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Til Alþingis
b.t. forseta Alþingis
Steingríms J. Sigfússonar

Leiðréttingar við villur og sleggjudóma
í skýrslu ferða-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra í okt. 2018 

um „nýjar aðferðir við orkuöflun".

Leitað ásjár Aiþingis gagnvart fordómum og sniðgöngu
framkvæmdavalds.

Ráðherra orkumáia hefur nýlega lagt fram til Alþingis skýrslu um nýjar aðferðir við orkuöflun 
(305.mál á 149.1öggjafarþingi), sem svar við skýrslubeiðni Alþingis.

Þar sem í skýrslunni er að finna fjölmargar missagnir, fordóma og villur sem að óbreyttu og 
tilefnislausu munu skaða hagsmuni Valorku ehf og þau markmið sjávarorkunýtingar og 
atvinnusköpunar sem Valorka vinnur að í þágu íslenskra hagsmuna, er farið fram á það að 
Alþingi leggi þessa skýrslu ekki til grundvallar umræðu um sjávarorku, heldur vísi henni aftur 
til ráðuneytisins til leiðréttinga á grunni vandaðri vinnubrarða. Telji Alþingi sig ekki geta 
orðið við þeirri beiðni er nauðsynlegt að samhliða þessari skýrslu fjalli Alþingi einnig um 
eftirfarandi athugasemdir Valorku ásamt ítarlegri samantekt Valorku um sjávarorku; að þeim 
gögnum verði dreift á Alþingi og fái þar umfjöllun á síðri hátt en skýrsla ráðuneytisins. Nánar 
er um beiðnina fjallað í niðurlagi þessa erindis.

Ólíðandi vinnubrögð ráðuneytisins, vænst skilnings Alþingis
Valorka fagnaði mjög þessari skýrslubeiðni þegar hún kom fram, enda hefur skort alla 
stefnumörkun og umræðu löggjafarvaldsins á þeim sviðum sem skýrslubeiðnin tóktil; 
vindorku, sjávarorku og varmadælunotkun. Um er að ræða mikilvæga orkugjafa okkar í 
nánustu framtíð; tækni til nýtingar þeirra er í örri þróun og mikilvæg tækifæri þjóðarinnar 
munu að öllum líkindum glatast með óbreyttu stefnuleysi stjórnvalda á þessum sviðum.

Ráðuneytið hét því að aðkoma Valorku við gerð skýrslunnaryrði ekki minni en annarra sem 
best þekkja til á viðkomandi sviðum. Var það staðfest í símtali framkvæmdastjóra Valorku 
við sviðsstjóra orkumála í atvinnuvegaráðuneytinu fljótlega efrir að Alþingi samþykkti 
skýrslubeiðnina. Eins og sést í 1. tölulið skýrslunnar var það loforð svikið. Leitað var til 
annarra aðila sem flestir hafa mikla hagsmuni af því að beina athyglinni að sínum verkefnum 
og frá sjávarorku. Ljóst má þó vera að án aðkomu Valorku; eina aðilans sem unnið hefur að 
þróun sjávarorkutækni hérlendis og þess aðila sem býr yfir víðtækustum gagnagrunni um 
nýtingu sjávarorku, gæti skýrslugerð á því sviði aldrei gefið rétta og óvilhalla mynd; sér í lagi 
þar sem Alþingi óskaði sérstaklega eftir upplýsingum um stöðu tækniþróunar í sjávarorku 
hérlendis. Þar er ekki um annað að ræða en verkefni Valorku og enginn hefur meiri þekkingu 
á því en undirritaður.
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Fram kemur í l.kafla skýrslunnar að ráðuneytið leitaði samráðs við a) Nýsköpunarmiðstöð 
íslands, sem vegna eigin verkefna er samkeppnisaðili Valorku t.d. um styrki samkeppnissjóða; 
b) Orkustofnunar, sem alfarið gengur erinda stóru orkufyrirtækjanna og hefur beitt sér gegn 
Valorku eins og sést af fyrri samskiptum; c) Sambands ísl. sveitarfélaga, en mörg sveitarfélög 
hafa hag af stuðningi við stóru orkufyrirtækin og sum hafa megintekjur af þeim; d) Samorku 
ogfyrirtækja innan vébanda hennar. Innan Samorku er langstærsti hagsmunaaðilinn 
Landsvirkjun, sem hafnað hefur öllum stuðningi við Valorku og beitt sér gegn almennum 
rannsóknum á sjávarorku, en þess í stað ráðstafað arði af þjóðarauðlindum til eigin verkefna, 
þar á meðal til vindorkuvera sinna. Gefur auga leið að slíkt val á ráðgjöfum getur ekki leitt til 
óvilhallrar skýrslu um sjávarorku.

Valorka fékk engar upplýsingar um skýrslugerðina fyrr en hún var afstaðin, en þá var 
sjávarorkuhlutinn sendur Valorku án þess að leitað væri álits. Var það 18.09.2018, eða eftir 
að frestur til skýrslugerðarinnar var liðinn. Valorka mótmælti því harðlega að skýrslan yrði 
framlögð með þeim augljósu göllum sem á henni voru, en þar var t.d. ekki minnst einu orði á 
verkefni Valorku. Sendi Valorka ítarlegar athugasemdir stuttu síðar. Athugasemdunum var 
ekki svarað en óskað eftir að Valorka sendi gögn um sitt verkefni. Valorka sagðist einungis 
reiðubúin til þess ef aðkoma Valorku yrði tryggð að skýrslugerðinni eins og annarra sem til 
var leitað, og athugasemdum svarað. Við því varð ráðuneytið ekki, og engar skýringar hafa 
fengist á þessum fordómum og sniðgöngu þess í garð Valorku. í endanlegri gerð er nánast 
ekkert minnst á verkefni Valorku, og er flest rangt sem þar er sagt. Ekki verður við það unað 
að Alþingi leggi þau ósannindi til grundvallar umræðum um skýrsluna.

Með vinnubrögðum sínum við skýrslugerðina bregst ráðuneytið hlutleysisskyldum sínum; 
auk þess sem það bregst upplýsingaskyldu sinni við Alþingi. Sú viðleitni ráðuneytisins að 
ganga einungis erinda einokunaraðila í orkusölu gengur í berhögg við það siðferði og þá 
stjórnunarhætti sem reynt hefur verið að innleiða á síðari tímum og getur aldrei leitt til 
framfara. Valorka krefst þess að njóta jafnræðis að hálfu stjórnvalda.

Um leið og Valorka hlýtur að fordæma og harma þessa sniðgöngu ráðuneytisins og 
viðleitni til valdníðslu, er þess hér með vænst að Alþingi uppfylli aðhaldsskyldu sína við 
framkvæmdavaldið og taki meðfylgjandi athugasemdir og skýrslu Valorku til umfjöllunar 
samhliða skýrslu ráðuneytisins.

Valorka hefur frá upphafi verkefnisins mátt sæta slíkri sniðgöngu ráðuneytis orku- og 
nýsköpunarmála, eins og unnt er að rekja í skriflegum samskiptum. Verður að ætla að sú 
afstaða ráðuneytisins mótist af langvarandi þjónustu þess við stóra aðila í orkuvinnslu og 
nýsköpun, fremur en persónulegum ástæðum eða illgirni. Þessi óeðlilega hagsmunagæsla 
ráðuneytísins í orkumáium kemur víða fram í skýrslunni, eins og nánar greinir í 
athugasemdum. T.d. hefur Landsvirkjun ítrekað sýnt vilja til að bregða fæti fyrir 
sjávarorkunýtingu sem ekki er á vegum þess fyrirtækis og sú afstaða skilar sér glögglega í 
skýrslu ráðuneytisins. í skýrslunni er sannleikanum víða hallað, eins og hér verður rakið; að 
því er virðist til að rýra álit lesenda á nýtingarmöguleikum þessarar miklu auðlindar.
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Þegar Alþingi samþykkti þessa skýrslubeiðni til ráðuneytisins hóf Valorka þegar vinnu að 
uppiýsingaöflun og skýrslugerð um þau efni sem Alþingi óskaði eftir, ti! undirbúnings því 
samráði sem eðlilegt hefði verið. í skýrslu Valorku er gerður skýr greinarmunur á eigin 
niðurstöðum og niðurstöðum annarra. Greinargerðin byggir nær einvörðungu á orðréttum 
tilvitnunum í skýrslur alþjóðastofnana og þeirra fræðimanna sem á heimsvísu eru fróðastir á 
viðkomandi sviðum. Skýrsla Valorku gefur því mun fyllri og réttari mynd en hin gildishlaðna 
og hlutdræga skýrsla ráðuneytisins, þar sem engar línur eru dregnar milli staðreynda og 
sleggjudóma. Ef Valorku hefði verið boðin eðlileg aðkoma að vinnu ráðuneytisins hefði þessi 
skýrsla verið lögð þar á borð. Fyrst svo var ekki er hún nú send Alþingi og þess óskað að 
þingmenn kynni sér hana ekki síður en skýrslu ráðuneytisins, og leggi til grundvallar umræðu 
sinni og ákvarðanatöku. Nauðsynlegt er að Alþingi fái rétta mynd af stöðu og 
framtíðarmöguleikum sjávarorku, en ekki þá brengluðu sýn sem varpað er upp að hálfu 
ráðuneytisins.

Valorka hefur, allt frá byrjun verkefnisins, kappkostað að veita Alþingi og öðrum 
stjórnvöldum ítarlegar upplýsingar um sitt starf, sem er eina framtakið til þróunar á þessu 
sviði stærstu og hreinustu orkuauðlindar þjóðarinnar. Þessar athugasemdir eru í samræmi 
við þá upplýsingagjöf og meðfylgjandi skýrsla einnig.

íslensk stjórnvöld hafa, með Parísarsamningnum, heitið því að berjast gegn hlýnun loftslags á 
hnattræna vísu. Þar með eru þau skuldbundin til að styðja við tækni sem stuðlar að 
orkuskiptum á hnattræna vísu; en einblína ekki á losunarmarkmið heimafyrir, eins og virðist 
vera raunin með nýlegri aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Skýrsla ráðuneytisins sniðgengur 
skuldbindingar Parísarsáttmálans með vanmati sínu á möguleikum sjávarorkunýtingar; þvert 
á þau álit alþjóðastofnana og sérfræðinga sem m.a. er vitnað til í meðfylgjandi skýrslu 
Valorku.

Valorka mótmælir vinnubrögðum ráðuneytisins harðlega og óskar verndar Alþingis gegn 
slíkum vinnubrögðum framkvæmdavaldsins. Allir aðilar á viðkomandi málasviði verða að 
geta treyst á jafnræði; þar eiga hinir stóru ekki sjálfskipaðan forgang gagnvart hinum smærri.

Valorka vinnur; eitt og smæst íslenskra orkufyrirtækja, að þróun nýrrartækni til nýtingar 
sjávarorku; umfangsmestu orkuauðlinda jarðar og um leið umfangsmestu orkuauðlinda 
íslands. Sjávarfallaorku er unnt að virkja með minnstum umhverfisáhrifum þeirra orkukosta 
sem skýrslan nærtil; hún er mikilvægur valkosturtil orkuskipta samkvæmt 
Parísarsamkomulaginu.

Valorka fer því fram á það við forseta Alþingis að annaðhvort verði ráðuneytinu gert að bæta 
úr ágöllum sinnar skýrslu eða að leiðréttingum verði komið á framfæri við þingmenn, sem 
ræddar verðu samhliða skýrslunni. í því skyni leggur Valorka fram eftirfarandi athugasemdir 
og meðfylgjandi skýrslu: „Staða og framtíð sjávarorkunýtingar í Ijósi orkuskipta og 
orkuöryggis".
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Athugasemdir við einstaka kafla í skýrslu ráðuneytisins

Vísað er til töluliða skýrslunnar, en einnig blaðsíðna þar sem það á við.

Kafli 1: Sniðganga Valorku; eina þróunaraðila íslenskrar sjávarorkutækni.
Hér kemur fram að ráðuneytið sniðgekk Valorku algerlega þegar það leitaði til aðila varðandi 
vinnu við skýrsluna. í þessum hópi var enginn með jafn yfirgripsmikla þekkingu á málefnum 
sem varða tækniþróun á sviði sjávarorku og alls enginn með þekkingu á stöðu þeirrar 
þróunar hérlendis. Því var engin von til þess að með slíkum samráðshópi væri unnt að svara 
þeim spurningum Alþingis, sem fram koma í skýrslubeiðninni; t.d. varðandi „yfirlit yfir íslensk 
verkefni" í sjávarorkuþróun. Hinsvegar eru flestir tilkvaddir samráðsaðilar með sterk tengsl 
við ráðandi risa á íslenskum orkumarkaði; Landsvirkjun, sem hefur einblínt á vindorkunýtingu 
en sniðgengið sjávarorku að frátöldu eigin rannsóknum í Hvammsfirði sem eru í biðstöðu. í 
þessu vali á samráðsaðilum, og því að falla frá loforðum um samstarf við Valorku, koma því 
strax fram augljósir fordómar ráðuneytisins í garð Valorku, sem samræmast á engan hátt 
skyldum þess til hlutleysis og jafnræðis.

Kafli 2: Blekkingar um endurnýjanlega orku; upphafning verkefna Landsvirkjunar.
Hér eru missagnir. T.d. er það alls ekki óumdeilt; hvorki meðal fræðimanna né annarra, að 
jarðhitanýting sé endurnýjanleg hérlendis, og hafa vísindamenn fært rök fyrir því gagnstæða. 
Engum er til gagns að slíkum blekkingum sé haldið á lofti eins fortakslaust sem þarna er gert. 
Virkjun vatnsfalla hefur oftast verið flokkuð sem endurnýjanleg, en byggir í raun á 
sveiflujöfnun vatnsforða í forðabúrum jökla sem eru að hverfa. Auk þess eru hér ekki dregin 
fram óumdeild umhverfisáhrif stíflugerðar og annarra mannvirkja vegna vatnsaflsvirkjunar. 
Hér skortir alla fyrirvara við hugtakanotkun; alla sanngirni.

Hér er það nefnt „nýr áfangi" þegar Landsvirkjun hóf orkuframleiðslu með erlendum 
vindmyllum sínum, en vindmyllur hafa verið í notkun hérlendis um marga áratugi. Hinsvegar 
er þess í engu getið að Valorka hóf fyrstu sjóprófanir sjávarfallahverfils árið 2013, sem er 
íslenskurað öllum uppruna og í raun upphaf sjávarfallavirkjana hérlendis, þó orkuframleiðsla 
með þeim hætti sé enn ekki hafin. Hvor áfanginn verðurtalinn merkari í orkusögu landsins 
þegarfram líða stundir?

Kafli 3: Ráðuneytið víkur frá afmörkun skýrslubeiðnarinnar; fordómar gegn sjávarorku; 
innistæðulaus áróður fyrir vindorkuverum.
í þessari samantekt slær ráðuneytið því föstu að einungis þrír endurnýjanlegir orkukostir 
komi til greina til að standa undir aukinni eftirspurn raforku hérlendis „á næstu árum", en 
það séu vindorka; lítil vatnsorkuver og varmadælur. Hér er um órökstudda sleggjudóma að 
ræða. Hvergi er minnst á sjávarorku, þrátt fyrir að nú þegar sé framleidd orka með þeirri 
aðferð í tilraunaskyni og þrátt fyrir að Valorka gæti hafið slíka framleiðslu hérlendis innan 
mjög fárra ára ef verkefnið fengi að starfa án þess að brugðið væri fyrir það fæti að hálfu 
stjórnvalda. Hvergi er í skýrslubeiðni Alþingis að finna neitt um orðalagið „á næstu árum".
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Hér virðist því ráðuneytið hafa skáldað sinn eigin ramma; augljóslega í þeim tilgangi að halda 
sjávarorku utan markmiða um orkuöflun. Hér er því á ferð sama aðferð og viðhöfð var við 
mótun þeirrar orkustefnu sem nú er í gildi, og ætla má að verði viðhöfð við mótun nýrrar 
orkustefnu: Landsvirkjun, með tilstilli ráðuneytis og stofnana, leitast við að halda sjávarorku 
og þróunaraðilum í þeirri grein utan allrar stefnumörkunar og þar með hindra möguleika 
þeirra á stuðningi. Óviðunandi er að slík hlutdrægni sé stunduð að opinberri hálfu; 
óviðunandi er að ráðuneytinu sé þannig stjórnað af orkufyrirtæki í ráðandi stöðu.

Ósannindi er það í skýrslunni þegar því er haldið fram (efst á bls 6) að „vindorka skeri sig úr 
öðrum kostum vegna hagkvæmni og sveigjanleika". Þetta er ekki rökstutt og er rangt. 
Vindorka er ekki hagkvæm nema að tilteknum atriðum uppfylltum. T.d. eru vindmyllur 
auðvitað ekki hagkvæmar ef lygnara er í veðri en hæfir vinnslugetu þeirra og vindmyllur eru 
ekki hagkvæmar ef þær þurfa að gjalda á einhvern hátt fyrir hin gríðarlegu umhverfisáhrif 
sem þær valda; t.d. með sjónmengun, hljóðmengun, kolefnisfótspori (vegna framleiðslu, 
flutninga og steinsteypu) og vegna landspjalla t.d. vegna mikillar vegagerðar og línulagna.
Hér er löngu máli varið í það að fegra vindmyllunotkun, t.d. með orðalaginu „ótal 
möguleikar" og „hagkvæmni". Hinsvegar er þess á engan hátt getið að sjávarfallavirkjanir 
standa vindorkuverum mun framar í þessum efnum. T.d. valda þær engri sjónmengun; engri 
hljóðmengun; mun minna kolefnisfótspor verður við framleiðslu, flutninga og 
steinsteypunotkun og engin landspjöll verða t.d. vegna vegalagningar. Slíkum áróðri er ekki 
unnt að taka sem hlutlausri skýrslu.

Ráðuneytið telur (ofarlega á bls 6) að aukin nýting vindorku geti bætt upp veikleika í 
flutningskerfi raforku. Hinsvegar getur það þess í engu að sjávarorkuver geta það engu síður; 
og jafnvel enn frekar, í Ijósi þess að lítið sjávarorkuver getur, vegna fyrirsjáanleika sjávarfalla, 
staðið sem sjálfstæð orkuframleiðsla óháð vindorku í litlum neyslusamfélögum meðan 
vindorkuver getur það alls ekki; bæði vegna stofnkostnaðar og ófyrirsjáanleika 
orkuframleiðslu. Hér sem annarsstaðar fer ráðuneytið offari í áróðri sínum fyrir vindorku.

Ráðuneytið nefniraukinn áhuga á litlum vatnsorkuverum, og vissulega ersú orkuöflun allrar 
athygli verð þar sem hún á við og er möguleg. En ráðuneytið minnist ekki á þau miklu 
umhverfisáhrif sem þau geta haft, og munu líklega víða verða dragbítur á þessa orkunýtingu.

Raforkuframleiðsla úr lághita kann víða að verða liður í orkuöflun; ekki einungis þar sem 
jarðhita er að finna; heldur sem liður í nýtingu sjávarorku, eins og rakið er í meðfylgjandi 
skýrslu Valorku.

Varmadælur eru mjög áhugaverður kosturtil bættrar orkunýtingar og hafa víða lækkað 
raforkukostnað heimila. Hinsvegar er LCA-greining alls ekki hagstæð varmadælum við flestar 
íslenskar aðstæður. Rannsóknir breskra vísindamanna leiddu í Ijós að útfrá heildar vistspori 
væri ráðlegra þar í landi að nota gashitun. Þetta stangast mjög á við þann áróður sem af 
opinberri hálfu hefurverið rekinn hérlendis fyrir varmadælum. íslenskum stjórnvöldum ber 
skylda til að taka mið af hnattrænum áhrifum, samkvæmt Parísarsamningnum.

VALORKA EHF
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Furðuleg og tilefnislaus er sú athugasemd ráðuneytisins (ofantil á bls 7) varðandi 
sjávarorkuver, að „umhverfið sé tærandi og slítandi fyrir allan búnað" og að sú staðreynd 
setji þróuninni skorður. Hér er um fullkomna vanþekkingu og blekkingar að ræða. Umhverfi 
sjávarorkuvera er um margt frábrugðið umhverfi annarra orkuvera; líkt og jarðhitatúrbína á 
lítið skylt við vindtúrbínu utan nafnið. Hvert virkjanaform krefst sinna tæknilausna og því fer 
fjarri að erfiðara sé að leysa þau viðfangsefni varðandi sjávarfallavirkjun en aðrar virkjanir. 
Sama fjarstæðan kemurfram í þeirri athugasemd ráðuneytisins að „framtíð 
sjávarorkuvirkjana sé óljós vegna samkeppni frá öðrum kostum". Þarna er gefið í skyn að 
lausnir sem Valorka og aðrir í þróun sjávarorkutækni vinna að séu óraunhæfar. Þetta 
stangast algerlega á við alla þróun sem orðið hefur í þessum geira. Þetta stangast einnig á 
við þau álit sérfræðinga og alþjóðastofnana sem fram koma í tilvitnunum í skýrslu Valorku.
Er unnt að kalla þetta annað en fordóma að hálfu ráðuneytisins?

Með umfjöllun sinni um lífdísil og metanól fer ráðuneytið langt útfyrir þann ramma sem 
settur var með skýrslubeiðninni. Líklega skýrist þessi umfjöllun af frændhygli ráðuneytisins 
við Nýsköpunarmiðstöð íslands sem rekið hefur verkefni á þessu sviði í eigin nafni, í 
grímulausri og grimmri samkeppni við skjólstæðinga sína um styrki samkeppnissjóða. NMÍ 
kemur því alls ekki að samráðinu við ráðuneytið sem hlutlaus aðili.

Niðurstaða ráðuneytisins er samandregin í punktuðum fullyrðingum (neðst á bls 7 og efst á 
bls 8). Þær niðurstöður byggja á þeim fráleitu fullyrðingum sem hér hafa verið tíundaðar og 
eru því jafn rangar, þó vissulega megi í þeim finna ýmis sannleikskorn. Gera þarf þessar 
athugasemdir og leiðréttingar:

• Vindorkuvirkjun getur vissulega verið raunhæfur orkukostur á afmörkuðum svæðum 
landsins. Alls er óvíst hvort hún verði fjárhagslega hagkvæm þegar að fullu verður 
tekið tillit til umhverfisáhrifa hennar með umhverfissköttum. Erlendis er hún víða að 
hrekjast út á sjó, vegna almennrar óánægju með umhverfisleg áhrif hennar í landi. 
Ráðuneytið skautar algerlega framhjá þeirri staðreynd.

• Sjávarorka erfyrirsjáanlegust allra orkuöflunarkosta. Sjávarfallaorku má nýta án 
nokkurra umhverfisáhrifa á virkjanastað; af henni er ekki sjónmengun né 
hljóðmengun og hún hefur langsamlega lægsta LCA vistspor af öllum íslenskum 
virkjanakostum. Sjávarorka er að öllum líkindum lang umfangsmesta orkuauðlind 
landsins. Tækni til nýtingar sjávarorku hefur verið í þróun hérlendis, og hefur staðið 
undir öllum væntingum um raunhæfi. Hún er eina tæknin sem komin er að stigi 
sjóprófana, til nýtingar þess lághraðastraums sem algengastur er við annes. Hverfill 
Valorku er eini íslenski hverfillinn sem hlotið hefur einkaleyfi sem alger nýjung.
Þessar staðreyndir gera íslenska hverfilinn að mikilvægum valkosti; ekki eingöngu til 
eflingar innlendrar framleiðslu og verðmætasköpunar; ekki heldur einvörðungu til 
nýtingar á okkar umfangsmestu orkuauðlindum; heldur ekki síður sem framlag til 
orkuskipta á heimsvísu, í samræmi við skuldbindingar íslendinga í 
Parísarsamningnum. Hverfill Valorku væri nú þegar kominn í sjóprófanir og búinn að
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sanna raunhæfi sitt ef stjórnvöld hefðu ekki haldið honum niðri með slæmu skipulagi 
á stuðningsumhverfi nýsköpunar og með fordómafullri stefnumótun, líkt og birtist í 
gildandi orkustefnu og núna í þessari skýrslu atvinnuvegaráðuneytisins.

• Smávirkjanir munu líklega gegna veigamiklu hlutverki til orkuframleiðslu í meira mæli 
en verið hefur. Þó er Ijóst að þær, eins og öll virkjanaform, munu framvegis þurfa að 
sæta mun strangara umhverfismati en verið hefur; þar sem tekið verður tillit til m.a. 
fórna náttúrugæða og LCA-greiningar.

• Sólarorkunýting, jarðhitavirkjanir, lífdísill og annað er utan skýrslubeiðni Alþingis og 
verður umfjöllun um það hér að teljasttilraun hinna útvöldu álitsgjafa til að dreifa 
athygli Alþingis frá því sem beðið var um með skýrslunni og að sínum gæluverkefnum 
Vonandi stenst Alþingi slíka auglýsingamennsku.

Rétt er að vekja athygli á gildishlöðnu orðalagi ráðuneytisins þar sem rætt er um 
djúpborunarverkefnið, en það lýsir vel þeim áróðri sem ráðuneytið stundar: „...afrakstur 
þess (djúpborunarverkefnisins) getur orðið mikill ef árangur verður eins og vænst er"!!! Má 
ekki segja það sama um öll verkefni? Segir ekki svona rökleysa ekki eitthvað um 
vinnubrögðin við skýrslugerðina?

Kafli 4: Lagaumhverfi og leyfaveitingar þarf að aðlaga markmiðum um hnattræn 
orkuskipti.

Nauðsynlegt er að endurskoða öll lög um orku-, auðlinda- og umhverfismál í Ijósi breyttra 
aðstæðna, bæði varðandi nýja orkukosti s.s. sjávarorku og í Ijósi gerbreyttra viðhorfa í 
umhverfismálum. Þetta gildir jafnt um fyrri orkunýtingaraðferðir sem hinar nýrri. Við þá 
endurskoðun er nauðsynlegt að viðhafa opnari og réttsýnni vinnubrögð en ráðuneytið 
viðhafði varðandi þessa skýrslugerð. Vanræksla í þeim efnum mun bitna á samkeppnishæfni 
íslands og hagsmunum komandi kynslóða.

Kafli 5. Vindorka: Jákvæð umfjöllun um áhugamál Landsvirkjunar; fordómar í garð 
sjávarorku.

Hér slær ráðuneytið því föstu; ranglega, að þar sem mikill vöxtur hefur verið í notkun 
vindorku erlendis hljóti hún einnig að vera æskilegasta lausnin hérlendis af öllum nýjum 
orkukostum. Vindorkunýting sætir vaxandi andstöðu erlendis.

Hér er einnig látið liggja að því (neðarlega á bls 12) að framleiðsla sjávarorku verði nánast 
engin fyrr en „líður á öldina". Sú niðurstaða ráðuneytisins stangast á við álit alþjóðastofnana 
og sérfræinga, eins og kemurfram í orðréttum tilvitnunum í meðfylgjandi skýrslu Valorku.

Hér er það dregið fram (á bls 14) að framleiðsla vindorku og vatnsorku spili „sérstaklega vel 
saman". Vindorka er svo óregluleg og ófyrirsjáanleg að hún er nánast ónýtanleg nema slíkt 
samspil komi til. Hinsvegar er þess hér hvergi getið að sjávarfallaörka og vatnsorka spila enn
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betur saman; þar sem unnt er að reikna nákvæmlega út orkuframleiðslu sjávarfallavirkjana til 
langs tíma og þannig skipuleggja vatnsnotkun lóna á mun betri hátt. Slíkar villur hefðu ekki 
verið í þessari skýrslu ráðuneytisins ef Valorka hefði fengið að koma að henni.

Það er rangt þegar því er haldið fram í skýrslunni (neðst á bls 14) að vindorka og vatnsorka 
séu þeir orkuframleiðslukostir sem losa minnst kolefni. Sjávarfallavirkjanir losa mun minna 
kolefni en báðir þessir kostir. Ástæða þess er hin mikla notkun steinsteypu; annarsvegar við 
stíflugerð og önnur mannvirki vatnsaflsvirkjana og hinsvegarvið undirstöður vindmylla og 
önnur mannvirki þeirra. Sjávarfallavirkjun Valorku mun geta komist alfarið hjá allri notkun 
steinsteypu. Eina kolefnisfótspor vegna hennar verður við framleiðslu og flutning efnis, sem 
þó er einungis lítið brot af því sem vindvirkjun notar á hverja orkueiningu.

Vakin er athygli á því að í töflu á bls 15, þar sem talin eru upp efni sem nota þarf í vindmyllu 
er hvergi nefnd steinsteypa, sem þó er það efni sem mest losar af gróðurhúsalofttegundum. 
Ekkert er heldur minnst á seinsteypu þegar rætt er um helstu efni sem notuð eru í vindmyllur 
(undirtöflunni). Samkvæmt því mætti ætla að vindmyllur Landsvirkjunar svífi í lausu lofti, 
sem er þó fjarri öllum sanni. Um leið og ráðneytið reynir með þessari fölsun að fegra 
kolefnisfótspor vindmylla er hið gagnstæða uppi á teningnum gagnvart 
sjávarfallavirkjunum. Því til sönnunar má benda á fullyrðingar á bls 26 í skýrslunni, þar sem 
segir um sjávarorkuver: „Stærstu umhverfisáhrifin eru af steyptum mannvirkjum, t.d. í 
undirstöðum og festingum. Einnig eru notuð viðleguakkeri með botnfestu fyrir fljótandi 
búnað". Þessari fölsun ráðuneytisins er harðlega mótmælt. Hér er farið með staðlausa 
stafi til þess eins að sverta sjávarorkuframleiðslu.

Ráðuneytið hundsar algerlega skýrslubeiðni Alþingis um lífsferilsgreiningu fyrir vindmyllur, 
með því að fjalla einungis um hana í einni setningu ( neðst á bls 14) á almennan og 
jákvæðan hátt. Hinsvegar er tveimur blaðsíðum (25-28) varið í að gera lífsferilsgreiningu 
sjávarorkuvera tortryggilega þrátt fyrir að skýrslubeiðnin hafi alls ekki tekið til þess.
Vindmyllur eru fjöldaframleiddar og því unnt að gera á þeim LCA-greiningu, en slíkt er ekki 
unnt með neinni vissu um sjávarorkuver, sem engin eru komin ífjöldaframleiðslu.

Allt orðalag í þessum kafla miðar greinilega að því að skapa jákvæða ímynd af 
vindorkunýtingu; þvert á við það orðalag sem notað er í sjávarorkukaflanum. í kaflanum er 
lýst ítarlega og á jákvæðan hátt tilraunavindmyllum Landsvirkjunar sem reistar hafa verið. Þá 
er einníg lýst þeim kostnaðarsömu rannsóknum sem Landsvirkjun hefur látið gera; fyrir arð 
af auðlindum þjóðarinnar. Til samanburðar er rétt að hafa það í huga að ráðuneytið hefur 
lagst gegn því að Valorka fái Iftilsháttar fjárveitingu; örlítið brot af því sem vindarannsóknir 
kosta, til að gera byrjunarrannsóknir á umfangi sjávarfallaorku; umfangsmestu og hreinustu 
orkuauðlind landsíns. Er þar vísað til erindis sem Valorka sendi ráðuneytinu 14.06.2018 og 
var fyrst svarað 13.nóv. 2018 fyrir tilstilli umboðsmanns Alþingis; og þá með synjun. 
Fordómar ráðuneytisins í garð sjávarorku eru því augljósir.
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Það er fullkomlega rangt sem fullyrt er í skýrslu ráðuneytisins (efst á bls 17), að „nýta megi 
vindorku um allt land". Hér er gjörsamlega litið framhjá þeirri mikilvægu staðreynd sem er 
að verða vindmyliuiðnaðinum fjötur um fót eriendis, sem er andúð almennings á þeirri sjón- 
og hljóðmengun sem fylgir vindmyllum. Sönnun fyrir því að sama viðhorf er uppi á 
teningnum hérlendis sést af nýlegri höfnun íbúa í Þykkvabæ við vindmylluvæðingu þar, og 
háværum andmælum gegn hugmyndum um vindmyllurt.d. í Dölum. Framhjá þessari 
rökstuddu andúð verður ekki litið; vindmyllur verða því ekki nýttar hérlendis nema e.t.v. á 
afmörkuðum vandlega skilgreindum og metnum stöðum, þar sem þær eru ekki í augsýn 
almennings og spilla ekki upplifun eða umhverfi.

Þá er í þessari skýrslu algerlega litið framhjá þeim mikilvæga neikvæða þætti 
vindmylluvirkjunar sem er fugladráp. Meðan sjávarfallavirkjanir Valorku hafa svo hægan 
snúning að engu kvikindi stafar hætta af, er hraði vindmylluspaðanna yst svo mikiil að hver 
fugl drepst eða slasast sem í þeim lendir. Því kemur ekki til greina að staðsetja vindmyllur í 
farleiðum fugla, sem takmarkar notagildi þeirra verulega og enn frekar.

í niðurstöðum um vindvirkjanir (á bls 17) er því haldið fram, án nokkurra fyrirvara, að 
umhverfisáhrif þeirra séu fyllilega afturkræf. Þetta er rangt: Þó unnt sé að taka 
vindmyllurnar sjálfar niður þá fylgir verulegt jarðrask t.d. vegagerð að þeim, þar sem þær eru 
staðsettar uppi á háum stöðum, sem allajafna eru ekki í vegasambandi. Þar er umhverfi 
einnig viðkvæmast, t.d. varðandi gróðurfar. Þá er hér sleppt hinum miklu áhrifum á fuglalíf. 
Fullyrt er að unnt sé að vinna gegn umhverfisáhrifum með landslagsmótun! Ef móta þarf 
landslag að virkjun hlýtur það að teljast alvarleg umhverfisáhrif. Því er þessi fullyrðing 
Landsvirkjunar og ráðuneytisins algerlega röng. Hér leyfir ráðuneytið sér að fullyrða að 
„vindorkan sé tákn um nýja tíma", um leið og það síðar í skýrslunni finnur sjávarorku allt til 
foráttu. Ekki verður unað við þannig hlutdrægni ráðuneytis sem er æðsta framkvæmdavald 
þjóðarinnar í málefum orkumála og skal gæta hagsmuna Valorku ekki síður en hagsmuna 
Landsvirkjunar og annarra aðila.

Kafli 6. Sjávarorka: Ráðuneytið finnur sjávarorku allt til foráttu og fer með ósannindi.

Ráðuneytið beitir í þessari skýrslu allt öðrum og óvandaðri vinnubrögðum varðandi 
sjávarorku en aðra orkuvinnslukosti. Hér eru ekki skrifaðir nýir kaflar þar sem orkuvinnslunni 
er hrósað í hástert eins og varðandi t.d. vindorku. Þess í stað grefur ráðuneytið upp gamla, 
úrelta og illa unna skýrslu sína sem varðar allt aðra hluti; mat á umfangi sjávarorku við ísland. 
Sú skýrsla lýsti megnum fordómum í garð sjávarorku og verkefnis Valorku, en hér er aukið í; 
að því er virðist til að gera sjávarorkuvinnslu að óaðlaðandi orkuvinnslukosti.

Umrædd skýrsla um sjávarorkurannsóknir var unnin í framhaldi af þingsályktun sem 
lögð var fram fyrir hvatningu Valdimars Össurarsonar, þar sem sýnt þótti að skortur á 
rannsóknum myndi hamla þróun og stefnumótun á sviði orkumála. Þá, líkt og nú, gekk 
ráðuneytið framhjá Valorku við skipun í starfshópinn; eina hagsmunaaðilanum 
hérlendis í þróun sjávarorkutækni og hvatamanni tillögunnar. Valorka mótmælti
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skýrslunni sem var á margan hátt illa unnin og niðurstöður um margt rangar. Þeim 
athugasemdum svaraði ráðuneytið ekki; fremur en öðrum erindum Valorku. Fráleitt er 
að leggja þessa úreltu skýrslu til grundvallar skýrslu til Alþingis núna; sem að auki er allt 
annars eðlis.

Þar sem ráðuneytið, í skýrslunni, fjallar um íslenskt framtak í sjávarorku er mikil áhersla 
lögð á verkefni Sjávarorku ehf, sem þó snýr eingöngu að rannsóknum á 
nýtingarmöguleikum á einum straumþungum ál á landinu og hefur þar á ofan verið 
aðgerðalaust í mörg ár. Hinsvegar er lítið sem ekkert minnst á verkefni Valorku ehf, 
sem er eina virka verkefnið á sviði sjávarorku hérlendis; það verkefni sem á heimsvísu 
er komið næst því að ná tökum á vikrkjunum algengra annnesjastrauma og er komið að 
stigi frumgerðarprófana. Þessi slagsíða á skýrslunni ber þess augljósan vott að 
aðstandendur Sjávarorku; Nýköpunarmiðstöð íslands og Landsvirkjun áttu sína aðkomu 
að skýrslunni, sem Valorku var synjað um. Þær fáu setningar sem um Valorku fjalla 
byggja á ósannindum oggefa á engan hátt rétta mynd af verkefninu. Valorka bauðsttil 
að koma að vinnu skýrslunnar á líkan hátt og þeir aðilar sem getið er hér í byrjun, en 
hafnaði því að ráðuneytið fengi nýjustu upplýsingar um verkefnið án þess að séð yrði 
hvernig með þær yrði farið. Ráðuneytið hefur sýnt það og sannað, t.d. í þessari skýrslu, 
að því er ekki treystandi til óvilhallarar umfjöllunar um verkefni Valorku. Ráðuneytið 
valdi að sniðganga Valorku algerlega, en birta þess í stað ósannindi sín ogfordóma um 
verkefnið í þessari skýrslu til Alþingis.

Verður hér litið stuttlega á nokkur einstök aðfinnsluverð atriði:

• Mótmælt er þeim vinnubrögðum ráðuneytisins að leggja skýrslunar frá 2015 
hér til grundvallar. Hún laut að öðrum þáttum og margt var aðfinnsluvert í 
verklagi hennar og niðurstöðum. Hér er í engu getið athugasemda sem Valorka 
gerði við þá skýrslu.

• Enginn „gagnagrunnur um nýtingu sjávarorku" hefur verið stofnsettur hjá 
atvinnuvegaráðuneytinu né stofnunum sem undir það heyra, eins og haldið er 
fram efst á bls 18. Væri sá grunnur raunverulegur og uppfærður væri ekki um 
þær villur og missagnir að ræða sem raun er á í þessari skýrslu. Hvergi í 
skýrslunni er vísað í einstakar niðurstöður fræðimanna og stofnana, eins og gert 
er með glöggum hætti í skýrslu Valorku.

• Skýrslubeiðni Alþingis tók einungis til nýtingar sjávarfallaorku, en ekki annarrar 
sjávarorku. Ráðuneytið fer hinsvegar um víðan völl til að drepa þessu 
viðfangsefni á dreif, og veður úr einu virkjanaformi sjávarorku í annað.
Hérlendis kemur tæpast til greina hérlendis að virkja stöðuorku sjávarfalla með 
stífluvirkjunum. Bæði vegna þess að óvíða eru hentugar aðstæður til þess og
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hinsvegar vegna hinna miklu umhverfisáhrifa. Því er óþarflega miklu plássi eytt 
í þann kost í skýrslunni. Útilokað er að virkja hitastigul hér við land (OTEC).

• Það rangt sem fullyrt er á bls 18 að „sjávarföll við ísiand séu flókin". Þvert á 
móti eru þau mun reglulegri en víða annarsstaðar við strendur heims.
Hinsvegar eru sjávarföll hér misjafnlega straumhörð eftir staðsetningu.

• Það er rangt sem haldið er fram í skýrslunni (bls 18) að „virkjun sjávarfalla 
standi illa ein og sér í raforkukerfinu og þarfnist samkeryslu með öðrum 
virkjanakostum". Margar aðferðir eru mögulegartil að stýra framleiðslu 
sjávarfallavirkjana og brúa fallaskipti, og sumar eru komnar langt í þróun. Bent 
er á þessar leiðir í skýrslu Valorku; t.d. vatnshitun; orkugeyma; svæðatenging 
(energy leasing) o.fl.. Vanþekking ráðuneytisins og samráðsaðila þess leynir sér 
ekki í þessari fullyrðingu. En um leið lýsir hún miklum fordómum og er þvítil 
stuðnings bent á orðalag fyrr í skýrslunni, þar sem rætt er um vindmyllur (t.d. í 
niðurstöðum bls 17). Þar er framleiðslustöðvun þeirra í logni ekki talin ókostur, 
heldur sagt að „vindorka henti einkar vel í samrekstri með vatnsorku". Hér 
birtist annarsvegar grímulaus áróður fyrir verkefnum Landsvirkjunar og 
hinsvegarfordómar í garð verkefna Valorku.

• Það er villandi þegar því er haldið fram að hálfu ráðuneytisins (neðarlega á bls 
18) að „fræðilega sé unnt að meta gróft heildarumfang sjávarfalla- og ölduorku 
við ísland". Slíkar upplýsingar hafa ekkert gildi varðandi orkuöflun, þar sem 
umfangið er mjög mismunandi eftir stöðum. Væru slíkar aðferðir notaðar við 
mat á umfangi vatnsfallaorku mætti með sama sanni segja að unnt væri að 
meta það með því að dýfa fingri niður í Þjórsá!

• Rangt er það hjá ráðuneytinu að mælingar straumhraða einstakra staða þurfi að 
kosta „töluvert meiri vinnu"; þær má fella að öðru vísinda- og þróunarstarfi á 
mjög hagkvæman hátt, eins og Valorka hefur bent á. Valorka er þegar í stakk 
búin til að hefja straumarannsóknir að vissu marki og bað ráðuneyti orkumála 
að útvega fjárveitingu til þess á fjárlögum 2019. Ráðuneytið stakk þeirri beiðni 
undir stól án svara; líklega til að geta sett þessa röngu staðhæfingu í skýrslu 
sína.

• Það er algerlega rangt sem haldið er fram í skýrslunni (neðst á bls 18) að „bið 
verði á því að fullreynd tækni til almennrar orkuvinnslu í sjó verði tiltæk". Nú 
þegar hafa nokkrar sjávarfallavirkjanir verið keyrðar um nokkur ár með 
tilraunaframleiðslu inn á neyslunet. Lýsir þessi fullyrðing greinilega 
vanþekkingu ráðuneytisins og vinahóps þess um málefni sjávarorku. Einnig er 
það fleipur í skýrslunni að ekki liggi fyrir „haldbærar reynslutölur um nýtni,
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fjárfestingarkostnað og viðhald". Þessar tölur eru birtar í skýrslu Valorku og eru 
víða aðgengilegar. Þessar rangfærslur lýsa annarsvegar vanþekkingu og 
upplýsingaskorti ráðuneytisins en hinsvegar fordómum í garð sjávarorku. Allt er 
hér gert til að lýsa sjávarorkunýtingu á neikvæðan hátt. Hvað varðar hið 
íslenska verkefni Valorku þá liggja þegarfyrir upplýsingar um efnisnotkun og 
annað varðandi nýjustu gerð hverfilsins, þó enn hafi ekki verið unnt að hefja 
sjóprófanir vegna fyrirstöðu stjórnvalda. í skýrslu eru tilvitnanir í birtar tölur 
um stofn- og rekstrarkostnað sjávarfallavirkjana, sem sýna svart á hvítu 
ósannindi ráðuneytisins. Þar eru einnig tilvísanir í niðurstöður sérfræðinga um 
mat á líklegri hagkæmni sjávarorkuvirkjana. í stuttu máli er það samdóma álit 
þeirra að sjávarfallavirkjanir hafi ekki síðri möguleika en vindmyllur, varðandí 
samkeppnishæfni þegarfjöldaframleiðsla hefst. Sú aðferð ráðuneytisins að 
bera sjávarorkutækni á tilraunastigi saman við ríkisstyrkta vatnsfallaorku 
Landsvirkjunar hlýtur að dæma sig sjálf; slíkur áróður er með öllu óviðunandi.

• Ráðuneytið segir (ofarlega á bls 19) að í skýrslunni frá 2015 sé farið yfir öll 
atriði varðandi sjávarorku sem Alþingi biður um í skýrslubeiðni sinni. Þetta er 
fjarstæða og blekking. Alþingi biður m.a. um yfirlit yfir íslensk verkefni sem lúta 
að nýtingu sjávarorku, og á þar örugglega við nýjar upplýsingar en ekki úreltar. 
Alþingi biður einnig um umfjöllun um heppileg svæði til orkuframleiðslu úr sjó, 
og væntir þess líklega að ráðuneytið hafi brugðist við niðurstöðum nefndar sem 
ráðlagði rannsóknir í þeim efnum. Þar hefur ráðuneytið ekki einungis sofið á 
verðinum, heldur beinlínis stungið undir stól beiðni um fjárveitingu til þessa 
verkefnis. Þá biður Alþingi núna um að mat verði lagt á möguleika til nýtingar 
sjávarorku í raforkukerfi landsins. Ekkert slíkt mat var að finna í skýrslunni 
2015. Það er því rangt að með þeirri skýrslu sé svarað skýrslubeiðni Alþingis.

• Það eru ósannindi (ofarlega á bls 19) að „hægt hafi á þróun tæknilegra 
sjávarorkulausna vegna mikils kostnaðar og takmarkaðs árangurs". Slík 
lygaþvæla á sér enga stoð, og stangast á við allar niðurstöður alþjóðastofnana 
sem t.d. er vitnað til í skýrslu Valorku. Þvert á móti hefur þróunin aldrei verið 
hraðari. Með verkefni Valorku hafa íslendingar nú einstakt tækifæri til að verða 
í fremstu röð virkjunar hægstraums, en það tækifæri mun fljótlega glatast ef 
stjórnvöld láta stjórnast af ósannindumSD og óhróðri sem þessum.

• Sjávarfallalíkanið hjá Vegagerðinni, sem hér er vitnað til, gefur enga mynd af 
nýtingarmöguleikum einstakra staða á landinu, þó það kunni að vera rétt 
varðandi heildarmassa sjávar sem er á ferð í sjávarföllum. Til að fá hugmynd 
um nýtanleikann á hverjum stað er nauðsynlegt að framkvæma staðbundnar
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mælingar. í þeim efnum hefur ráðuneytið dregið lappirnar; erindi Valorku 
varðandi straumamælingar var stungið undir stól í ráðuneytinu.

• Tölur þær sem ráðuneytið birti hér, um hreyfiorku í fermetra sjávar, eru 
allsendis ómarktækar og villandi. Hér er um reiknaða orku að ræða, útfrá 
ímynduðum forsendum. Hér sem annarsstaðar leitast ráðuneytið og 
samstarfsaðilar þess við að kasta ryki í augu lesenda. Hið rétta er að hreyfiorka 
sjávar hefur hvergi verið rannsökuð á líklegum virkjanastöðum hér við land, 
nema e.t.v. í Hvammsfirði. Ágiskanir af þessu tagi, án nokkurs fyrirvara, eiga 
ekki heima í opinberri skýrslu ráðuneytis. Þessu til viðbótar hefur slík tölfræði 
ekkert gildi. Það sem skiptir hér máli er ekki orkan á flatareiningu, heldur 
hagkvæmnin til að virkja hana. Þetta hefur verið kjarninn í þróunarverkefni 
Valorku og annarra sem vinna að sjávarorkunýtingu. Valorka hefur þróað 
lausnirtil að nýta tiltölulega orkurýran straum með mjög ódýrum aðferðum, 
sem eykur stórlega líkur á samkeppnisfærni í orkuverði við aðra 
orkuframleiðslu. Þessi málflutningur ráðuneytisins er óviðunandi og ósannur.

• Ráðuneytið fer enn og aftur með rangt mál þegar það heldur því fram (neðst á 
bls 19) að rannsóknir á sjávarorku séu kostnaðarsamar. Valorka sendi 
ráðuneytinu erindi á liðnu sumri og fórfram á nokkurra milljóna króna 
fjárveitingu til rannsókna sumarið 2019. Ráðuneytið stakk því erindi undir stól 
án svara og án þess að koma því til fjárlaganefndar Alþingis í samræmi við nýja 
vinnuferla í fjárlagagerð. Valorka býr nú þegar yfir vönduðum dopplermæli til 
straumarannsókna með báti. Varlorka hefur einnig fjárfest í báti til þessa 
verkefnis. Til viðbótar hefur Valorka stofnað til rannsóknarverkefnis með 
Hafrannsóknastofnun og Verkís, þarsem notaðirverða botnlægir 
dopplerstraummælar, en einn slíkur kostar 2-3 milljónir króna. Hér er því alls 
ekki um fjárfrekt rannsóknarverkefni að ræða; þvert á fullyrðingar 
ráðuneytisins.

• Það er alfgerlega fráleitt af ráðuneytinu að nefna verkefni Sjávarorku ehf 
„þróunarverkefni" og leggja það að jöfnu við verkefni Valorku eins og gert er (í 
kafla 6.1 ofarlega á bls 20). Meðan verkefni Sjávarorku lýtur einvörðungu að 
rannsóknum á möguleikum þess að virkja tiltekna sjávarröst, og hefur verið 
aðgerðalaust í áratug, þá lýtur verkefni Valorku að þróun algerlega nýrra 
aðferða til virkjunar sjávarorku; nýrri tækni sem nýtast mun víða kringum ísland 
og mjög víða um allan heim. Verkefni Valorku er einkaleyfishæf og 
brautryðjandi tækniþróun, meðan Sjávarorkuverkefnið erstaðbundin skoðun á 
einum orkukosti. Fátt sýnir betur en þessi samanburður hve ráðuneytið kýs að 
leggjast lágt til að úthúða verkefnum Valorku og sýna þeim fordóma.

VALORKA EHF

mailto:valorka@simnet.is


VALORKA EHF  Skógarbraut 1104, 235 Rn s. 862 2345 valorka@simnet.is

• Lýsing ráðuneytisins á hverflum Valorku er út í hött; fjarri öllum sannleika í 
flestum atriðum og sýnir að ráðuneytið les ekki þær skýrslur sem því eru 
sendar. Valorka hefur kappkostað að halda stjórnvöldum vel upplýstum um 
verkefnið, bæði vegna þess að það hefur á stundum hlotið lítilsháttar styrki af 
opinberu fé, en einnig vegna þeirra tækiifæra sem það færir ístenskri þjóð til að 
vera í forystu á heimsvísu í nýrri orkutækni og til orkuskipta í samræmi við 
Parísarsamninginn. Skýrslur Valorku hafa verið sendar hverjum þingmanni; þar 
með talið ráðherra orkumála og nýsköpunar sem ber ábyrgð á þessari skýrslu. 
Þrátt fyrir það kýs ráðuneytið fremur að vitna í einhverja stutta klausu í 
dagblöðum, sem segir ekkert um verkefnið.

• Það segir sitt um fordóma ráðuneytisins gagnvart Valorku að allur texti 
skýrslunnar um verkefni Valorku (neðarlega bls 20) er 7 vélritaðar línur, og er 
þó skýrslan öll 48 blaðsíður að lengd. Af þeim eru einungis 3 línur af einhverju 
viti; annað eru ósannindi og uppspuni. Slík vinnubrögð geta ekki talist boðleg í 
Ijósi þess að Alþingi kallaði sérstaklega eftir upplýsingum um íslensk verkefni á 
sviði sjávarorku. Undarlegt er ef Alþingi lætur slík vinnubrögð óátalin. Sú 
spurning hlýtur að vakna við lestur skýrslunnar hvort það sé vilji íslenskra 
stjórnvalda að hafna allri viðleitni til nýsköpunar í orkutækni, nema þeirri sem 
er á vegum stórra orkufyrirtækja (Landsvirkjunar) og opinberra stofnana (NMÍ)? 
Ætlar Alþingi að taka undir þau viðhorf ráðuneytisins eða vill það virða 
þjóðarhagsmuni og skuldbindingar okkar í Parísarsamningnum?

• Ráðuneytið segir í „lýsingu" á verkefni Valorku (neðarlega bls 20) að „gert sé 
ráð fyrir að hverfillinn liggi við akkeri í miðjum straumi". Þetta er óskiljanleg 
staðhæfing og ekki samkvæmt lýsingu Valorku. Ekki skiptir máli hvort 
hverfillinn er í miðjum straumi eða jaðri hans; að því tilskildu að straumhraðinn 
sé nægur. Rétt skilgreining er sú, eins og Valorka hefur ítrekað skýrt í skýrslum 
til stjórnvalda, að vinnudýpi hverfils Valorku verður neðan yfirborðs sjávar og 
neðan mestu ölduhreyfinga, en ofan botnkyrrðar. Hann verður því á miðdýpi 
en ekki „í miðjum straumi".

• Það er mjög villandi og röng lýsing í skýrslu ráðuneytisins, að sá hverfill Valorku 
sem nú er í þróun sé „10-20 m og snúningshraðinn um 10 snúningar á mínútu". 
Af þessu svari sést glögglega að ráðuneytið lætur ekki svo lítið að kynna sér 
nýjustu skýrslur Valorku sem það hefur undir höndum. Þegar árið 2017 kynnti 
Valorka fyrir þingmönnum og ráðherra skýrslu þar sem fjallað var um þróun 
tvíása hverfla Valorku. Þá hafði verið hætt vinnu við þá einása hverfla sem 
þessi lýsing ráðuneytisins á við. Tvíása hverflarnir henta mun betur við 
aðstæður í annesjaröstum, sem þeim er einkum ætlað að virkja. Með
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aðferðum Valorku geta þeir verið mjög langir í hlutfalli við dýpt. T.d. er 
tilraunahverfillinn sem smíðaður hefur verið til sjóprófana 25 metrar að lengd 
en einungis 2 metrar að dýpt. Þyngd hans er einungis um 60 kg án 
endabúnaðar, og hann má smíða úrfyllilega endurnýjanlegum efnum. 
Snúningshraðinn er auðvitað háður straumhraða hverju sinni, og því út í hött að 
fastsetja hann eins og ráðuneytið leyfir sér. Hverflar við slíkar aðstæður verða 
án efa langsamlega stærstu hverflar heims, sem leiðir af eðli þeirra. Með því að 
hafa hverflana mjög stóra, létta, ódýra og einfalda að gerð, næst að smala 
saman mjög dreifðri orku á hagkvæman háttfyrir miðlægan búnað, s.s. rafal og 
landflutning orku.
Eins og annarsstaðar í skýrslunni er hér hallað réttu máli og leitast við að 
lítilsvirða sjávarorku og verkefni Valorku.

• Niðurstaða athugunar á hagkvæmni sjávarfallavirkjar í hugsanlegri vegþverun 
Þorskafjarðar var sú að virkjunin væri tæpast hagkvæm nema því aðeins að 
mestur hluti stofnkostnaðar hennarfélli undir kostnað við vegagerðina. Með 
öðrum orðum gæti hún ekki staðið undir raunverulegum kostnaði. Furðulegt 
hlýtur að teljast, þegar ráðuneytið ræðir um þessa athugun (bls 20-21) að 
hvergi sé minnst á helstu hindrun í vegi þessara hugmynda að frátöldum 
kostnaði, sem eru hin gríðarlegu umhverfisáhrif. Þverun fjarða með brúargerð 
hefur nokkur umhverfisáhrif, en stíflun þeirra með sjávarfallavirkjun þýðir alger 
umskipti í vistkerfi og fleiru. Það vita þeir sem kynnt hafa sér erlend fordæmi.
En vegna þess að verkefnið var unnið í samstarfi við Nýsköpnarmiðstöð íslands, 
sem var einn samráðsaðila ráðuneytisins, er þessum neikvæðu atriðum sleppt. 
Það er augljóst hverjum þeim sem eitthvað hefur kynnt sér þróun 
sjávarfallavirkjana og aðstæður hérlendis að stífluvirkjanir af þessu tagi eru 
mjög ólíklegur orkuöflunarkostur, bæði í kostnaðarlegu og umhverfislegu tilliti, 
meðan virkjanir rasta eru mjög álitlegur kostur um leið og tæknin verður 
fullþróuð.

• Fráleit er sú athugasemd ráðuneytisins (ofarlega á bls 21) að „flest bendi til þess 
að flutningur raforku frá virkjanastöðum stærstu sjávarfallarasta verði dýr í 
uppsetningu og rekstri, samanborið við virkjanastaði á landi". Hér gengur 
hofmóður Landsvirkjunarfram úr hófi, og sömuleiðis þjónkun ráðuneytisins við 
þann orkurisa. Við þessa framsetningu er margt að athuga. A) Ekki er dýrara að 
flytja raforku frá helstu annnesjaröstum landsins heldur en frá vindorkuverum 
Landsvirkjunar í sömu fjarlægð. B) Kostnaður við flutning er alltaf háður 
fjarlægð milli framleiðslustaðar og notenda orkunnar. Ekki er sjálfgefið að 
notendur orkunnar séu allir í miðbæ Reykjavíkur. Mjög líklegt er að notendur



Skógarbraut 1104, 235 Rn s. 862 2345 valorka/aisiranet.is

orkunnar sæki til virkjanastaðanna, líkt og orðið hefur á suðursvæði landsins og 
nærri Kárahnjúkum. Hér gætir ekki einungis fordóma í garð 
sjávarorkuframleiðslu, heldur um leið gagnvart dreifbýli landsins. C) 
Raforkukerfi landsins munu verða byggð upp í samræmi við orkuframleiðslu og 
orkunotkun hverju sinni, en ekki útfrá eigin hagsmunum líkt og ætla mætt af 
þessari framsetningu.

• Ósannindin og áróðurinn gegn sjávarorku heldur áfram í upphafi kafla 6.2, 
þegar fullyrt er að í samanburði við „aðrar algengari framleiðsluaðferðir með 
áratuga notendareynslu" standi sjávarorka frammi fyrir margvíslegum 
vandamálum. Þetta eru hreín ósannindi. Sjávarorkutækni þarf að sigrast á 
mörgum viðfangsefnum, en þau eru síst meiri eða óyfirstíganlegri en þau sem 
varða aðra virkjantækni. Eini munurinn er sá að þróun sjávarorkutækni er 
seinna á ferðinni; hennar var ekki þörf meðan jarðarbúar leyfðu sér að brenna 
olíu og kolum og spilla umhverfinu með stíflugerð. Hugtakið „verkfræðilegar 
lausnir" kemur þróuninni ekkert við. Ekki er þörf á prófgráðum verkfræðinga 
við neinar lausnir, þó aðkoma þeirra geti verið ágæt ekki síður en annarra. T.d. 
hafa lausnir Valorku skapast af manni sem ekki hefur slíkar prófgráður. Hrokinn 
ríður hér ekki við einteyming.

• Það er villandi þegar sagt er (um miðja bls 22) að sjávarfallavirkjanir krefjist oft 
mikillar mannvirkjagerðar, og vísað til stíflugerðar. Vissulega á það við um þær 
sjávarfallavirkjanir sem lengst hafa starfað, en alls ekki þær sem nú eru í 
hraðastri þróun og alls ekki um einu íslensku virkjanatæknina; sem Alþingi 
óskaði sérstaklega eftir upplýsingum um.

• Fráleit staðhæfing kemur fram í upphafi kafla 6.3 (bls 23), þar sem sagt er að 
„viðskiptalegur ávinningur af þróun sjávarfallavirkjana hafi látið á sér standa"! 
Að sjálfsögðu er ekki unnt að búast við „viðskiptalegum ávinningi" af tækni sem 
enn er í þróun og ekki komin í markaðssetningu. Eða var e.t.v. viðskiptalegur 
ávinningur af vindvirkjun Landsvirkjunar meðan hún var enn í bygginu? Svona 
áróður að hálfu ráðuneytis er auðvitað vítaverður.

• Það er röng staðhæfing í skýrslunni að „viðvarandi vandi" hafi fylgt þróun 
sjávarorkutækni, sem ekki hafi tekist að leysa. Enginn slíkur vandi fylgir þessari 
þróun að ekki sé unnt að leysa hann; ekki fremur en annarri tækniþróun. Þau 
atriði sem talin eru upp í framhaldinu lýsa engum slíkum vanda. Fjármögnun 
rannsókna og þróunar er ekki vandasamari í þessari þróun en annarri; ef frá er 
talin andúð íslenskra ráðuneyta og stofnana sem lýsir sér m.a. í þessari skýrslu. 
Framkvæmdir við sjávarfallavirkjanir og rekstur þeirra er ekki flóknari eða
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áhættusamari en annað, en auðvitað þarf að beita þeim aðferðum sem við á. 
T.d. er gert ráð fyrir að hverflum Valorku verði unnt að leggja og þjóna með jafn 
auðveldum hætti og hefðbundnar veiðar eru stundaðar.

• Neikvæð viðhorf ráðuneytisins í garð sjávarorku birtast á ýmsan hátt. T.d. er 
það tíundað (bls 23) að „mörg fyrirtæki í þróun sjávarorkutækni hafi hætt 
starfsemi án þess að raungera hugmyndir sínar". Þau fyrirtæki eru hvergi 
nafngreind, enda eru þau ekki fleiri en gerist og gengur í annarri tækniþróun. 
Ráðuneytinu er greinilega mikið í mun að sverta álit lesenda á möguleikum 
sjávarorku.

• Það eru ósannindi hjá skýrsluhöfundum að byggingar- rekstrar- og 
viðaldskostnaður sjávarorkuvera sé hár (bls 23). Fráleitt er að meta slíkt útfrá 
þeim fáu sundavirkjunum sem komnar eru í tilraunarekstur og hafa birt 
kostnaðartölur. Þærtölur segja minna en ekki neitt um hagkvæmni og 
samkeppnishæfni sjávarfallavirkjana þegar þær eru fullþróaðar og komnar í 
fjöldaframleiðslu. Hér er um heimatilbúna sleggjudóma og fordóma 
ráðuneytisins að ræða. Einu tölurnar sem vitnað er til eru frá World Energy 
Council, sem er nærri jafn íhaldssamt og háð stórum orkuframleiðendum og 
ráðuneytið sjálft. Skynsamlegra er að líta til niðurstaðna þeirra sérfræðinga 
sem gleggst þekkja til og dómbærastir eru í þessum efnum, eins og Valorka 
gerir í kafla 3 í skýrslu sinni. Tölur WEC stangast t.d. á við niðurstöður 
sérfræðinga á vegum IEA, REN21, MRC og JRC. Ólíkt sleggjudómum 
ráðuneytisins eru þar dregnar fram tölur og orðréttar tilvitnanir í þá sem best 
þekkja til og hljóta að teljast trúverðugustu heimildir á þessu sviði. Samkvæmt 
þeim bendir allt til þess að sjávarfallavirkjanir muni verða vel samkeppnishæfar 
í orkuverðum þegar þær eru fullþróaðar og komnar í fjöldaframleiðslu og 
rekstur.

• Þó skýrsla ráðuneytisins sé um flest lituð af hagsmunagæslu fyrir stór 
orkufyrirtæki og uppfull af sleggjudómum, fordómum og staðreyndavillum þá 
er fátt jafn fráleitt í henni og umfjöllunin um líftímagreiningu í kafla 6.4. Hér 
setur ráðuneytið upp einhverja reyfarakennda leiksýningu, enda hefur það 
nákvæmlega ekkert til að byggja á. Engin sjávarfallavirkjun er enn komin í 
fjöldaframleiðslu í endanlegri mynd, sem verður að teljast skilyrði slíkrar 
greiningar. Þær 186 gerðir sjávarorkuvera sem vísað er til eru allar á 
þróunarstigi og fæstar hafa verið prófaðarvið sínar eðlilegu aðstæður. 
Ráðuneytið steypir þessum ólíku virkjunum saman í sinn galdrapott og með 
einhverjum óskiljanlegum aðferðum fær það út eitthvað meðaltal. Sú 
„meðaltalsvirkjun" á t.d. að hafa 2 MW uppsett afl og vera 190-1.270 tonn að
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Athyglisvert hlýtur að teljast að ráðuneytið gerir sérstaka viðauka við skýrslu sína með 
ítarefni um „staðarval fyrir vindorkuver"; og „eðlisfræði varmadælna", en lætur ekki 
fylgja sem viðauka skýrslu Vaiorku sem ráðuneytið hefur undir höndum. Sýnir þetta 
með öðru þann grímulausa áróðursem ráðuneytið rekurfyrir vissum tegundum 
orkuöflunar umfram aðrar. Sú hagsmunagæsla ráðuneytisins gerir þessa skýrslu að 
harla marklausu plaggi, en hlýtur um leið að teljast grafalvarlegur galli á því stjórnkerfi 
sem við viljum hafa í þessu landi. Alþingi má ekki láta glepjast af slíkum áróðri og 
hlýtur að beita sér fyrir bættum vinnubrögðum ráðuneytisins.

Hér hefur verið farið lauslega yfir nokkuð af því sem missagt er í skýrslu ráðuneytisins; 
ósatt með öllu; hagræðing á sannleikanum; villandi framsett eða augljóslega ætlað að 
kasta ryki í augu lesenda, sem fyrst og fremst er skýrslubeiðandinn; Alþingi íslendinga.

Valorka ehf mótmælir harðlega þeim fordómum ráðuneytisins í garð 
sjávarorkuþróunar og verkefna Valorku sem koma fram í skýrslunni og vinnubrögðum 
við hana, eins og hér hefur verið rakið. Valorka mótmælir því að ráðuneytið skuli ekki 
hafa kallað að skýrslugerðinni eina aðilann sem hérlendis hefur lengi starfað að þróun á 
sviði sjávarorku og gefið honum sama tækifæri til samráðs og þeim sem nefndir eru í 
kafla 1. Því er einnig mótmælt að ráðuneytið skuli á engan hátt hafa brugðist við 
athugasemdum Valorku við uppkast skýrslunnar.

Skýrslan ber þess glögg merki, líkt og annað viðmót ráðuneytisins gagnvart 
verkefnum Valorku ehf; að ráðuneyti orku og nýsköpunar gengur fyrst og fremst 
erinda stórra aðila á íslenskum orkumarkaði og ríkisstofnana í nýsköpun, en hundsar 
réttindi og hag smærri aðila, líkt og Valorku ehf; þrátt fyrir þjóðhagslegt mikilvægi 
þeirra til framtíðar litið og þrátt fyrir að með slíkri hundsun sé brotið gegn 
alþjóðlegum skuldbindingum s.s. Parísarsamningnum.

Afleiðingar þessara villandi upplýsinga ráðuneytisins geta verið mjög alvarlegar fyrir 
orkuöryggi og hagsæld þjóðarinnar til framtíðar litið. Til skemmri tíma eru þær 
alvarlegar fyrir hagsmuni Valorku og annarra sem vinna að þróun í þágu 
þjóðarhagsmuna. Hér er t.d. á beinan hátt vegið að möguleikum Valorku ehf til að fá 
sínar styrkumsóknir metnar á jafnræðisgrunni hjá samkeppnissjóðum. Þetta er Ijótur 
leikur hjá ráðuneytinu, sem vænst er að Alþingi taki ekki þátt í.

Alþingi ber að fordæma slík vinnubrögð ráðuneytisins og þau vinnubrögð sem viðhöfð 
eru við gerð þessarar skýrsluþ Þau eru óviðunandi að hálfu ráðuneytis sem ber að 
gæta sannsögli ogjafnræðis.

Ásbrú 11. desember 2018

Valdimar Össurarson, framkv.stjóri Valorku ehf
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