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Efni: Flutningur Vatnamælinga Orkustofnunar til íslenskra orkurannsókna

Til iðnaðamefndar Alþingis

Á fundi fulltrúa Orkustofnununar með nefndinni hinn 28. nóv. s.l. vegna frv. um flutning 
Vatnamælinga Orkustofnunar til íslenskra orkurannsókna var spurt hvert væri þá hlutverk < 
mannafli Orkustofiiunar að þessum breytingum orðnum. Meðfylgjandi er stutt yfirlit til að 
svara þessari spumingu. Jafiiframt fylgir kynningaritlingur um stofhunina, en þar er þá enn 
gert ráð fyrir að Vatnamælingar séu á Orkustofiiun.

irðingarfyllst

Þorkell Helgason 
orkumálastjóri

Fylgiskjöl:
1. Um hlutverk og umfang Orkustofnunar 2007, Þorkell Helgason 30. nóvember 2006.
2. Kynningarbæklingur um Orkustofhun.
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Efni: Um hlutverk o ng Orkustofnunar

Sendandi:
Þorkell Helgason

Lýsing þessi miðast við þá forsendu að Vatnamælingar Orkustofnunar hafi færst til íslenskra
orkurannsókna um n.k. áramót.

Orkustofnun starfar undir yfirstjóm iðnaðarráðuneytisins samkvæmt lögum og reglugerð um 
Orkustofnun. Auk þess er kveðið á um hlutverk stofnunarinnar í öðrum lögum. Orkumálastjóri er 
framkvæmdastjóri Orkustofiiunar. Aðalstöðvar eru til húsa í Reykjavík, en jafnframt er starfsstöð 
rekin á Akureyri með 4 starfsmönnum.

Stofnunin greinist í tvær einingar, Orkumálasvið (21 starfsmaður) og Jarðhitaskóli Sameinuðu 
þjóðanna (3 starfsmenn).

Orkustofnun og íslenskar orkurannsóknir reka sameiginlega rekstrarfélag (8,5 starfsmenn, hlutdeild 
Orkustofiiunar u.þ.b. 18% eða 1,5 stöðugildi) sem sér um sameiginleg máleíni stofnananna, svo sem 
bókhald, rekstur tölvukerfis, símaþjónustu, húsnæðis og matstofu. Jafiiframt starfrækir Orkustofnun 
almennt og opið bókasafii með miklu úrvali bóka og tímarita um viðfangsefhi stofiiunarinnar.

í  hnotskurn eru viðfangsefni Orkustofnunar þessi:
Stiómsvsla: Umsagnir, leyfisveitingar, umsjón með framkvæmd raforkulaga.
Rannsóknir og gagnasöfnun: Stýra og gera samninga um orkurannsóknir, gagnasöfn og orkutölfræði.

Alþjóðlegt samstarf um orku- og loftslagsrannsóknir.
Ráðgiöf: Áætlanagerð og ráðgjöf við stjómvöld.
Akurevrarsetur: Orkuhagkvæmni, rekstur Orkusjóðs, niðurgreiðslur.
Upplvsingamiðlun: Bókasafii o.fl.
Þróunaraðstoð: Rekstur Jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna.

Nánar tiltekið eru helstu verkefni Orkustofnunar þessi:
•  að safna gögnum og halda gagnagrunn um orkulindir og aðrar jarðrænar auðlindir,
•  að standa fyrir rannsóknum á orkulindum landsins og öðrum viðfangsefnum á sviði orkumála,
•  að vinna að áætlanagerð til langs tíma um orkubúskap þjóðarinnar,
•  að vera ríkisstjóm til ráðuneytis um orkumál og önnur auðlindamál,
•  að veita ráðuneyti umsagnir um leyfi til rannsókna og nýtingar jarðrænna auðlinda,
•  að annast stjómsýslu sem stofnuninni er falin með lögum, svo sem auðlindalögum,
•  að sjá um eftirlit með framkvæmd raforkulaga, sérstaklega sérleyfishluta þeirra, fiutningi og 

dreifingu raforku,
•  að fara með umsýslu Orkusjóðs, jarðhitaleitarátaks, niðurgreiðslna vegna húshitunar og að sjá um 

vettvang um vistvænt eldsneyti,
•  að veita ungum sérfræðingum, einkum frá þróunarlöndum, sérhæfða þjálfun í rannsóknum og 

nýtingu jarðhita í Jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna,
•  að vera mikilvægur þáttur í þróunaraðstoð Islendinga með starfrækslu Jarðhitaskólans.



Mannauður Orkustofnunar Stöðugildi
Raforkueftirlit og stjómsýsla 5
Rannsóknir og ráðgjöf 4
Orkuhagkvæmni, Orkusjóður, niðurgreiðslur 4
Bókasafn, útgáfa, skjalamál og skrifstofa 4,5
Gagnasöfnun og tölfræði 3

Jarðhitaskóli Sameinuðu þjóðanna 3

Rekstrarfélag (u.þ.b. 18% hlutdeild) 1,5

Alls 25

Fjármagn Orkustofnunar
Orkustofnun fær fjárveitingar (404,3 m.kr. skv. fjárlagafrv. 2007), en hefur líka fengið fé á öðrum 
fjárlagaliðum til sérstakra verkefna, svo sem hafsbotnsrannsókna. Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu 
þjóðanna fær sérstaka fjárveitingu í gegnum utanríkisráðuneytið (149,9 m.kr. skv. Qárlagafrv. fyrir 
2007). Auk þess aflar stofiiunin talsverðra styrkja, en hún selur ekki þjónustu í neinum mæli. (Af 
tæknilegum ástæðum rekur OS rekstrarfélag Orkugarðs og selur ísl. orkurannsóknum þeirra hlut í 
þjónustunni).

Megnið af tekjum Orkustofiiunar fer til kaupa á rannsóknum og annarri þjónustu, minni hlutinn til 
innri rekstrar. Fjárstreymið er sýnt á meðf. mynd:

Fjárstreymið til “verksala”, sem eru ýmsar rannsóknarstofiianir og verkfræðistofur, hefur farið 
hækkandi en hlutfallslega er æ minna keypt af ISOR (ásamt vatnamælingum).


