dreifbýli

Olíuhitun (Grímsey og Flatey)
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

kr/kwst

Mynd 2.5. Heildarorkuverð kr./kWst til húshitunar með og án niðurgreiðslna eftir orkugjöfum
2.3.1. Niðurgreiðslur vegna eigin framleiðslu
Lög um niðurgreiðslur á húshitun heimila að tekið sé tillit til notkunar einkarafstöðva til
húshitunar. Fjöldi þeirra sem notið hafa niðurgreiðslna hefur staðið í stað á undanförnum
árum og á árinu 2010 voru 65 einstaklingar með niðurgreiðslu á húshitun frá heimarafstöð að
upphæð 4,5 m.kr. Niðurgreiðslur ársins 2011 eru áætlaðar um 3 m.kr.
2.3.2. Niðurgreiðsla á olíu til hitunar íbúðarhúsnæðis
Niðurgreiðsla á olíu til hitunar íbúðarhúsnæðis var aftur tekin upp með lögum nr. 78/2002,
um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar. Eingöngu er um að ræða staði þar sem íbúar hafa
engan möguleika á öðrum orkugjafa til hitunar íbúðarhúsnæðis. Olíukostnaður hefur aukist
gífurlega á undanförnum árum og hefur verð á hverjum lítra farið úr 34,80 í 106,40 kr. Á
árinu 2010 námu niðurgreiðslur vegna olíuhitunar tæpum 11 m.kr. Áætlanir gera ráð fyrir að
15 m.kr. útgjöldum vegna þessa á árinu 2011.
2.3.3. Stofnun nýrra hitaveitna eða stækkun á dreifikerfi
Á undanförnum árum hafa stærstu hitaveitur landsins fjárfest talsvert í rannsóknum,
jarðborunum, nýjum jarðvarmavirkjunum og grunnkerfum hitaveitna í nýjum
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byggingarhverfum í þéttbýli. Eftir hrunið 2008 dró verulega úr öllum fjárfestingum hitaveitna
og hafa því nýframkvæmdir verið með minna móti frá 2008. Framkvæmdir einstaklinga hafa
að sama skapi aukist í gegnum átaksverkefni til atvinnusköpunar og orkusparnaðar þar sem
bæði hefur verið komið til móts við notendur með styrkjum vegna einangrunarverkefna,
gluggaskipta og síðast en ekki síst vegna bættrar orkunýtingar þar sem breytingar á lögum um
húshitunarkostnað heimila greiðslur til einstaklinga, sem hafa fjárfest í betri orkulausnum,
sem svarar 8 ára niðurgreiðslu gegn lækkun niðurgreiðslunnar í samræmi við þann sparnað
sem notandi gerir ráð fyrir að ná. Skuldbindingar ríkissjóðs vegna endurgreiðslna til
einstaklinga jafnt sem hitaveitna skila sér í lægri niðurgreiðslum og færri notendum
niðurgreiðslna.
2.3.4. Niðurgreiðslur til framtíðar.
Það er stöðugt verið að leita leiða til að lækka kostnað notenda með rafhitun með ýmsum
aðgerðum. Má þar nefna styrki til einangrunar, gluggaskipta, eingreiðslur til einstaklinga
vegna uppsetninga á viðarkyndingu, varmadælum eða hitaveitu.

2.4. Niðurgreiðsla dreifingarkostnaðar í dreifbýli

Áður en núverandi fyrirkomulag raforkumála var tekið upp í kjölfar raforkulaganna frá
2003 var kostnaði við dreifingu raforkunnar í reynd jafnað út á öllu veitusvæði viðkomandi
rafveitu, enda þótt kostnaður við dreifingu í þéttbýli sé sannanlega lægri en í dreifbýli. Með
þessu má segja að íbúar á þéttbýlissvæðum Rarik og Orkubús Vestfjarða hafi tekið á sig meiri
félagslegar byrðar en íbúar á öðrum þéttbýlissvæðum. Á þessu var tekið með nýju lögunum
með því að Orkustofnun getur heimilað dreifiveitum að vera með sérstaka dreifbýlisgjaldskrá.
Á móti komu lög nr. 98/2004, en markmið þeirra er að stuðla að jöfnun kostnaðar við
dreifingu raforku til almennra notenda. Samkvæmt lögunum er kostnaður greiddur niður á
fyrrgreindum dreifbýlisvæðum. Fjárhæð til niðurgreiðslna er ákveðin í fjárlögum og hefur
verið nánast óbreytt frá árin 2005 til 2009 en þá hækkaði fjárhæðin úr 230 millj. kr./ári í 245
millj. kr./ári. Fjárhæðin skiptist hlutfallslega eftir orkunotkun á dreifbýlisgjaldskrársvæðunum
miðað við kostnað dreifiveitu umfram viðmiðunarmörk sem sett eru í reglugerð og taka mið
af dýrustu þéttbýlisveitu. Niðurgreiðslur ársins 2010 í dreifbýli hjá Rarik var 0,55 kr./kWst og
hjá Orkubúinu 0,77 kr./kWst.
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3. Sala og notkun raforku
Í þessum kafla er fjallað um það hvernig sala og notkun raforku hérlendis hefur þróast
síðastliðin ár, auk þess sem raforkunotkun hér á landi er borin saman við raforkunotkun í
ríkjum OECD sem og nokkrum öðrum löndum.

3.1. Raforkunotkun

Raforkunotkun Íslendinga hefur aukist mikið frá því að rafvæðing landsins hófst á fyrri
hluta síðustu aldar. Á árinu 2010 nam heildarraforkunotkunin tæpum 16,57 TWst og hafði þá
tvöfaldast frá árinu 2005, sbr. mynd 3.1.
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Mynd 3.1. Raforkunotkun á Íslandi 1994–2010.
Með vísan til myndar 3.2. skiptist fyrrgreind notkun þannig að almenn notkun ásamt
dreifitöpum nemur 3.519 GWst, sem svarar til 21% af heildarnotkuninni en notkun
stórnotenda nemur 13.210 TWst sem svarar til 77% af heildarnotkuninni. Árið 1996 var
raforkunotkun stóriðju um 50% af heildarnotkuninni.
Flutningstöp;
330 GWst;
2%

Stóriðja;
13.210 GWst;
77%

Mynd 3.2. Skipting raforkunotkunar árið 2010.

Almenn notkun
með dreifitöpum;
3.519 GWst;
21%
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Sé horft til tímabilsins 1994 til 2010 svarar árleg aukning heildarraforkunotkunar til 8,5%
sem skiptist þannig að árleg aukning almennrar raforkunotkunar var 2,8% en árlegur vöxtur
notkunar stórnotenda var um 11,5% á ári. Mynd 3.3 sýnir árlega aukningu hvors
notkunarflokks fyrir sig á fyrrnefndu árabili. Aukning raforkunotkunar er mest á árunum 1996
til 2000 og 2005 til 2008 og tengist uppbyggingu stóriðjufyrirtækja, þar sem uppbygging
Norðuráls og Fjarðaráls vegur þyngst.
%
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Mynd 3.3. Árleg aukning raforkunotkunar á Íslandi frá árinu 1994 til 2010.
Í Raforkuspá 2010-205017 er gert ráð fyrir að heildarnotkun raforku aukist úr 13,21 TWst. í
17,44 TWst. á árinu 2015 en það svarar til 5,7% árlegrar aukningar og tengja má
raforkuaukningu vegna þegar gerðra samninga við núverandi stórnotendur. Í raforkuspánni er
aðeins tekin með notkun sem þegar gerðir samningar við stóriðjufyrirtækin fela í sér.
Til stóriðju teljast nú álver Alcan í Straumsvík, álver Norðuráls á Grundartanga, álver
Alcoa í Reyðarfirði, verksmiðja Íslenska járnblendifélagsins á Grundartanga og
aflþynnuverksmiðja Becromal á Akureyri.
Stóriðju má skipta í þrjá flokka, áliðnað, járnblendiiðnað og álúrvinnsluiðnað. Þróun á
skiptingu raforkunotkunar milli þessara iðngreina má sjá á mynd 3.4.

17

Sjá www.os.is/gogn/Skyrslur/OS-2010/OS-2010-07.pdf
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Mynd 3.4. Skipting raforku til stóriðju frá 2002 til 2010.
Þegar meginflokkar almennrar raforkunotkunar á árinu 2010 eru skoðaðir nánar, sbr. mynd
3.5, sést að hlutur þjónustu var 30% af heildarnotkun og hlutur heimila 26% en sá hluti hefur
hækkað lítillega frá síðustu skýrslu. Hlutur veitustarfsemi, en undir þann lið fellur m.a. dæling
á heitu vatni hjá hitaveitum, er þriðji stærsti flokkur raforkunotkunar. Almennur iðnaður telur
um 16% af heildarnotkun og hefur dregist saman um tvo hundraðshluta frá árinu 2008.
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Mynd 3.5. Skipting almennrar raforkunotkunar árið 2010.
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3.2. Raforkuvinnsla

Meginhluti raforkuvinnslu Íslendinga kemur frá endurnýjanlegum orkulindum, eins og
sjá má á mynd 3.6. Langstærsti hluti heildarvinnslu raforku, eða tæp 74%, er unninn úr
vatnsorku. Raforkuframleiðsla jarðgufuvirkjana, sem hófst árið 1969, hefur hins vegar aukist
mjög mikið síðastliðin ár og var rúm 26% af allri raforkuvinnslu eða um 4.466 GWst. á árinu
2010, sem er aukning um 70% frá 2006.
Jarðvarmi;
4.466 GWst;
26,18%

Eldsneyti;
2 GWst;
0,01%

Vatnsorka;
12.592 GWst;
73,81%

Mynd 3.6. Raforkuvinnsla eftir uppruna árið 2010.
Á mynd 3.7 má sjá þróun í raforkuvinnslu frá 2000 til 2010. Á árabilinu 2005 til 2008 var
aukning raforkuvinnslu mjög hraður bæði á jarðhita- og vatnsorkusviðinu en síðustu tvö árin,
2009 og 2010, hefur aukningin staðið í stað. Myndin endurspeglar einnig aukinn áhuga
fyrirtækja á raforkuvinnslu með jarðvarma þar sem á árabilinu 2000 til 2010 hefur
raforkuvinnsla með vatnsafli aukist um 98% meðan vinnsla raforku með jarðvarma fyrir sama
tímabil hefur aukist um 238%.
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Mynd 3.7 Þróun raforkuvinnslu frá árinu 2000 til 2010
Á mynd 3.8 má sjá hvernig raforkuvinnsla á árinu 2010 skiptist milli stærstu
vinnslufyrirtækjanna. Eins og sést á myndinni var hlutdeild Landsvirkjunar um 74% af
raforkuvinnslu landsins árið 2010, hlutdeild Orkuveitu Reykjavíkur var rúm 15% og hlutdeild
Hitaveitu Suðurnesja nam um 8%. Lítil breyting hefur orðið á hlutdeild fyrirtækja í
raforkuvinnslu frá árinu 2008.
Orkuveita
Reykjavíkur
15.4%

Hitaveita
Suðurnesja
7,9%

Orkusalan
1.5%

Landsvirkjun
74.0%

Mynd 3.8 Skipting raforkuvinnslu milli vinnslufyrirtækja árið 2010
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Vatnsafls- og jarðvarmavirkjunum hefur fjölgað með árunum og á mynd 3.9 má sjá
hvernig raforkuver hafa byggst upp í gegnum árin, allt frá 1930.
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Mynd 3.9 sýnir hvernig uppsett afl vatnsafls- og jarðvarmavirkjana hefur aukist með árunum.
Á mynd 3.10 má sjá afl helstu raforkuvera landsins eins og staðan er um mitt ár 2011.
Kárahnjúkavirkjun er sem stendur stærsta raforkuver landsins með 690MW uppsett afl. Þar á
eftir koma Búrfell, Hrauneyjafoss, Blanda og Sigalda, en allar þessar virkjanir eru
vatnsaflsvirkjanir. Hellisheiðarvirkjun er nú orðin stærst jarðvarmavirkjana með 123MW
uppsett afl en Nesjavallavirkjun kemur fast á eftir með 120MW. Mynd 3.10 sýnir hvort
tveggja, uppsett afl og áætlaða árlega raforkuvinnslu virkjana. Smávirkjanir eru þær virkjanir
sem eru með uppsett afl minna en 10MW. Heildarafl vatnsaflsvirkjana sem skilgreindar eru
sem smávirkjanir er um 100 MW.
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Mynd 3.10. Afl og áætluð orkuvinnsla helstu raforkuvera á Íslandi.

3.3. Alþjóðlegur samanburður

Raforkunotkun hérlendis hefur aukist stöðugt síðastliðna áratugi og raforkunotkun á mann
á Íslandi árið 2008 var hærri en í nokkru öðru OECD-ríki, eins og sést á mynd 3.11.
Aðalástæðan er raforkunotkun til stóriðju og sú notkun hefur verið að aukast fram á síðasta
dag. Þá má einnig nefna að raforka til hitunar nemur tæpum fjórðungi af almennri
raforkunotkun hér á landi, þótt jarðvarmi komi í stað raforkunotkunar á æ fleiri stöðum á
landinu. Ennfremur má skýra mikla raforkunotkun hérlendis út frá þeirri staðreynd að
landsframleiðsla er hlutfallslega mikil og lífskjör góð, sem veldur meiri orkunotkun
atvinnulífs og heimila en ella.
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Mynd 3.11. Raforkunotkun á íbúa árið 2008 hjá ríkjum OECD ásamt nokkrum völdum ríkjum
(MWst./íbúa)18.
Á mynd 3.12 er sýnt hlutfall raforkunotkunar og landsframleiðslu nokkurra landa.
Samanburður þessara ríkja hvað varðar raforkunotkun sem hlutfalli af landsframleiðslu er
ekki eins breytilegur og notkunin á íbúa. Ísland ásamt Rússlandi, Suður-Afríku og Kína skera
sig úr í samanburðinum við önnur lönd. Rússland trónir á toppnum, líklega vegna þess að
18

OECD/IEA,”Internationonal Energy Agency”, http://www.iea.org/Textbase/stats/index.asp
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landsframleiðslan er minni samanborið við önnur lönd. Staða Íslands á súluritinu sýnir
glögglega hversu hlutfallslega mikil raforkunotkun er á landinu samanborið við önnur OECDríki sem nota um 200–700 Wst á Bandaríkjadal í landsframleiðslu. Noregur og Kanada, sem
eru með svipaða notkun á íbúa og Ísland, eru einnig með mikla hitunarþörf húsa og mikinn
orkufrekan iðnað.
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Mynd 3.12. Raforkunotkun í hlutfalli við landsframleiðslu árið 2008 hjá ríkjum OECD og
nokkrum völdum ríkjum (Wst./USD)19.
19

OECD/IEA „International Energy Agency,“ http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2010/key_stats_2010.pdf
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3.4. Þjóðhagsleg þýðing áætlaðra framkvæmda20.
3.4.1. Verkefni þar sem framkvæmdir eru hafnar eða fjárfestingarsamningur liggur fyrir
Á árinu 2010 hófust framkvæmdir við að uppfæra búnað og auka framleiðslugetu álvers
Rio Tinto Alcan í Straumsvík. Gert er ráð fyrir að framleiðslugeta álversins aukist við þessar
framkvæmdir um 20% og verði nálega 230 þúsund tonn á ári. Kostnaður við framkvæmdirnar
er áætlaður 347 milljónir Bandaríkjadala, eða sem svarar til nálægt 40 milljörðum kr.
Framkvæmdirnar munu væntanlega ná hámarki síðla árs 2011, en þá er gert ráð fyrir að yfir
360 manns vinni við þær. Alls er gert ráð fyrir að fjárfestingarnar kalli á um 460 ársverk.
Áætlað er að framkvæmdum verði lokið í árslok 2012 og að verksmiðjan nái fullum afköstum
í júní 2014.
Í október 2010 tók gildi nýr samningur um kaup álversins í Straumsvík á raforku frá
Landsvirkjun og gildir hann til 2036. Í honum er bæði kveðið á um verðhækkanir og kaup á
viðbótarorku sem nemur 75MW á ári. Orkan mun koma frá Búðarhálsvirkjun, en gert er ráð
fyrir að hún verði komin í rekstur í árslok 2013. Búðarhálsvirkjun verður 80MW að afli og
verða settar upp tvær 40MW vélar. Áætlað er að kostnaður við virkjunina nemi um 25
milljörðum kr. Um 200 manns munu að jafnaði vinna við framkvæmdirnar og verður
heildarfjöldi ársverka því 600-700.
Á vegum Verne Holdings ehf. og dótturfyrirtæki er nú unnið að uppbyggingu gagnavers í
Reykjanesbæ. Gert er ráð fyrir allt að fjórum aðaltölvuverum og nokkrum
stuðningsbyggingum sem hýsa munu rafkerfi, vélakerfi og upplýsingakerfi. Áætlað er að
byggingartími allrar miðstöðvarinnar verði allt að sjö árum og kostnaður við verkið um 700
milljónir Bandaríkjadala. Stefnt er að því að ljúka fyrsta áfanga fyrir árslok 2011. Um 100
manns munu gegna fullu starfi í gagnaverinu og á byggingartíma er gert ráð fyrir að 80-120
vinni að jafnaði við framkvæmdirnar. Verne Holdings hefur þegar tryggt sér 25MW af þeirri
umframorku sem Landsvirkjun ræður yfir í dag.
Nýlega undirrituðu Landsvirkjun og Þeistareykir samninga við tvær verkfræðistofur um
hönnun og gerð útboðsgagna fyrir allt að 90 MW virkjun í Bjarnarflagi og 90 MW virkjun á
Þeistareykjum.21 Landsvirkjun og Þeistareykir leggja um 2 milljarða króna í
jarðgufurannsóknir árið 2011.22 Miðað er við að hafist verði handa við fyrra þrep
Bjarnarflagsvirkjunar (45 MW) sumarið 2012 og að því verði lokið í árslok 2014. Gert er ráð
fyrir að framkvæmdir hefjist við Þeistareykjavirkjun seinni hluta árs 2012 og að þeim ljúki á
seinni hluta árs 2015.23
Bæta þarf flutningskerfi Landsnets á komandi árum til þess að sinna flutningsþörf vegna
ráðgerðra virkjana. Áætlað er að kostnaður af framkvæmdunum sé milli 50 og 60 milljarðar
króna.
Sú breyting hefur orðið á nýliðnum áratugum að hönnun stórframkvæmda er að mestu í
höndum íslenskra verkfræðistofa. Um þessar mundir er þessi hönnun og ýmis þjónusta við
stóriðjufyrirtæki stór hluti af vinnu verkfræðinga hér á landi. 24
3.4.2. Þjóðhagsleg áhrif
Þegar til skamms tíma er litið hefur vinna við virkjanir og uppbyggingu fyrirtækja sem
þeim tengjast mikil áhrif á þjóðhagsstærðir. Framkvæmdirnar draga úr atvinnuleysi,

20

Höfundur texta: Hagfræðistofnun Háskóla Íslands
Landsvirkjun, fréttatilkynning 20.10 2011, af vef Landsvirkjunar.
22
Landsvirkjun, fréttatilkynning 31.5 2011, af vef Landsvirkjunar.
23
Landsvirkjun, fréttatilkynning 20.10 2011, af vef Landsvirkjunar.
24
Samanber viðtal Morgunblaðsins við Eyjólf Árna Rafnsson forstjóra Mannvits, 29. september 2011. Hann telur að yfir 200
manns hjá verkfræðistofum vinni nú fyrir álverin, og sé það mikil aukning frá því sem var 1995. Auk þess vinni margir að
orkuverkefnum.
21
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fjármagnsstofn eykst, landsframleiðsla eykst, skuldir aukast í útlöndum og verðlag hækkar
miðað við önnur lönd (raungengi krónunnar hækkar). Fjöldi starfandi fólks eykst, bæði vegna
þess að færri eru atvinnulausir en áður og vegna þess að fólk drífur að frá öðrum löndum - eða
hættir við að flytja úr landi. Líklegt er að vinnutími lengist og kaupmáttur launa vaxi. Ef
fjárfestingarnar eru hátt hlutfall af landsframleiðslu kann að vera erfitt fyrir peningayfirvöld
að halda aftur af verðbólgu. Langtímaáhrif af stóriðjufjárfestingum eru miklu óvissari en
skammtímaáhrifin. Fyrirfram er yfirleitt erfitt að fullyrða um hver þau gætu verið. Ljóst er þó
að ný atvinnustarfsemi laðar að sér fólk á afmörkuðu svæði. Til dæmis áttu í upphafi árs 2011
5% fleiri heima á Austurlandi en í upphafi árs 2004, áður en framkvæmdir við
Kárahnjúkavirkjun hófust af krafti. Á sama tíma fækkaði Vestfirðingum um 9% og
mannfjöldi á Norðurlandi stóð í stað. Hugsanlegt er að atvinnuleysi minnki þegar til langs
tíma er litið vegna þess að störf í stóriðjuverum gefi meira af sér miðað við atvinnuleysisbætur
en önnur störf sem kunna að vera í boði. Langtímaáhrif stóriðjuframkvæmda á atvinnuleysi
eru þó líklega lítil. Ef stóriðjuframkvæmdir hafa áhrif á fjölda starfandi fólks til langframa er
það fyrst og fremst vegna áhrifa framkvæmdanna á flutning fólks frá öðrum löndum (og
flutninga til útlanda). Sumir þeirra sem koma til Íslands til þess að vinna að uppbyggingu
stóriðju setjast hér að. Gögn frá þeim liðlega 40 árum sem liðin eru síðan farið var að byggja
upp stórar virkjanir í tengslum við orkufrekan iðnað sýna þó ekki langtímasamband milli
fjárfestinga í stóriðju og virkjunum og fjölda starfa hér á landi. Ef stóriðjufjárfestingar og
starfafjöldi eru í reynd óháðar stærðir þegar til langs tíma er litið breyta fjárfestingarnar engu
um það hve margir vinna hér á landi þegar frá líður. Störf í stóriðju og rafmagnsframleiðslu
koma með öðrum orðum í stað starfa sem orðið hefðu til annars staðar í hagkerfinu. En þótt
langtímasamband verði ekki mælt milli þessara stærða með þeim gögnum sem eru fyrir hendi,
má vel vera að slíkt samband sé fyrir hendi. Ekki er heldur ljóst fyrirfram hvaða áhrif
stóriðjufjárfestingar hafa á heildarfjármagn atvinnuvega hér á landi þegar til lengdar lætur.
Reynslan bendir til þess að langtímasamband kunni að vera milli fjármagns í stóriðju og
heildarfjármagns.25 Ef orku- og stóriðjufjárfestingar eru að hluta til viðbót við aðrar
fjárfestingar má ætla að þær ýti undir framleiðslu á landinu þegar til langs tíma er litið.
Ríflega 40 ára reynsla af slíkum fjárfestingum hér á landi bendir hins vegar ekki til þess að
langtímasamband sé milli stóriðjufjárfestinga og landsframleiðslu. Með öðrum orðum verður
ekki séð af gögnum að stóriðjufjárfestingar ýti undir landsframleiðslu þegar til langs tíma er
litið. Það útilokar þó alls ekki að í reynd séu stærðirnar tengdar.

25 Cointegration-próf, tilgátu um að langtímasamband sé ekkert hafnað miðað við α=0,1.
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Mynd 3.13. Atvinnuleysi í % og framkvæmdir í málmbræðslu og veitum sem % af vergri landsframleiðslu á
árunum 1963-2010.

Segja má að fjárfestingar í stóriðju- og virkjunum hér á landi skiptist í tvö tímabil (sjá
mynd 3.13). Fyrra tímabilið stóð frá seinni hluta sjöunda áratugar 20. aldar og fram á fyrri
hluta níunda áratugarins. Seinna tímabilið hófst 1996 og stóð þar til framkvæmdum við
Kárahnjúkavirkjun var að mestu lokið, árið 2008. Framkvæmdir standa ekki yfir með jöfnum
hraða þessi tímabil, til dæmis var lægð í framkvæmdum árið 1973 og nokkuð dró úr
framkvæmdum í upphafi 21. aldar. Hæst fóru fjárfestingar í málmbræðslu og veitum í tæp 9%
af landsframleiðslu árið 1968 og tæp 12% árið 2006. Fyrra árið var unnið að smíði álvers í
Straumsvík og gerð Búrfellsvirkjunar, en seinna árið var samhliða unnið að
Kárahnjúkavirkjun, smíði álvers í Reyðarfirði, Hellisheiðarvirkjun og stækkun Norðuráls í
Hvalfirði. Þar sem skammtímaáhrif af stóriðjuframkvæmdum eru mikil skiptir miklu máli
hvort þær ber að þegar uppsveifla er í hagkerfinu eða á krepputímum. Ef hafist er handa við
virkjanir þegar atvinnuleysi er mikið draga framkvæmdirnar úr sveiflum í atvinnulífinu.
Vinna að Búrfellsvirkjun og smíði álversins í Straumsvík fór í gang þegar hér var mikið
atvinnuleysi í kjölfar aflabrests. Svipað má segja um það þegar orku- og stóriðjuframkvæmdir
hófust um miðjan tíunda áratuginn. Þessar framkvæmdir byrjuðu á heppilegum tíma. Hið
sama verður ekki sagt um virkjanir í Þjórsá á áttunda áratug 20. aldar eða hinar miklu
virkjanaframkvæmdir á fyrsta áratug 21. aldar. Þessar framkvæmdir ýttu undir þenslu í
landinu. Almennt séð verður ekki fullyrt að stóriðjuframkvæmdum hafi frekar verið valinn
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tími á krepputímum en á uppsveiflutímum.26 Mikilvægt er að aðhald sé sýnt í ríkisfjármálum
þegar mikið er virkjað og fjárfest í stóriðju og þannig skapað rými í hagkerfinu fyrir þær
framkvæmdir. Jafnframt er þýðingarmikið að öllum tiltækum hagstjórnartækjum, þ.e. bæði
þeim sem falla undir fjármál hins opinbera og stjórn peningamála, sé beitt á samræmdan hátt.
Stundum eru framkvæmdir við virkjanir og stóriðju þó svo miklar að erfitt getur reynst að
veita viðspyrnu með aðhaldi í rekstri ríkisins. Eftir á að hyggja virðist t.d. hafa verið misráðið
að virkja á Hellisheiði og stækka Norðurál á sama tíma og virkjað var á Austurlandi og álver
reist í Reyðarfirði. Frá hagstjórnarsjónarmiði er æskilegt að reynt sé að forðast miklar sveiflur
í framkvæmdum. Þannig verði reynt að komast hjá því að margar stórar framkvæmdir séu í
gangi á sama tíma, ef þess er nokkur kostur, en dreifa þeim þess í stað á lengra tímabil.
Jafnframt er þannig dregið úr hættu erfiðu bakslagi þegar hægir á framkvæmdum.

26

Þegar horft er á samband stóriðjuframkvæmda og annarra hagstærða fást misvísandi niðurstöður. Grangerpróf bendir ekki
til þess að atvinnuleysi hafi áhrif á fjárfestingar í stóriðju og veitum sem hlutfall af landsframleiðslu. Á hinn bóginn er
fullyrðingu um að stóriðjuframkvæmdir hafi áhrif á landsframleiðslu hafnað með lágu p-gildi.
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4. Raforkuþörf og öryggi raforkukerfisins27
Í þessum kafla er fjallað um raforkuvinnslu með hliðsjón af raforkuþörf og öryggi
raforkukerfisins, ásamt umfjöllun um styrkingu flutningskerfisins í samræmi við spá um
aukna raforkuþörf næstu árin. Einnig er fjallað um undirbúning að samræmdri neyðarstjórnun
raforkukerfisins.28

4.1. Raforkuvinnsla með hliðsjón af raforkuþörf og öryggi raforkukerfisins

Samkvæmt raforkulögum á Landsnet að gera spá um raforkuþörf og áætlun um
uppbyggingu flutningskerfisins. Landsnet gefur árlega út Kerfisáætlun til fimm ára í senn auk
þess sem langtímaáætlun fyrir 15 ár í senn er kynnt á fjögurra ára fresti. Í árlegri skýrslu með
áætluðum orku- og afljöfnuði á Íslandi er fjallað um orkujöfnuð landsvæða og líkur á aflskorti
miðað við áætlaða þróun til þriggja ára. Þær upplýsingar sem hér koma fram eru að mestu
grundvallaðar á fyrrnefndum skýrslum.
Mynd 4.1. sýnir spá um raforkuþörf fyrir almennan markað og stóriðju árin 2010-2015. Til
grundvallar henni liggur annars vegar raforkuspá 2010 og hins vegar spá um aukna stórnotkun
vegna nýrra notenda. Gert er ráð fyrir að heildarraforkuþörf aukist um 12% á tímabilinu eða
úr 13.340 GWst árið 2010 í um 18.296 GWst. árið 2015.
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Mynd 4.1. Spá um raforkuþörf fyrir almennan markað, stóriðju og flutningstöp árin 20112015, ásamt raunnotkun fyrir árið 2010.
Raforkunotkun almenns álags er nátengd hagvexti og því má búast við að sveiflur í
hagvexti geti haft töluverð áhrif á þróun raforkunotkunar á almennum markaði næstu árin.
Raforkunotkun almenns álags dróst saman á árunum 2009 og 2010 í 7 ársfjórðunga í röð og er
það í fyrsta sinn sem samdráttur í almennri raforkunotkun nær yfir svo langt tímabil. Áætlað
er að raforkuþörfin á almenna markaðnum muni aukast út tímabilið og verði árleg aukning á

27

Höfundur texta: Landsnet
Kaflinn er byggður á upplýsingum frá Landsneti miðað við stöðu mála í september 2011. Nánari upplýsingar um efni
kaflans er að finna í Kerfisáætlun Landsnets 2010 og Raforkuspá 2010-2050.

28
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bilinu 0,7-1,7%. Raforkuspárnefnd leggur við mat á þróun raforkunotkunar til grundvallar
fyrirliggjandi spár um landsframleiðslu, mannfjölda, og atvinnustarfsemi ásamt öðrum þáttum
sem áhrif hafa.
Áætlað er að raforkuþörf stóriðju aukist um 13% á þessu tímabili. Aukning stórnotkunar
skýrist af stækkun álvers Rio Tinto Alcan í Straumsvík, tengingu kísilverksmiðju Íslenska
kísilfélagsins í Helguvík ásamt tengingu gagnavers Verne á Ásbrú. Rio Tinto Alcan mun auka
álag sitt um 75MW á tímabilinu 2012 til 2014 og Íslenska kísilfélagið áætlar uppkeyrslu
65MW álags árið 2013. Gert er ráð fyrir að aukinni raforkuþörf verði mætt með tengingu
Búðarhálsvirkjunar sem áætluð er á tímabilinu sem og með núverandi virkjunum.
4.1.1. Líkur á aflskorti
Líkur á að aflskortur eigi sér stað eru samspil líkinda á að vinnslueining í virkjun eða annar
búnaður í virkjun bili fyrirvaralaust og líkum á aflþörf raforkunotenda. Aflþörfin er breytileg
innan ársins og er að vissu marki ófyrirsjáanleg. Það viðmið sem hér er sett fram samsvarar
því að aflgeta sé minni en aflþörf í minna en um eina klukkustund á ári (nánar tiltekið undir
1/10.000 úr ári).
Líkur á aflskorti í raforkukerfinu hafa verið áætlaðar fram til ársins 2015 með
líkindaafllíkani. Allt tímabil Kerfisáætlunar 2010 verða líkur á aflskorti undir viðmiði
Landsnets. Þetta kemur fram á Mynd 4.2 þar sem líkur á aflskorti eru sýndar í tíuþúsundustu
hlutum, það er 1/10.000 samsvarar einum á línuritinu. Ein klukkustund samsvarar 1,14 á
myndinni.
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Mynd 4.2. Útreiknaðar líkur á aflskorti í raforkukerfinu árin 2011-2015
Eins og sést á Mynd 4.2 eru líkur á aflskorti innan viðmiðunarmarka allt tímabilið og
minnka fram til 2014 en aukast þá lítillega. Útreikningar taka tillit til bæði almennrar
forgangsnotkunar og almennrar ótryggðrar notkunar. Spá um afltopp ótryggðrar notkunar
ásamt dreifitöpum árið 2015 nemur um 95 MW og skerðing þess álags minnkar enn frekar
líkur á aflskorti á tímabilinu.
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4.1.2. Álagsflæði á árunum 2011-2015
Flutningskerfi Landsnets inniheldur öll flutningsvirki á spennu sem er 66 kV og hærri
ásamt flutningsvirkjum á 33 kV spennu sem tengja Vestmannaeyjar og Húsavík við hærri
spennur. Hæsta spenna kerfisins er í dag 220 kV en nokkrar línur eru byggðar sem 400 kV
línur þótt þær séu reknar á 220 kV. Mögulegt er síðar að spennuhækka þær í 400 kV þegar
þörf verður á að flytja enn meira afl eftir þeim.

Mynd 4.3. Flutningskerfi Landsnets í upphafi árs 2011.
Framtíðarmat á ástandi flutningskerfisins við eðlileg rekstrarskilyrði er fengið með hjálp
kerfishermunar sem byggir á forsendum um þróun markaðar árin 2011 til 2015 og spá um
hámarksálag kerfis á hverjum tíma.
Helstu niðurstöður álagsflæðirannsókna fyrir árin 2011-2015 sýna að rekstrarspenna helst
innan viðmiðunarmarka á öllum afhendingarstöðum með örfáum undantekningum. Frekari
álagsaukning á afhendingarstöðum sem tengjast byggðalínunni, ýmist beint eða sem
geislakerfi,29 er að mjög litlu leyti möguleg þar sem rekstrarspenna fellur niður fyrir leyfileg
viðmiðunarmörk í truflanatilvikum og stöðugleika er ógnað. Kerfisathuganir sýna að almennt
dregur úr afhendingaröryggi til notenda með samning um skerðanlegan flutning á næstu árum
í takt við aukna forgangsnotkun. Ekki er unnt að anna álagi vegna aflþynnuverksmiðju
Becromal á Akureyri í öllum truflanatilvikum og er álag skert með þeirra leyfi í ákveðnum
truflanatilvikum þar til ný lína, Blöndulína 3, hefur verið byggð. Rangárvallalína 1 er eftir
sem áður veikasti hlekkur byggðalínunnar og er hætt við yfirlestun línunnar á því tímabili sem
hér er til skoðunar, til og með árinu 2015.

29

Geislakerfi er kerfi eða hluti kerfis sem samanstendur af raðtengdum einingum með einfaldri innmötun.
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4.1.3. Töp í flutningskerfinu
Töp flutningskerfisins eru hlutfallslega mest á Vesturlandi, Vestfjörðum og Norðurlandi,
en á þeim svæðum er ekkert 220 kV kerfi og einkennast þau af löngum 132 kV
flutningslínum. Í kerfi Landsnets eru jaðartöp kerfisins mismunandi á milli landshluta. Mynd
4.5 sýnir heildartöp í flutningskerfi Landsnets þar sem rauntöp eru töp Landsnets samkvæmt
ársskýrslum, áætluð töp eru samkvæmt orkuspá og reiknuð töp eru fengin úr hermilíkani sem
einnig hefur að hluta kerfi dreifiveitna. Töp kerfisins ráðast að miklu leyti af framleiðslu á
Norðurlandi og aflflæði eftir byggðalínunni.
Niðurstöður sýna að á næstu árum munu heildartöp kerfisins verða að mestu óbreytt en
hlutfallsleg töp fara þó áfram lækkandi eins og verið hefur á síðustu árum. Flutningstöpin
hérlendis hafa jafnframt á síðasta áratug lækkað um sem nemur einu prósentustigi sem verður
að teljast umtalsverð lækkun. Lækkandi flutningstöp stafa einkum af vaxandi raforkunotkun
og nálægðar við stærri vinnslueiningar. Sem hlutfall af heildarflutningi, hefur
raforkuflutningur milli landshluta minnkað á síðustu árum og áætlað er að hann muni lækka
áfram á næstu árum. Líkt og sjá má á Mynd 4.5 eru hlutfallsleg töp flutningskerfisins um
2,5% af heildarflutningi ársins.
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Mynd 4.5. Heildartöp í kerfinu frá árinu 2005 til ársins 2015

4.2. Flutningskerfi raforku

Landsnet hefur þurft að ráðast í umfangsmiklar framkvæmdir til að styrkja flutningskerfi
raforku vegna aukinnar framleiðslu og notkunar raforku í landinu á undanförnum árum. Í
þessum kafla er fjallað um þau verkefni sem eru í undirbúningi eða framkvæmdAllar
tímasetningar um það hvenær ný virki eru áætluð í rekstur eru miðaðar við forsendur í maí
2011 og geta hæglega breyst, t.d. vegna breytinga á áformum vinnsluaðila eða notenda.
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Mynd 4.6. Lengd flutningslína eftir aldursdreifingu og spennu.
Elstu línur flutningskerfisins eru frá árinu 1947. Línur sem eru eldri en 50 ára eru samtals
um 124 km að lengd og línur sem eru 41 – 50 ára eru samtals um 208 km að lengd.
Heildarlengd flutningskerfisins er tæplega 3200 kílómetrar.
Á síðustu árum hefur eftirspurn eftir endurnýjanlegri orku aukist mikið og hafa fyrirspurnir
borist frá fjölda alþjóðlegra fyrirtækja síðustu misserin. Samtímis hefur orkunotkun tvöfaldast
á skömmum tíma, einkum vegna nýrrar stóriðju, en samhliða því hefur einnig almenn
orkunotkun aukist. Það er skylda Landsnets að tengja þá viðskiptavini sem óska eftir flutningi
raforku en einnig að byggja upp og viðhalda flutningskerfinu þannig að það stuðli að virkri
samkeppni í viðskiptum með rafmagn. Fyrirtækið þarf því að vera í stakk búið til að ráðast í
framkvæmdir með tiltölulega stuttum fyrirvara, verði af áformum viðskiptavina og gera
þannig aðilum markaðarins kleift að stunda viðskipti án hindrana.
Ár hvert er unnið að endurnýjunarverkefnum í flutningskerfinu til þess að viðhalda hæfni
þess og uppfylla kröfur viðskiptavina Landsnets og markmið um áreiðanleika. Eins og sjá má
á mynd 4.6 eru flutningsvirki víða komin til ára sinna sem mun kalla á endurnýjun kerfisins á
næstu árum. Í undirbúningi og framkvæmd eru verkefni sem lúta bæði að endurnýjun og
styrkingu flutningskerfisins en einnig tengingu nýrra viðskiptavina.
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4.2.1. Verkefni í framkvæmd og hönnun (5 ára áætlun)

Mynd 4.7. Staðsetning verkefna tímabilið 2011 – 2015.
Nýframkvæmdir fara í gegnum langt undirbúnings- og matsferli áður en til framkvæmda
kemur. Kröfur hafa komið fram um aukna flutningsgetu flutningskerfisins og til að mæta
þessum kröfum er unnið að stækkun tengivirkja ásamt lagningu nýrra lína og strengja auk
spennuhækkunar á flutningsleiðum og þar með aukinni flutningsgetu. Þau verkefni sem hér
um ræðir eru bundin þó nokkurri óvissu varðandi kostnað og tímasetningar þar sem hönnun
flutningsvirkjanna er mis langt á veg komin og þau háð ákveðnum forsendum varðandi þróun
framleiðslu og notkunar raforku. Í töflu 4.1. má sjá stærstu verkefnin sem eru í framkvæmd og
hönnun.
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Tafla 4.1. Verkefni í framkvæmd og hönnun30
Virki áætlað í
rekstur
F4 2011
F4 2011
F3 2011
F4 2012
F4 2012
F1 2013
F3 2013

Verkefni
Kolviðarhóll, tenging véla 5 & 6
Lagarfosslína 1 lögð í jarðstreng að hluta
Tenging gagnavers Verne á Ásbrú
Varaspennir
Kísilverksmiðja í Helguvík
Stýrt launaflsvirki að Klafastöðum
Tenging Búðarhálsvirkjunar
Heildarkostnaður verkefna
-

-

-

-

-

-

Staða
Í framkvæmd
Í framkvæmd
Í framkvæmd
Í framkvæmd
Í framkvæmd
Í framkvæmd
Í hönnun

5,8 milljarðar kr.

Kolviðarhóll, tenging véla 5 & 6. Orkuveita Reykjavíkur er að stækka
Hellisheiðarvirkjun. Setja á upp tvær nýjar vélar með aflgetu upp á 90MW, vélar
númer 5 og 6. Strengir fyrir vélar 3 og 4 verða tengdir saman inn á rofa fyrir vél 3 og
vélar 5 og 6 verða tengdar saman inn á rofa fyrir vél 4.
Tenging gagnavers Verne á Ásbrú. Gagnaver Verne hefur rekstur á Ásbrú á
haustmánuðum 2011. Tengjast þeir í gegnum dreifikerfi HS Veitna sem leigir afnot af
strengjum og tengivirki til Landsnets. Framkvæmdir Landsnets vegna nýs tengivirkis á
Ásbrú sem tengist jarðstrengjum HS Veitna eru á lokastigi.
Varaspennir. Verkefnið felur í sér kaup á varaspenni sem verða mun til reiðu milli 220
kV og 132 kV spennustiga í flutningskerfinu. Þar sem viðgerðartími á aflspennum er
langur og enn lengri afhendingartími á nýjum aflspennum mun varaspennir þannig
draga úr skerðingu afhendingar vegna bilana í aflspennum.
Lagarfosslína 1 lögð í jarðstreng að hluta. Með stækkun Lagarfossvirkjunar jókst
flutningsþörf raforku frá virkjuninni. Frá Lagarfossi að Eyvindará er 27 km 66 kV lína
sem var byggð 1974 – Lagarfosslína 1. Lokið hefur verið við að endurbyggja línuna á
stærstum hluta en hluti línunnar verður lagður í 5,4 km jarðstreng.
Tenging Búðarhálsvirkjunar. Verkefnið felst í tengingu fyrirhugaðrar
Búðarhálsvirkjunar í Tungnaá við raforkukerfið en núgildandi áætlanir Landsvirkjunar
miða við gangsetningu Búðarhálsvirkjunar (55MW) árið 2013.
Stýrt launaflsvirki á Klafastöðum (SVC). Til að bæta gæði afhendingarspennu hjá
stórnotendum á Grundartanga og draga úr truflunum sem snöggar álagsbreytingar hjá
þeim valda öðrum notendum í flutningskerfinu, vinnur Landsnet nú að uppsetningu
stýrðs launaflsvirkis við Grundartanga. Virkinu hefur verið fundinn staður í landi
Klafastaða og fyrirhugað framtíðartengivirki Landsnets á staðnum hefur hlotið nafnið
Klafastaðir.
Tenging kísilverksmiðju í Helguvík. Verkefnið felst í að tengja kísilverksmiðju í
Helguvík við meginflutningskerfið. Lagður verður 132 kV jarðstrengur frá Fitjum út í
Helguvík og reist nýtt 132 kV tengivirki í Helguvík.

4.2.2. Verkefni í undirbúningi
Þótt ekki liggi fyrir nákvæmlega tímasett þörf fyrir ný mannvirki, er í ákveðnum tilvikum
ákveðið að hefja undirbúningsferil, sem meðal annars felur í sér kerfisútfærslur, vinnu að
skipulagsmálum, umhverfismat og verkhönnun. Þetta er liður í að stytta tímann frá ákvörðun
um framkvæmd þar til hægt er að taka mannvirki í rekstur. Í töflu 4.2 má sjá helsu verkefni
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sem eru í undirbúningi og er nánari upplýsingar um hvert og eitt þeirra að finna í Kerfisáætlun
2010.
Tafla 4.3. Verkefni í undirbúningi31.
Almenn undirbúningsverkefni
Suðvesturlínur (Þar með talin
Suðurnesjalína 2)
Stóriðja á Norðausturlandi
Styrking/endurnýjun byggðalínu
Hágöngulínur 1 & 2
Blöndulína 3
Brennimelslína 1
Sauðárkrókslína 1 (2)
Grundarfjörður – Ólafsvík
Húsavíkurlína 1 (2)
Sæstrengur til Vestmannaeyja
Ísafjörður tengivirki
Fáskrúðsfjarðarlína 1
Breiðadalslína 1
Selfosslína 3 (Selfoss-Þorlákshöfn)
Klafastaðir, nýtt tengivirki á
Grundartanga
Endurbætt varaafl á Vestfjörðum

4.3. Neyðarsamstarf raforkukerfisins (NSR)

Raforka er talin sjálfsagður hlutur í nútímaþjóðfélagi og hvorki heimili, fyrirtæki né
samfélagið geta án hennar verið. Verði alvarlegur skortur á henni eða straumrof svo að nemi
klukkustundum eða dögum er mikil vá fyrir dyrum, þjóðfélagið getur beinlínis lamast og
áhrifin á þjóðarhag geta orðið veruleg. Því er nauðsynlegt að skilgreina vel allt viðbragðsferli
í rekstri raforkukerfisins, bæði hjá framleiðendum raforkunnar, þeim sem flytja hana og dreifa
henni, sem og hjá stórum raforkunotendum. Liggi slík skilgreining fyrir er hægara að bregðast
við áföllum.
Lög, reglugerðir og staðlar kveða á um hvernig öryggis skuli gætt í rekstri
raforkuframleiðenda og þeirra fyrirtækja sem flytja raforkuna og dreifa henni. Sama er uppi á
teningnum um stóra raforkunotendur. Þessir aðilar gera einnig samninga sín á milli um
rekstraröryggi.
Með tilkomu NSR (Neyðarsamstarf raforkukerfisins) og nýjum ákvæðum í
raforkulögunum frá árinu 2008 um starf NSR var brotið blað í samvinnu orkufyrirtækjanna og
stórra raforkunotenda í neyðarviðbrögðum. Landsnet hafði frumkvæði að því að
hagsmunaaðilar í raforkugeiranum komu saman og samræmdust um NSR-starfsemina.
Þátttakendur í NSR eru stærstu raforkuvinnslufyrirtæki landsins, Orkustofnun, Samorka,
stóriðjufyrirtæki og Ríkislögreglustjóri. Einkum er lögð áhersla á samræmingu viðbragða í vá
og öflugt upplýsingaflæði milli fyrirtækjanna um rekstrarleg öryggismálefni, en einnig á
samræmingu viðbragðsáætlana og samræmda hugtakanotkun.
NSR hefur komið sér upp sameiginlegum gagnabanka sem er aðgengilegur öllum
þátttökuaðilum þar sem finna má upplýsingar um starf NSR og fulltrúa þess.
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Meginmarkmiðið með gagnagrunninum er að hafa til reiðu á einum stað upplýsingar um
mikilvægan búnað fyrir raforkukerfið sem aðilar gætu lánað hver öðrum í neyðartilfellum.
Einnig er þar að finna upplýsingar um mannauð og tól og tæki sem nýst gætu í vá eða við
alvarleg áföll í raforkukerfinu.

4.4. Norræn samvinna um neyðarsamstarf (NordBER)

Íslendingar hafa í hálfan annan áratug átt samstarf við hin Norðurlöndin um rekstraröryggi
raforkukerfa, viðbrögð við alvarlegum áföllum í raforkukerfum og gagnkvæma aðstoð
landanna á milli í vá. Landsnet hefur tekið þátt í þessu samstarfi frá upphafi.
Formleg samvinna Norðurlandanna um neyðarviðbrögð hófst 1999 með stofnun vinnuhóps
orkuflutningsfyrirtækja undir formerkjum NEF (Nordisk Elberedskaps og Säkerhetsforum).
Samstarfið hefur eflst til muna undanfarin ár, ekki síst fyrir þær sakir að Svíþjóð og Danmörk
lentu í alvarlegum áföllum árið 2005 þegar fellibylurinn Guðrún skók löndin og lamaði um
tíma hluta af raforkukerfi þeirra.
Orkumálaráðherrar Norðurlandanna funduðu árið 2003, m.a. um öryggi raforkukerfa
landanna. Á þeim fundi var enn hvatt til frekara samstarfs um rekstraröryggi í
raforkugeiranum. Það leiddi til stofnunar samvinnuhóps orkustofnana landanna um
rekstraröryggismál sem staðfest var með viljayfirlýsingu í september 2004 og fékk hópurinn
nafnið „Nordisk Myndighetsgrupp for Kraftforsyningsberedskap (NMK)“. Orkustofnun var
ekki með í þessu samstarfi þar sem nýju raforkulögin voru nýtilkomin og verið var að móta
starfið hjá þeim.
NMK-hópurinn starfaði ekki lengi þar sem í ljós kom að NEF og NMK ræddu nánast sömu
mál á sínum fundum og varð niðurstaðan sú að árið 2006 sameinuðust hóparnir, NEF og
NMK, undir merkjum NordBER (Nordisk el-berednings forum). NordBER er ætlað að efla
þekkingu hagsmunaaðila hvað varðar skipulag, viðbúnað og framkvæmd neyðarviðbragða í
raforkukerfinu og að skipuleggja gagnkvæma aðstoð þeirra í vá.
Enn og aftur var hvatt til eflingar á samstarfinu annars vegar í kjölfar úttektar á störfum
NordBER sem ríkisendurskoðendur Finnlands, Danmerkur og Noregs gerðu árin 2007 og
2008, sem og eftir samþykkt Norðurlandaráðs í júní 2009 um að leggja til við ráðherranefnd
Norðurlandanna að ráðið beitti sér fyrir því að styrkja samstarf Norðurlandanna varðandi
viðbrögð og gagnkvæma aðstoð í vá. Árið 2010 var endurnýjuð viljayfirlýsingin um starfsemi
NordBER frá árinu 2006 með auknum og breyttum áherslum og þriggja ára (2010–2012)
starfsáætlun sem nú er unnið eftir.
Árið 2010 var stofnað til nýs samstarfsvettvangs eingöngu á milli
raforkuflutningsfyrirtækjanna og hlaut hann nafnið NordAM (Nordisk Assets Management).
Þessi hópur var áður vinnuhópur innan NordBER en er nú sjálfstæð eining sem vinnur að
margvíslegum sameiginlegum málefnum er varða rekstraröryggismál.
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5. Gæði raforku og afhendingaröryggi
Í þessum kafla er fjallað um gæði raforku og afhendingaröryggi með hliðsjón af
upplýsingum um fjölda fyrirvaralausra truflana og skerðingar á raforkuafhendingu þeim
tengdum í flutningskerfi Landsnets, hjá vinnslufyrirtækjum og dreifiveitum.

5.1. Eftirlit með gæðum raforku og afhendingaröryggi

Raforka er ein af mikilvægustu grunnþörfum samfélagsins. Aðgangur að raforku er
lykilatriði til að nútímaþjóðfélag geti gegnt sínu hlutverki og uppfyllt þær kröfur sem til þess
eru gerðar. Megnið af tækjabúnaði, hvort sem hann er á heimilum, skrifstofum eða hjá
iðnaðarfyrirtækjum, er háður raforku. Þá krefjast notendur þess að afhending raforkunnar sé
samfelld og órofin og að raforkan sé afhent á réttri spennu og með réttri og stöðugri tíðni.
Hvað þessi atriði varðar eru kröfur notenda, hvort sem þeir eru stórir eða smáir, heimili eða
iðnaðar- og þjónustufyrirtæki, sífellt að aukast. Kröfurnar auka þrýsting á veitufyrirtækin um
að bæta enn frekar afhendingaröryggi veitukerfa með styrkingu þeirra eða endurbyggingu
ásamt aukinni sjálfvirkni og fullkomnari eftirlits- og varnarbúnaði.
Gagnsemi og verðmæti raforku fyrir notendur er háð gæðum hennar og afhendingaröryggi.
Truflun á afhendingu hennar leiðir til margvíslegra óþæginda og framleiðslutaps hjá
atvinnufyrirtækjum. Kostnaður af truflun á orkuafhendingu er mismunandi mikill hjá
notendum og atvinnufyrirtækjum, háður eðli starfseminnar á hverjum stað og á hvaða tíma
sólarhringsins truflunin verður.
Afhendingarþjónustu veitufyrirtækjanna má skipta í tvennt, annars vegar þá er varðar
afhendingarspennu og tíðni og hins vegar þá er tekur til áreiðanleika í afhendingu
rafmagnsins.
Mikilvægur þáttur í starfi Orkustofnunar er eftirlit með gæðum raforku og
afhendingaröryggi hennar. Með breyttu skipulagi raforkumála og rekstrarumhverfi eykst
mikilvægi þessa þáttar eftirlitsins enn.
Nútímaþjóðfélag krefst þess að rekstraröryggi raforkukerfa sé mikið. Flókið og erfitt er að
meta hinn raunverulega kostnað vegna truflunar á orkuafhendingu, en víða er unnið að þróun
aðferðafræða til að komast nær því hver hann í reynd er.
Hönnun og uppbygging raforkukerfanna svo og viðhald þeirra og rekstur eru þættir, sem
tryggja eiga áreiðanleika kerfanna. Raforkufyrirtækin leggja áherslu á rekstraröryggi
veitukerfa sinna og hefur þessi áhersla aukist með árunum. Tækniframfarir hafa leitt til
breytinga á aðferðum við uppbyggingu veitukerfa, sem jafnframt auka rekstraröryggi. Í þessu
tilliti þarf samt að hafa í huga heildarhagkvæmni, þ.e. annars vegar stofn- og rekstrarkostnað
við veitukerfin og hins vegar kostnað sem tengist truflun á orkuafhendingu til notenda.
Í 28. gr. raforkulaga nr. 65/2003 er fjallað um gæði raforku og afhendingaröryggi. Þar er
gert ráð fyrir að eftirlit með gæðum raforku og afhendingaröryggi byggist fyrst og fremst á
innra eftirliti raforkufyrirtækjanna sjálfra. Í lögunum er Orkustofnun falið tæknilegt eftirlit
með fyrirtækjunum, en henni er heimilt að fela faggiltum skoðunarstofum framkvæmd
eftirlitsins, enda annast faggiltar rafskoðunarstofur sambærilegt eftirlit nú þegar á grundvelli
laga um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga.
Í raforkulögunum eru tekjumörk sérleyfisfyrirtækjanna skilgreind og setja þau
fyrirtækjunum vissar fjárhagslegar skorður. Slíkar skorður gætu fyrr eða síðar leitt til þess að
fyrirtækin drægju úr eftirliti með veitukerfunum, viðhaldi þeirra og endurnýjun. Lagaákvæðið
um eftirlit með gæðum og afhendingaröryggi raforku á að tryggja að fylgst sé með þessum
þáttum og að auðvelda yfirvöldum að grípa inn í komi í ljós að gæði raforku og
afhendingaröryggi minnki frá því sem nú er. Fyrirtækjunum ber að skrá í þar til gerðan
gagnagrunn ástand spennunnar og tíðninnar, sem og allar bilanir, rekstrartruflanir og
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straumleysi ásamt umfangi þess. Slíkur samanburður milli ára og milli fyrirtækja er gagnlegur
mælikvarði á breytingar á afhendingaröryggi þeirra.
Fyrirtækin skulu árlega setja sér markmið um fækkun truflana, bilana og skerðingar. Nái
þau ekki settum markmiðum skulu þau gera Orkustofnun grein fyrir ástæðum þess að þau
náðust ekki og fyrirhuguðum aðgerðum til úrbóta. Niðurstöður úr úrvinnslu gagnanna verða
birtar í skýrslum Orkustofnunar til samanburðar fyrir raforkunotendur.

5.2. Fjöldi fyrirvaralausra bilana í flutningskerfinu og skerðing raforku32

Mynd 5.1 sýnir fjölda fyrirvaralausra truflana í aðveitu- og flutningskerfi á árunum 2001 til
2010 og hvernig þær skiptast milli aðveitustöðva, lína og kerfisbilana33. Margar truflanir á
línum á árinu 2001 má rekja til seltu á einangrun rafbúnaðar. Aukninguna á árinu 2008 má
rekja til aftakaveðurs í lok janúar. Á myndinni má sjá að bilanir á árunum 2002 til 2007 eru
færri en á árunum þar á undan. Telja verður að þetta sé vísbending um hagstæða þróun, en
hafa verður í huga að erfitt veðurfar getur haft veruleg áhrif á fjölda bilana og þannig breytt
útkomu umtalsvert.
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Mynd 5.1. Fjöldi fyrirvaralausra truflana í flutningskerfi Landsnets 2001-201034.
Mynd 5.2 sýnir heildarskerðingu raforkuafhendingar, í straumleysismínútum, vegna
truflana í flutningskerfinu svo og öðrum veitum á árunum 2001 til 2010. Straumleysismínútur
eru reiknaðar sem hlutfall milli skertrar raforku til viðskiptavina og heildarorkusölu ársins
margfaldað með fjölda mínútna í ári. Með samanburði á myndum 5.1. og 5.2. sést að
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Höfundur: Landsnet
Kerfisbilun er skilgreind sem það ástand þegar ein eða fleiri kerfisbreytur hafa farið út fyrir eðlileg mörk án þess að til hafi
komið bilun á einstakri einingu. Ef til dæmis spennusveiflur eða frávik í tíðni valda því að einingar fara úr rekstri eða að
notendur detta út af þeim sökum er um kerfisbilun að ræða.
34
Landsnet (2011), Frammistöðuskýrsla 2010. Fyrir árið 2005 var hluti 132 kV og 66 kV kerfisins í eigu annarra aðila.
33
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straumleysi er minna árið 2008 en 2007 þó truflanir séu mun fleiri. Árin 2009 og 2010 eru
straumleysismínútur vegna truflana hjá öðrum veitum um helmingur straumleysismínútna. En
þar er um að ræða truflanir þar sem frumorsök er ekki í flutningskerfinu en veldur engu að
síður straumleysi hjá öðrum viðskiptavinum flutningskerfisins.
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Mynd 5.2. Straumleysismínútur vegna fyrirvaralausra bilana í flutningskerfi Landsnets 2001201035.

5.3. Fjöldi fyrirvaralausra truflana hjá dreifiveitum og skerðing raforku hjá
notendum

Á mynd 5.3 má sjá meðalskerðingu á orkuafhendingu á hvern notanda hjá einstökum
dreifiveitum á árinu 2010 vegna fyrirvaralausra rekstrartruflana, þar sem áhrif af truflunum í
flutningskerfinu eru talin með. Skerðingin á orkuafhendingu er mest hjá Orkubúi Vestfjarða
og RARIK og má rekja bróðurpartinn til langra raflína sem óvarðar eru fyrir veðri og vindum.
Á myndinni sést að ekki er bein tenging milli fjölda truflana á notanda og tímalengd truflana,
þótt meðaltölin séu ekki mjög frábrugðin. Rétt er að nefna að dreifikerfi í dreifbýli eru víða
loftlínukerfi sem eru viðkvæm fyrir ísingu og óveðri og því eru truflanir tíðari þar en í þéttbýli
þar sem jarðstrengjakerfi er til staðar. Kostnaðarmismunur hefur ráðið því að byggðar voru
loftlínur í stað lagningar jarðstrengja. Síðustu áratugi hefur verð á jarðstrengjum lækkað
umtalsvert og það sama á við um kostnað við lagningu þeirra og er svo komið að kostnaður
við byggingu loftlína og lagningu jarðstrengja er áþekkur, þegar um byggingu dreifikerfa fyrir
11 til 33 kV er að ræða. Af þessu leiðir einnig að jarðstrengir koma í stað loftlína við
endurnýjun þeirra.
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Landsnet (2011), Frammistöðuskýrsla 2010
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Mynd 5.3. Meðalfjöldi straumleysisatvika á hvern notanda og skerðing á afhendingu raforku
vegna fyrirvaralausra truflana hjá dreifiveitum á árinu 2010.
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5.4 Þróun fyrirvaralausra skerðinga á raforkuafhendingu
Skerðing á
raforkuafhendingu á
hvern notanda
3.5 (klukkustundir)

RARIK
Orkuveita
Reykjavíkur

3

HS Veitur

2.5
Orkubú
Vestfjarða

2
1.5

Norðurorka

1

Rafveita
Reyðarfjarðar

0.5
0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Hlaupandi
meðaltal (3ár)

Mynd 5.4. Þróun skerðingar hjá dreifiveitum með hlaupandi meðaltali.
Á mynd 5.4 má sjá þróun fyrirvaralausra skerðinga á raforkuafhendingu á hvern notanda
skipt á dreifiveitur og hlaupandi meðaltal (3 ár) á árunum 2003-2010. Lesa má úr hlaupandi
meðaltalinu að þróunin er jákvæð fyrir viðskiptavini dreifiveitna þar sem skerðingin fer
minnkandi á milli flestra ára.
Frá upphafi rafvæðingar hefur mikilvægi raforkunnar í þjóðfélaginu verið að aukast og er
ekki lengur litið á raforkuna sem þægindi, hún er nauðsyn, sumum lífsnauðsyn og atvinnulífið
og þjóðfélagið í heild reiðir sig á að hún sé ávallt til staðar. Truflun á afhendingu raforku
leiðir til margvíslegra óþæginda, rekstrartruflana og framleiðslutaps hjá atvinnulífinu og
jafnvel hættuástands.
Áhersla raforkufyrirtækja á rekstraröryggi veitukerfa hefur ávallt verið til staðar og af
sömu ástæðum og áður er nefnt hefur þessi áhersla vaxið með árunum. Áherslan kemur fram í
aðferðafræði við uppbyggingu veitukerfanna, t.d. hringtengingu flutnings-, aðveitu- og
dreifikerfa, þar sem slíku verður við komið af hagkvæmnisástæðum. Tækniframfarir hafa leitt
til breytinga á aðferðum við uppbyggingu veitukerfa, sem jafnframt auka rekstraröryggi þess.
Áður fyrr voru loftlínur ráðandi í háspennudreifikerfum utan þéttbýlis. Í dag eru strengir sem
grafnir eru í jörðu í auknum mæli að taka við loftlínunum. Sama gildir um tengivirki sem
undantekningarlaust voru byggð sem útivirki fyrir 30 til 40 árum, en eru nú innanhúss. Í þessu
sambandi má einnig nefna loftlínudreifistöðvar, sem oftar en ekki eru í dag lokuð virki.
Það veðurfar sem landsmenn búa við er oft og tíðum ekki hagstætt fyrir rekstur
rafkerfisins. Margar truflanir á rekstri þeirra verða raktar til hvassviðra, ísingar, seltu og
eldinga. Taka þarf tillit til allra þessara þátta við hönnun og uppbyggingu rafkerfisins. Sumir
þessara þátta leiða til verulega aukins kostnaðar við uppbyggingu kerfanna.
Þjónustusvæði veitufyrirtækja eru mismunandi stór og lagnir þeirra liggja um ólík
landsvæði. Flutningskerfið svo og aðveitu- og dreifilínur sumra dreifiveitna liggja yfir heiðar
og fjallgarða. Veðuraðstæður á þessum stöðum eru ólíkar því sem gerist á láglendi. Tíðni
truflana er, sem vænta má, mun hærri á kerfum er liggja um hálendi en láglendi.
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5.5. Samanburður á raforkuskerðingu hér á landi við önnur Norðurlönd

Áhugavert getur verið að bera saman skerðingu á raforkuafhendingu frá flutningskerfinu
hér á landi við önnur lönd. Við slíkan samanburð þarf að taka tillit til mismunandi stærðar
raforkukerfanna og því er skerðingin reiknuð sem hlutfall af heildarorkunotkun viðkomandi
lands. Á mynd 5.5 er skerðing á afhendingu raforku frá flutningskerfinu á Íslandi borin saman
við skerðingu á hinum Norðurlöndunum á árunum 2004 til 2009 ásamt meðaltali áranna 2004
til 2009. Samanburðurinn ber með sér að árleg skerðing er tilviljanakennd og ekki samfelld
þróun. Nær undantekningalaust tengjast hæstu súlurnar stórviðrum í viðkomandi landi. Séu
einstök ár skoðuð er mesta skerðingin, á tímabilinu sem tilgreint er á súluritinu, á Íslandi árið
2007. Meginhluta þeirrar skerðingar má rekja til truflunar í tengivirki Landsnets á Brennimel,
sem orsakaði víðtæka raforkuskerðingu á landinu vestanverðu. Séu meðaltalsgildi landanna
skoðuð sést að Ísland kemur verst út með sex- til sjöfalt meiri skerðingu en Danmörk og
Svíþjóð. Meðaltalsgildið fyrir Danmörku er langlægst og nemur skerðingin þar aðeins um
1/150 hluta af skerðingunni á Íslandi.
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Mynd 5.5. Skerðing á orkuafhendingu frá flutningskerfum á Norðurlöndunum36.
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6. Rannsóknir á orkulindum og undirbúningur á virkjun þeirra
til raforkuvinnslu.
Í þessum kafla er fjallað um rannsóknir á orkulindum og undirbúning og framkvæmdir
vegna raforkuvinnslu. Einnig er fjallað um orkurannsóknaráætlun og rammaáætlun um
nýtingu vatnsafls og jarðvarma.

6.1. Lagaumhverfi

Hlutverk Orkustofnunar samkvæmt lögum nr. 87/2003, um stofnunina, er m.a. að standa
fyrir rannsóknum á orkulindum landsins. Meginmarkmið þeirra rannsókna er að skilgreina
stærð og nýtanleika orkulindanna til að geta verið stjórnvöldum til ráðuneytis um ráðstöfun
þeirra til nýtingaraðila.
Fjallað er um ráðstöfun orkulinda til rannsóknar- og nýtingaraðila í lögum nr. 57/1998, um
rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu. Ákvæði laganna um leyfi til nýtingar jarðhita eiga
hins vegar ekki við um nýtingu jarðhita til raforkuvinnslu og lögin taka heldur ekki til
nýtingar vatnsafls til raforkuvinnslu.
Leyfi ráðherra fyrir nýjum virkjunum byggðust fram til ársins 2003 á vatnalögum,
nr.15/1923, orkulögum, nr. 58/1967, og síðar einnig á lögum um raforkuver, nr. 60/1981, með
áorðnum breytingum, en frá árinu 2003 hafa leyfi til raforkuvinnslu verið gefin út á grundvelli
raforkulaga, nr. 65/2003.
Í ágúst 2008 var nýrri skipan komið á í stjórnsýslu orku- og auðlindamála á þá vegu að
leyfisveitingar vegna rannsókna og nýtingar á auðlindum og orkuvinnslu voru fengnar
Orkustofnun. Með breytingu á lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr.
57/1998, var iðnaðarráðherra veitt heimild til að fela Orkustofnun leyfisveitingarvald sitt
samkvæmt lögunum, en til staðar var þá þegar samskonar heimild til handa iðnaðarráðherra
samkvæmt ákvæðum 32. gr. raforkulaga. Með vísan til framangreindra heimilda fól
iðnaðarráðherra Orkustofnun að fara með leyfisveitingarvald frá og með 1. ágúst 2008.
Orkustofnun fer því með heimildir til útgáfu rannsóknarleyfa samkvæmt lögum nr. 57/1998.
Stjórnvaldsákvarðanir Orkustofnunar samkvæmt lögum þessum sæta kæru til iðnaðarráðherra
og um meðferð máls fer að öðru leyti samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga.
Helstu rökin fyrir flutningi leyfisveitingarvalds iðnaðarráðherra til Orkustofnunar eru þau
að um er að ræða stjórnsýslu sem telja verður að eigi frekar heima á verksviði fagstofnunar á
sviði auðlinda- og orkumála en ráðuneytis. Óumdeilt er einnig að það skapar hagræði í
stjórnsýslunni og þjónar vel hagsmunum umsækjanda og/eða leyfishafa að geta beint öllum
sínum erindum til sama stjórnsýsluaðila. Standa því rök til þess að leyfishafar eigi samskipti
við sama stjórnvaldið á öllum stigum starfsemi samkvæmt lögunum. Þá er breytingin
ákjósanleg út frá sjónarmiðum um réttaröryggi þar sem aðili máls getur nú borið ákvörðun
Orkustofnunar undir ráðuneytið og þannig látið fjalla um mál sitt á tveimur stjórnsýslustigum.
Loks er hér um að ræða einföldun á málsmeðferð og styttingu málsmeðferðartíma.
Hið nýja hlutverk Orkustofnunar leggur því nýjar skyldur á herðar stofnunarinnar sem
bregðast þarf við. Þess má geta að Orkustofnun er umsagnaraðili á fleiri stigum meðferðar
mála sem síðan geta komið til umfjöllunar stofnunarinnar og því enn ríkari ástæða en ella að
hafa góða og vandaða stjórnsýsluhætti að leiðarljósi við afgreiðslu einstakra mála. Þá er
skylda Orkustofnunar að draga fram í dagsljósið þau álitamál sem að mati hennar þarf að taka
tillit til. Þannig verður að draga fram staðreyndir og rök í málinu án þess að útiloka það að
nýir hlutir geti komið fram sem breytt geti myndinni.
Frá því að leyfisveitingarvald iðnaðarráðherra fluttist til Orkustofnunar í ágúst 2008 hefur
stofnunin veitt þrjú leyfi á grundvelli raforkulaga. Þessu til viðbótar hefur Orkustofnun veitt
átta rannsóknarleyfi á grundvelli laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu til kanna
og rannsaka orkulindir til undirbúnings raforkuvinnslu.
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6.2. Orkurannsóknaráætlun

Hlutverk Orkustofnunar samkvæmt lögum nr. 87/2003 er m.a. að annast rannsóknir og
áætlanagerð um orkubúskap og nýtingu auðlinda, en það hefur breyst eftir að
rannsóknarstarfsemin var aðskilin og falin öðrum stofnunum. Þróun orkufyrirtækja og
vaxandi ábyrgð þeirra í breyttu umhverfi breytir einnig markalínum í rannsóknum miðað við
það sem áður var.
Á árinu 2008 urðu viðamiklar breytingar á starfsemi Orkustofnunar, vegna breytinga á
stjórnsýslulegu hlutverki stofnunarinnar og skipulagi hennar. Hlutverk Orkustofnunar er
markað af sérlögum um stofnunina og almennum lögum og endurspeglast í skipuriti hennar.
Samhliða þeim breytingum sem urðu á starfsemi Orkustofnunar þann 1. janúar 2009, þegar
vatnamælingar sameinuðust Veðurstofunni í nýrri stofnun, var lögð mikil áhersla á rannsóknir
og undirbúning vegna 2. áfanga rammaáætlunar um verndun og nýtingu vatnsafls og
jarðvarma. Var öllu tiltæku rannsóknafé stofnunarinnar beint að verkefnum í þágu
rammaáætlunar, en að auki fengust tímabundnar fjárveitingar til lúkningar hennar í tæka tíð á
árinu 2009. Jafnframt er í mótun langtímaáætlun um nauðsynlegar orkurannsóknir og áherslur
í því sambandi á næstu árum. Sú áætlun tekur mið af breyttu umhverfi auðlindarannsókna, þar
sem ábyrgðin á almennum rannsóknum færist yfir til umhverfisráðuneytis, en Orkustofnun
beinir fremur sjónum að sértækum viðfangsefnum orkumála og auðlindanýtingar. Þar verða
eftir sem áður rannsóknarefni sem sinna þarf til frambúðar, svo sem djúpborun og leit að
jarðhita utan hefðbundinna jarðhitasvæða, nýting grunnvatns og magn og eiginleikar lausra
jarðefna á sjávarbotni, svo nokkur dæmi séu nefnd. Jafnframt er ljóst að á hinu nýja sviði
olíuleitar er atvinnugreinin vart komin á það stig að slíta barnsskónum og hljóta rannsóknir á
þeim vettvangi að verða enn um sinn á forræði iðnaðarráðuneytis og Orkustofnunar.

6.3. Aðrir orkugjafar

Samkvæmt lögum um Orkustofnun er það m.a. hlutverk stofnunarinnar að standa fyrir
rannsóknum á orkubúskap þjóðarinnar og orkulindum landsins. Stofnunin hefur m.a. fylgst
með þróun mála í virkjun vinds og sjávarfalla, fyrst og fremst gegnum samstarfsaðila hennar á
Norðurlöndum og í Skotlandi. Mat stofnunarinnar er að núverandi stofnkostnaður fyrir
sjávarfallaorku fyrir gefið uppsett afl sé í besta falli af svipaðri stærðargráðu og fjárfestingar í
vatnsorku og jarðgufuvirkjunum. Nýtingartíminn er af náttúrufarslegum ástæðum mun
skemmri þannig að almennt er nokkuð langt í land með að sjávarfallavirkjanir verði
samkeppnishæfar við núverandi virkjanakosti í vatns- og jarðgufuorku. Hins vegar geta verið
til staðar sérstakar aðstæður þar sem sjávarfallavirkjanir geta komið til greina, t.d. þar sem
staðbundin orkuvinnsla getur styrkt orkukerfið og sparað fjárfestingar í flutningi og dreifingu
eða þar sem virkjanir tengjast beint atvinnurekstri sem fellur vel að orkuvinnsluferlinu.
Eins og áður hefur komið fram í fyrri raforkuskýrslu iðnaðarráðherra þá er búið er að gera
grunnrannsókn á möguleikum vindorku á Íslandi. Landið hefur verið kortlagt og skráð í þeim
tilgangi og hafa niðurstöður nú verið birtar á gagnavefsjá Orkustofnunar. Um er að ræða
grunnrannsókn sem ætlað er að gefa vísbendingar um þau svæði sem vænlegast er að
rannsaka frekar í framhaldi af þessari rannsókn. Á www.gagnavefsja.is, undir nafninu Vind
atlas, er að finna kortlagningu af möguleikum til framleiðslu á vindorku. Verkefnið er
samstarfsverkefni Veðurstofu Íslands og Orkustofnunar.
Á árinu 2010 er vert að geta tveggja markverðra áfanga tengdum vindorku. Annars vegar
hófst stórt norrænt verkefni um vindorku á Íslandi með þátttöku Landsvirkjunar. Hins vegar
lauk undirbúningi að byggingu fyrstu vindrafstöðvarinnar á Íslandi sem tengd verður við
almenna raforkukerfið.
Til þess að rannsaka betur og skilja aðstæður sem eru til raforkuvinnslu með vindorku á
köldum svæðum var sett á stofn samnorræna rannsóknarverkefnið IceWind, sem Landsvirkjun
er aðili að. Norræna ráðherranefndin veitti 12,3 milljónum norskra króna til verkefnisins en
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heildarkostnaður við verkefnið er áætlaður 20,8 milljónir norskra króna. Rannsóknarstofnunin
Risø í Danmörku stjórnar verkefninu. Frá Íslandi taka, auk Landsvirkjunar, Veðurstofa
Íslands og Háskóli Íslands þátt í verkefninu, jafnframt því sem samstarf er haft við Landsnet.
Verkefnið hófst formlega í september 2010 og lýkur í ágúst 2014.
Hjá Landsvirkjun er unnið að könnun á því hvernig setja megi upp og reka vindrafstöðvar
á Íslandi. Athugað hefur verið hvar hentugt er að staðsetja eina til tvær vindrafstöðvar af
stærðargráðunni 1-3MW. Við þá athugun verður einnig haft til viðmiðunar hvort fýsilegt er að
byggja stærra vindorkubú. Kannað verður hvernig rekstur á vindrafstöðvum fellur að
raforkuvinnslu Landsvirkjunar sem vinnur einkum rafmagn með hjálp vatnsorku. Nýting
vindorku og vatnsorku gæti farið vel saman. Á meðan raforka er unnin í vindorkuverum mætti
draga úr raforkuframleiðslu í vatnsorkuverum og nýta vatnsforðann í lónum með hagkvæmari
hætti.
Undirbúningi að byggingu vindrafstöðvar sem reist verður í Belgsholti í Melasveit í
Borgarfirði lauk á árinu og allir samningar liggja fyrir. Vindrafstöðin sem er 30kW verður sú
fyrsta sem tengd verður almenna raforkukerfinu. Samið hefur verið um tengingu við
dreifikerfi RARIK ohf. en einnig hefur verið gengið frá samkomulagi við Fallorku ehf. um
kaup á umframraforku frá stöðinni. Stöðin var svo reist á vormánuðum 2011 eftir að
Orkustofnun veitti virkjunarleyfi í samræmi við ákvæði raforkulaga.

6.4. Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

Árið 1997 samþykkti ríkisstjórnin sérstaka framkvæmdaáætlun um umhverfismál sem
nefnd var Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi. Framkvæmdaáætlun til aldamóta. Þar segir
m.a. að iðnaðarráðherra skuli í samráði við umhverfisráðherra láta gera rammaáætlun til langs
tíma um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. Markmið áætlunarinnar er að leggja mat á og flokka
virkjunarkosti, jafnt í vatnsafli sem háhita, meðal annars með tilliti til orkugetu, hagkvæmni
og annars þjóðhagslegs gildis, samhliða því að skilgreina, meta og flokka áhrif þeirra á
náttúrufar, náttúru- og menningarminjar sem og á hagsmuni allra þeirra sem nýta þessi sömu
gæði.
Verkefnisstjórn um gerð rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma (hér eftir
nefnd Rammaáætlun) lauk við 1. áfanga verkefnisins með skýrslu sem út kom í nóvember
2003. Í þeim áfanga voru teknir fyrir um 20 vatnsorkukostir og annað eins af jarðhitakostum.
Lögð var áhersla á að ljúka stærstu vatnsaflskostunum, en þeir eru flestir í jökulám og byggja
einnig flestir á miðlunarlónum á hálendinu. Í jarðhita var lögð áhersla á kosti nærri byggð, en
að auki Torfajökulssvæðið, þar sem Orkustofnun hafði nýlega lokið umfangsmikilli
forathugun á mögulegum vinnslusvæðum. Í þessum áfanga voru allmargir kostir sem
orkufyrirtækin lögðu fram. Nánari upplýsingar um þessa kosti má nálgast á heimasíðu
Orkustofnunar og á heimasíðu Rammaáætlunar (www.rammaaaetlun.is).
Á árinu 2004 var hafinn undirbúningur að 2. áfanga rammaáætlunar og ný verkefnisstjórn
skipuð í september 2004. Verkefnisstjórn var fámennari en sú fyrri og skipuð einum fulltrúa
frá iðnaðarráðuneyti og öðrum frá umhverfisráðuneyti, auk formanns sem tengdist
Orkustofnun. Verkefnisstjórn studdist við fagstofnanir ráðuneytanna um áætlanir og um
framkvæmd verkefna eftir atvikum á gagnaöflunartímabilinu. Verkefnisstjórnin skipaði tvo
stýrihópa, annan til ráðuneytis um jarðhitaverkefnin og hinn um þróun viðmiða fyrir mat á
landslagi. Lögð var áhersla á nokkur verkefni sem voru á dagskrá í 1. áfanga en ekki tókst þá
að ljúka. Ákveðið var að megininntak 2. áfanga yrði háhitavirkjanir og yrði stefnt að því að ná
heildstæðri sýn til sem flestra háhitasvæða, a.m.k. til aðgengilegra svæða. Þessi
verkefnisstjórn lauk störfum í maí 2007 og skilaði ráðherra framvinduskýrslu (sjá
www.rammaaaetlun.is) um stöðu verkefnisins með tillögum um það hvernig haga skyldi
síðari hluta verksins, sem aðallega er sjálf matsvinnan.
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Í ágúst 2007 skipaði iðnaðarráðherra í samráði við umhverfisráðherra nýja 12 manna
verkefnisstjórn til að ljúka við gerð 2. áfanga rammaáætlunar. Verkefnisstjórnin hélt áfram
störfum fyrri verkefnisstjórnar og fylgdi eftir margvíslegum rannsóknum og gagnaöflun sem
nýttist við endanlegt mat og röðun virkjunarhugmynda
Haustið 2008 fólu stjórnvöld verkefnisstjórn að taka sérstakt tillit til sjónarmiða um
verndun svæða sem yrðu fyrir áhrifum af virkjunarframkvæmdum og sjálfbærni vinnslu
orkulindanna. Í samræmi við þetta kom rammaáætlun að faghópi sem Orkustofnun fór fyrir
þar sem leitast var við að skilgreina sjálfbærni jarðvarmavirkjana. Frá þeim tíma hefur nafn
rammaáætlunar breyst í rammaáætlun um vernd og nýtingu vatnsafls og jarðvarma.
Faghópurinn lauk störfum með ítarlegri álitsgerð um eðli jarðhitans og sjálfbæra nýtingu hans
í apríl 2011.
Í ársbyrjun 2009 voru settir á laggirnar fjórir faghópar sem skipaðir voru sérfræðingum úr
ýmsum áttum og unnu að röðun virkjunarkosta með tilliti til ýmissa hagsmuna.
Viðfangefni hópanna voru:
1. Náttúrufar og minjar. Að meta áhrif einstakra virkjunarkosta á landslag, jarðmyndanir,
gróður, dýralíf og minjar.
2. Ferðaþjónusta, útivist og hlunnindi. Að meta áhrif einstakra virkjunarkosta á
ferðaþjónustu, útivist, landbúnað, landgræðslu og skógrækt, lax- og silungsveiðar og
skotveiðar.
3. Þjóðhagsmál, atvinnulíf og byggðaþróun. Að meta hvaða áhrif það hefur á aðra
atvinnustarfsemi að nýta virkjunarkostina. Einnig að meta langtímaáhrif þess á
efnahag, atvinnulíf og byggðaþróun.
4. Orkulindir. Að skilgreina þá kosti sem fyrir hendi kunna að vera til að nýta vatnsorku
og jarðhita til raforkuvinnslu, meta afl, orkugetu og líklegan orkukostnað hvers þeirra
og forgangsraða eftir hagkvæmni. Þessi faghópur skilgreindi virkjunarkosti sem aðrir
faghópar tóku afstöðu til.
Faghóparnir skiluðu af sér niðurstöðum úr starfi sínu með skýrslu í mars 2010 sem sett var
í opinbert kynningar- og umsagnarferli á vegum verkefnisstjórnar næstu mánuðina á eftir.
Haldnir voru opinberir kynningarfundir víða um land, send út bréf til umsagnaraðila og
niðurstöður kynntar á vefnum. Unnið var úr athugasemdum og brugðist við þeim eftir
atvikum með endurskoðun á röðun virkjunarhugmynda um haustið og veturinn á eftir, og
skiluðu faghóparnir af sér lokaniðurstöðu til verkefnisstjórnar í mars 2011.
Verkefnisstjórnin hóf þá þegar vinnu að lokaskýrslu sinni til iðnaðarráðherra og
umhverfisráðherra, þar sem sett er fram röðun virkjunarhugmynda með tilliti til verndar og
nýtingar, án þess þó að skipa þeim í verndunar-, bið- eða nýtingarflokk. Lokaskýrslu
verkefnisstjórnar var skilað til ráðherra í byrjun júlí 2011.
Samhliða því að faghópar og verkefnisstjórn unnu að röðun virkjunarhugmynda var til
meðhöndlunar á Alþingi frumvarp iðnaðarráðherra til laga um verndar- og
orkunýtingaráætlun, þar sem kveðið var nánar á um framhald málsins, og var það samþykkt á
Alþingi 11. maí 2011. Í samræmi við ákvæði þeirra laga leggur iðnaðarráðherra í samráði við
umhverfisráðherra fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar um áætlun um vernd og
orkunýtingu landsvæða, eigi sjaldnar en á fjögurra ára fresti. Samkvæmt ákvæði til
bráðabirgða er tillaga til þingsályktunar í þessa veru fyrst lögð fram á Alþingi haustið 2011.
Er hún byggð á tillögum verkefnisstjórnar um röðun virkjunarhugmynda og fer áður í
umhverfismat í samræmi við lög um umhverfismat áætlana. Þann 19 ágúst 2011 var
þingsályktunartillagan, ásamt umhverfismati, lögð fram í opið 12 vikna samráðs- og
kynningarferli. Að því loknu verður tillagan lögð fyrir Alþingi. Þegar þingsályktunartillagan
hefur verið samþykkt af Alþingi skipar ráðherra nýja verkefnisstjórn, er fer með ferli næstu
umferðar í rammaáætlun.
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Þar með hefur rammaáætlun verið skapaður formlegur og lagalegur sess til framtíðar, sem
vissulega er mikilvægur og gleðilegur áfangi.

6.5. Djúpborun

Í skýrslu um raforkumálefni sem lögð var fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008
var gerð ítarleg grein fyrir djúpborunarverkefninu (Iceland Deep Drilling Project – IDDP).
Borun fyrstu IDDP-holunnar við Kröflu (IDDP-1) hófst í nóvember 2008 er borað var niður á
um 800 m dýpi og var borun haldið áfram vorið 2009 með öflugra bortæki. Talsverðir
erfiðleikar komu upp og var borun hætt eftir að í ljós kom að borað hafi verið niður í
hraunkviku á um 2100 m dýpi. Gengið var frá holunni sem vinnsluholu. Holan náði ekki því
dýpi sem að var stefnt og náði þar af leiðandi ekki yfirmarksástandi (yfir 375°C og 221 bara
þrýstingi), sem var meginmarkmið verkefnisins. Þrátt fyrir það var ljóst að einstakt tækifæri
gæfist til að vinna mjög heitan jarðhitavökva úr jarðlögum nærri hitagjafanum, þ.e. 9001000°C heitu kvikuinnskoti. Því ákváðu aðstandendur verkefnisins að halda áfram
rannsóknum á holunni eins og upphaflega var áformað. Kostnaður við borun holu IDDP-1 var
tæpar 17 milljónir USD sem er 4-5 sinnum hærri en fyrir hefðbundna holu. Munar þar fyrst og
fremst um að holan er sverari og dýrara efni notað en í hefðbundnar háhitaholur auk þess sem
vandræði sem rakin eru til hraunkvikunnar reyndust kostnaðarsöm. Búast má við að næsta
verk verði heldur ódýrara. Heildarkostnaður við rannsóknir tengdar djúpborunarverkefninu er
áætlaður um 15,2 milljónir USD.
Sumarið 2010 fóru fram tilraunablástursprófanir til að kanna megineiginleika vökvans.
Holan reyndist heitasta vinnsluhola í heimi með varmainnihald 3200 kJ/kg og blæs þurrgufu
sem dygði fyrir framleiðslu 20-25MW af raforku. Efnainnihald gufunnar olli þó tæringu á
yfirborðslögnum og var holunni því lokað meðan unnið er að endurbótum og nýjum
tæringarþolnari blástursbúnaði. Blástursprófanir í holunni hófust aftur í byrjun maí á þessu ári
og standa prófanir fram eftir árinu. Vonast er til að vel takist til með tilraunina þar sem holan
er mjög afkastamikil og gætu niðurstöðurnar leitt til þess að tekin yrði upp ný vinnsluaðferð
til gufuöflunar fyrir síðari áfanga Kröfluvirkjunar. Boraðar verða nokkrar sambærilegar
borholur í nágrenni IDDP holunnar, og háþrýstri yfirhitaðri þurrgufu veitt inn á nýja
hverfilsamstæðu. Ef þetta gengur eftir má líta svo á að djúpborunarverkefnið hafi þegar skilað
byltingarkenndri niðurstöðu til orkuöflunar, því það er eingöngu hönnun holunnar að þakka að
hún gæti reynst nothæf. Ávinningurinn gæti því reynst mikill þó meginmarkmið IDDPverkefnisins um að bora niður í jarðhitakerfi í yfirmarksástandi hafi ekki náðst að þessu sinni.
Reiknað er með að tilraunum IDDP-verkefnisins í Kröflu ljúki á árinu 2011 og að
Landsvirkjun taki þá alfarið við holunni og þrói verkefnið áfram.
Á árinu 2011 var unnið að því að undirbúa borun holu IDDP-2, sem trúlega verður valinn
staður á Reykjanesi, þó Hengilssvæðið sé enn í myndinni. Undirbúningurinn fólst í því að
endurbæta hönnun djúpborunarholunnar í ljósi reynslunnar af borun IDDP-1 holunnar í
Kröflu. Borun á Reykjanesi gæti hugsanlega hafist á árunum 2012-2013, en ákvarðanir þar að
lútandi verða ekki teknar fyrr en haustið 2011 í fyrsta lagi.

6.6. ERA NET verkefni

Síðastliðinn vetur stóð Orkustofnun, í samvinnu við GEORG – rannsóknarklasa í jarðhita,
að styrksumsókn um ERA NET í jarðvarma til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Að
umsókninni stóðu, auk Orkustofnunar sem einnig fer með verkefnisstjórn, Rannís og
stjórnsýslustofnanir átta annarra Evrópulanda, þ.e. frá Hollandi, Frakklandi, Sviss,
Þýskalandi, Ítalíu, Ungverjalandi, Tyrklandi og Slóvakíu. Við val á ríkjum til samstarfsins var
m.a. litið til markmiða þeirra varðandi nýtingu á jarðhita og hvernig þær aðgerðir samræmast
markmiðum Evrópusambandsins til þess að draga úr losun koltvísýrings (CO2) til áranna 2020
og 2050.
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ERA NET samstarfið er til fjögurra ára og leggur Evrópusambandið tvær milljónir evra til
verkefnisins. ERA NET er frábrugðið hefðbundnum rannsóknarverkefnum að því leyti að hér
er veittur styrkur til samþættingar og samræmingar á rannsóknaráætlunum landanna sem að
samstarfinu standa en ekki til eiginlegrar rannsóknarvinnu. Því má segja að ERA NET sé
fyrsta skrefið í átt að samræmdri rannsóknaráætlun innan Evrópusambandsins í gegnum hið
svokallaða SET PLAN (European Strategic Energy Technology Plan).
Verkefninu er skipt upp í sjö verkþætti og lýsir myndin hér að neðan samþættingu þeirra
innbyrðis.

Mynd 6.1. ERA NET samstarf - verkþættir
Umsóknin hefur nú verið samþykkt af hálfu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og
fyrirséð er að verkefnið mun stuðla að auknu fjárflæði til jarðhitarannsókna í Evrópu sem
aftur gæti þýtt ný verkefni fyrir íslenska aðila á sviði jarðhitarannsókna.

HS Veitur
Norðurorka
Orkubú Vestfjarða,
þéttbýli
Orkubú Vestfjarða,
dreifbýli
Orkuveita Reykjavíkur
Rafveita Reyðarfjarðar*
Rarik, þéttbýli
Rarik, dreifbýli
Heimild: Orkustofnun

12,93

16,50
12,89
12,17
13,63
16,36

15,89

21,00
14,77
14,81
16,86
20,60

14,50
12,05
11,00
12,20
14,48

11,61
14,10
11,88
10,77
11,91
14,11

14,91
11,38
11,95
13,43
15,90

11,35 11,73
12,53
10,04
10,21
10,89
12,83

10,17
10,62
9,24
8,76
9,55
11,26

8,85
10,23
9,08
8,48
9,28
10,94

40,9%
29,9%
23,9%
25,5%
29,5%

31,7%
28,4%
19,3%
25,2%
27,5%

36,6%
30,4%
25,5%
27,8%
28,7%

37,8%
30,9%
27,0%
28,4%
28,9%

24.383
13.590
11.428
13.706
18.786

82.888 138.169
39.737 116.589 193.441
28.489 84.376 140.263
19.664 67.140 114.616
27.477 79.605 131.733
35.345 96.765 158.185

8,59 35,5% 27,1% 31,2% 32,2% 16.670 27.607

Hlutfallsleg hækkun
Hækkun raforkuverðs á
Raforkukostnaður í janúar 2011 Raforkukostnaður í janúar 2009
raforkuverðs
ársgrundvelli í krónum
Ársnotkun notanda, kWst.
Ársnotkun notanda, kWst.
Ársnotkun notanda, kWst.
Ársnotkun notanda, kWst.
4.000 10.000 30.000 50.000 4.000 10.000 30.000 50.000 4.000 10.000 30.000 50.000 4.000 10.000 30.000 50.000
14,57 12,58 11,70 11,52 11,39
9,93
9,07
8,90 27,9% 26,7% 29,0% 29,5% 12.712 26.547 78.888 131.229
14,27 12,33 11,46 11,29 11,65 10,05
9,14
8,95 22,5% 22,6% 25,5% 26,1% 10.487 22.742 69.818 116.894

Tafla 1. Verð á dreifiveitusvæðum til almennra notenda (kr./kWst., með VSK). Gert er ráð fyrir að frá 2006 séu notendur með hagstæðasta
auglýsta taxta.

Viðauki 1. Breytingar á raforkuverði 2009-2011

HS Veitur
Norðurorka
Orkubú Vestfjarða,
þéttbýli
Orkubú Vestfjarða,
dreifbýli
Orkuveita Reykjavíkur
Rafveita Reyðarfjarðar*
Rarik, þéttbýli
Rarik, dreifbýli
Heimild: Orkustofnun

8,45

10,22
8,38
7,66
8,82
10,23

11,57

14,02
10,96
10,58
12,09
14,26

9,19
7,57
6,88
7,94
9,18

7,57

Raforkukostnaður í janúar
2011
kW
40
125
200
klst.
2.500
4.000
5.000
kWh 100.000 500.000 1.000.000
11,31
8,56
7,66
10,97
8,08
7,24

10,67
8,55
8,97
9,89
11,58

9,11
7,73
6,66
6,46
7,16
8,41

6,69
6,89
6,02
5,76
6,40
7,55

5,95

Raforkukostnaður í janúar 2009
40
125
200
2.500
4.000
5.000
100.000 500.000 1.000.000
8,95
6,81
6,06
9,10
6,64
5,87

31,4%
28,2%
17,9%
22,3%
23,1%

27,1%
32,1%
25,8%
18,5%
23,1%
21,5%

26,4%
33,4%
25,8%
19,5%
24,1%
21,6%

27,2%

Hlutfallsleg hækkun
raforkuverðs
40
125
200
2.500
4.000
5.000
100.000 500.000 1.000.000
26,4% 25,6%
26,3%
20,5% 21,8%
23,4%

882.407 1.616.277
334.775 1.241.381 2.301.226
240.872 860.124 1.554.658
160.899 597.310 1.124.630
220.162 828.143 1.543.613
267.991 905.487 1.627.882

246.906

Hækkun raforkuverðs á
ársgrundvelli í krónum
40
125
200
2.500
4.000
5.000
100.000 500.000 1.000.000
235.901 872.227 1.592.972
186.558 724.190 1.374.646

Tafla 2. Verð á dreifiveitusvæðum til aflmældra notenda (kr./kWst., án VSK). Gert er ráð fyrir að frá 2006 séu notendur með hagstæðasta
auglýsta taxta.
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Viðauki 2. Þróun raforkunotkunar 1985-201037
Ár

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

37

Inn á
dreifikerfið
GWst
1.770
1.848
1.912
2.043
2.080
2.131
2.169
2.233
2.255
2.264
2.369
2.435
2.498
2.467
2.533
2.647
2.698
2.778
2.864
2.984
3.034
3.143
3.225
3.263
3.176
3.138

Raforkuspá

Frá
flutnings- FlutningsFrá
Orkukerfinu
töp
virkjunum vinnsla
GWst
GWst
GWst
GWst
1.917
104
46
3.837
2.050
114
46
4.058
2.070
124
46
4.152
2.186
141
46
4.416
2.208
141
46
4.475
2.133
137
46
4.447
2.083
129
46
4.425
2.125
132
50
4.539
2.290
123
55
4.721
2.303
135
72
4.773
2.390
129
89
4.976
2.450
157
71
5.112
2.822
188
73
5.580
3.470
264
76
6.274
4.283
245
124
7.184
4.682
221
129
7.678
4.955
248
128
8.027
5.221
271
140
8.410
5.231
261
137
8.493
5.233
252
151
8.620
5.191
254
202
8.681
6.265
269
248
9.925
8.113
330
310 11.976
12.434
400
370 16.468
12.925
356
378 16.835
13.210
330
381 17.059

70

Viðauki 3. Mælieiningar orku

SI-einingakerfið er lögboðið kerfi mælieininga hér á landi. Samkvæmt því er grunneining
fyrir orku júl (e. joule) (J) og grunneining fyrir afl watt (W). Sem margfeldiseiningar eru
notaðar grunneiningarnar eða aukaeiningar með forskeytum samkvæmt töflu 1.
Venja er að tilgreina raforku í aukaeiningunni wattstund (Wh eða Wst.) eða margfeldi af
henni. Samhengið milli wattstundar og júla er: 1 Wst. = 3,6 kJ. Almennt gildir að ein
wattstund með tilteknu forskeyti er 3,6 júl með næsta forskeyti fyrir ofan. Þannig er t.d. 1
GWst. = 3,6 TJ og 1 TWst. = 3,6 PJ.
Afleiningin watt er orkueining á sekúndu eða 1W = 1 J/s.
Margföldunarforskeyti SI-kerfisins fyrir orkueiningar.
Forskeyti
Exa
Peta
Tera
Gíga
Mega
Kíló

Tákn
E
P
T
G
M
k

Margfeldi grunneiningar
1018
1015
1012
109
106
103

