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Fjárlaganefnd Alþingis

Umsögn Valorku
um þingsályktunartillögu um fjármálaáætlun 2023-2027; 513. mál

Valorka ehf er sprotafyrirtæki á sviði tækniþróunar til nýtingar sjávarfallaorku; eini aðilinn hérlendis á 
því sviði og hefur mikla sérstöðu á heimsvÍsu, eins og sést m.a. af alþjóðlegum viðurkenningum.
Valorka hefur beitt sér mjög fyrir því að hérlendis verði hugað að sjávarorkunýtingu, bæði með 
tilmælum til stjórnvalda, kennslu í skólum og víðtækri kynningu.

Rannsóknir skortir hérlendis á umfangi sjávarfallaorku, en með samanburði við grannlönd okkar má 
ætla að heildarumfangið sé 300-400 TWst/ári. Þó einungis 5% þess væri nýtanlegt er það á við alla 
raforkuframleiðslu landsins núna, sem er um 18 TWst/ári. Þessa orku má nýta í mun meiri sátt við 
umhverfi og almenning en vatnsfalla- og vindorku. Sjávarfallaorka er því ekki einungis umfangsmesta 
nýtanlega orkuauðlind landsins; heldur einnig sú umhverfisvænsta. Þróun sjávarfallatækni er hröð og 
er nú að verða tiltæk til nýtingar. Í því efni er nærtækast að líta til Færeyinga, sem þegar eru farnir að 
nýta sjávarfallaorku. Sjávarfallaorka verður nýtt í mjög náinni framtíð og er framtíðarorkulind Íslands.

Rannsóknir á orkuauðlindinni hérlendis hafa enn ekki hafist en það seinlæti skrifast á andstöðu stórra 
orkufyrirtækja og Rannís. Í kjölfar skýrslu Valorku til Alþingis árið 2011 lögðu allir flokkar fram 
þingsályktunartillögu sem samþykkt var samhljóða vorið 2014. Með henni var ráðherra falið að láta 
hefja rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku. Ráðherra skipaði starfshóp, án 
aðkomu þróunaraðila í greininni s.s. Valorku. Hópurinn lagði eigi að síður til að rannsóknir yrðu 
hafnar á sjávarorku á völdum stöðum; fyrst í Látraröst. Síðan hefur ekkert gerst og staðan er þessi:

Almenningur (kjósendur) hérlendis hefur mun meiri áhuga á nýtingu sjávarfallaorku en annarri orku, 
og telur þann kost langtum skynsamlegri en hinar umdeildu vatnsvirkjanir og vindmyllur; sbr nýlega 
skoðanakönnun Maskinu. Á sama tíma kemur hver skýrslan á fætur annarri frá stjórnvöldum um 
orkumál og orkustefnu, þar sem þessarar orkuauðlindar er nánast hvergi getið; þrátt fyrir að allar 
virkjanir á landi séu vægast sagt mjög umdeildar. Svo virðist að ráðamenn; bæði ráðherrar og 
Alþingi, láti algerlega stjórnast af hagsmunum stórra orkufyrirtækja en taki ekki mið af þjóðarvilja.

Stjórnvöld.eru,samkvæmLParísarsáttmálanumJ skuldbundin tilaið síyðjatækniþróunLsem leitLgetur 
tilorkuskipta áhieimsvísuJ og miðlahienni. Þessu hafa íslensk stjórnvöld brugðist, en þróunarverkefni 
Valorku hefur verið synjað um alla styrki frá árinu 2018, þrátt fyrir að hafa staðið undir öllum 
væntingum. Þrátt fyrir síaukinn fjáraustur í stóra samkeppnissjóði; Tækniþróunarsjóð, Loftslagssjóð 
og Orkusjóð, virðist enginn þeirra hafa skyldur við tækniþróun á sviði loftslagsmála. Sú staða skrifast 
alfarið á reikning Alþingis og framkvæmdavaldsins. Ítrekuðum ábendingum Valorku er ekki sinnt.

Í þessari fjármálaáætlun fyrir 2023-2027 er komið inn á orkumál á nokkrum stöðum, sem rétt er að 
staldra við:

a) Gagnslítill Orkusjóður. Á bls 92 segir að „vel hafi gengið að úthluta fjármagni úr Orkusjóði til 
að styðja við orkuskipti. Flestar úthlutanir úr Orkusjóði hafi farið í hleðslustöðvar víða um 
land". Þetta verður að teljast undarleg staðhæfing. Í allmörg ár hefur Orkusjóður einungis 
veitt styrki til tveggja þröngra sviða orkuskipta. Annars vegar varðandi húsakyndingar og 
hinsvegar til rafknúinna tækja og hleðslustöðva þeirra. Orkusjóður hefur ekki veitt neina 
styrki til þróunar nýrrar íslenskrar tækni til orkuskipta, eins og þeirrar sem Valorka þróar.
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Slíkir styrkir eru alls ekki Í boði hérlendis, sem er brot á áðurnefndu ákvæði 
ParÍsarsáttmálans. Í öðru lagi er það mjög ámælisvert við styrkúthlutanir Orkusjóðs að 
samkvæmt styrkjayfirliti, t.d. síðasta árs, sést að langmest af þessu almannafé fer til að 
styrkja stöndug stórfyrirtæki í samkeppnisrekstri. Má t.d. benda á að Orkusjóður veitti Elkem 
17 millj; Lýsi hf 13 millj; Malbiksstöðinni 32 millj; Síldarvinnslunni 19 millj; Sæplasti 18 millj; 
Byko 4 millj; N-1 52 millj og Skinney-Þinganesi 4 millj kr. Sjóðurinn ver þannig hundruðum 
milljóna króna af almannafé til að styrkja stórfyrirtæki í samkeppnisrekstri. Allt er það undir 
formerkjum einhvers sem kalla mætti „orkuskipti", en í raun er um rekstrarstyrki að ræða, 
s.s. endurnýjun lyftaraflota fyrirtækjanna eða annað sambærilegt hagræði þeirra. Slíkt 
yfirskin á ekki að réttlæta fjáraustur af almannafé til fyrirtækja í samkeppnisrekstri. Til að 
tryggja stórfyrirtækjum aðgang að Orkusjóði og halda sprotafyrirækjum frá, gerir sjóðurinn 
óhóflega mótframlagskröfu; eða 67%, sem er langt umfram það sem eðlilegt má teljast. Á 
sama tíma synjar Orkusjóður um alla styrki til verkefnis Valorku; verkefni sem hefur langtum 
víðtækari þýðingu á sviði orkuskipta.
Valorka ehf gerir alvarlegar athursemdir við að áfram verði haldið á þeirri braut og fer fram á 
að í fjármálaáætlun verði gert ráð fyrir breyttum áherslum Orkusjóðs. Eða að öðrum kosti 
verði stofnaður sjóður sem sérstaklega er ætlað að styðja þróun nýrrar orkutækni.

b) Innantóm slagorð um orkuskipti. Á bls 96 er fjallað um „kolefnislausa framtíð". Þar er 
haldið á lofti þeirri fyrirætlun ríkisstjórnarinnar að „Ísland verði í fararbroddi í 
umhverfismálum á alþjóðavísu". Þessi slagorð eru ekki í neinu samræmi við þann 
raunveruleika sem þróunaraðilar nýrrar tækni hafa reynslu af, eins og sjá má hér að framan. 
Valorka ehf gerir þó kröfu til stjórnvalda; bæði ríkisstjórnar og Alþingis, að fjármálaáætlun 
Alþingis til næstu ára verði ekki byggð á innantómum slagorðum og orðagjálfri af þessu tagi, 
meðan raunveruleikinn er sá að hérlendis er verkefnum á sviði orkuskipta haldið niðri og þau 
fjársvelt.

c) Hugviti haldið niðri. Á bls 96 er einnig fjallað um „grósku í nýsköpun". Þar er því haldið fram 
að „vinna standi yfir við að gera Ísland betur í stakk búið til að mæta áskorunum framtíðar 
með því að byggja upp traustan grunn fyrir hugvitsdrifna nýsköpun á öllum sviðum". Þetta 
eru ósannindi; þvert á móti hafa stjórnvöld lagt stein í götu hugvitsmanna. Því til sönnunar 
skal annars vegar bent á reynslu Valorku sem að framan er lýst, en einnig það að Alþingi varð 
ekki við beiðni einu hagsmunasamtaka íslensks hugvitsfólks (SFH og KVENN) um lítilsháttar 
fjárframlag á yfirstanandi ári til að geta haldið uppi nauðsynlegri starfsemi. Í þeirri starfsemi 
felst m.a. ráðgjöf til hugvitsfólks í nýsköpun, sem er sú eina á landinu eftir að ríkisstjórnin 
lagði niður Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Beiðni SFH og KVENN um þjónustusamning til að 
sinna þessari lögbundnu starfsemi er ekki svarað að hálfu ráðherra nýsköpunar. Meðan 
Alþingi og ríkisstjórn halda hugvitsmönnum niðri er að sjálfsögðu ekki unnt að tala um aðra 
„grósku í nýsköpun" en þá sem rekin er á vegum akademíu og stórfyrirtækja. Gerð er krafa 
um bætt orðalag í áætluninni, ásamt úrbótum Alþingis í málefnum hugvitsfólks.

d) Á bls 145 er rætt um „sjálfbæra fjármögnun grænna verkefna". Þetta orðalag er algerlega 
merkingarlaust og með ólíkindum að slíkt bull sé lagt fram í fjármálaáætlun ríkisins. Hvernig 
getur fjármögnun verið sjálfbær? Hvað eru græn verkefni? Nauðsynlegt er að 
fjármálaáætlun sé skýr og markviss en byggi ekki á merkingarlausu málskrúði af þessu tagi. Í 
grein 6.4.3 eru þrír tölusettir liðir. Annar töluliðurinn lýtur að „bláum verkefnum" (!), og þar 
er minnst á „umhverfismál tengd hafinu". Undir þeim flokki er nefndur sjávarútvegur, 
rafvæðing hafna, orkuskipti skipa og fráveitumál. Ekki er minnst einu einasta orði á 
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tækniþróun til nýtingar sjávarorku. Sjávarorkutækni hlýtur þó að teljast til „blárra verkefna" 
og „umhverfismála tengdum hafinu". Nauðsynlegt er að Alþingi svari þvÍ, áður en þessi 
áætlun verður samþykkt, hvernig ætlunin er að styðja við tækniþróun til sjávarorkunýtingar.

e) Á bls 297 er rammagrein um „framtÍðarsýn og meginmarkmið í orkumálum". Þar er því 
haldið fram að Ísland sé „leiðandi í sjálfbærri orkuvinnslu, orkuskiptum, orkunýtni og skilvirkri 
notkun orkugjafa". Þetta er ekki rétt. Ísland hefur vissulega verið framarlega í nýtingu 
„endurnýjanlegrar" orku vatnsfalla og jarðhita, en aðrar þessar staðhæfingar eru mjög 
vafasamar og líkast til rangar. Ísland er nú óðum að dragast aftur úr öðrum þjóðum í öllum 
þessum geirum. Skýrasta dæmið um það er andstaða íslenskra stjórnvalda við 
sjávarorkunýtingu, sem lýst var hér í upphafi. Hérlendis verður röng stefna og andstaða 
stjórnvalda til þess að stöðva þróun eina íslenska sjávarorkuhverfilsins; tækni sem er hin eina 
á heimsvísu sem nýtt getur algenga hægstrauma við annes. Meðan íslensk stjórnvöld halda 
þannig á málum geysast allar þjóðir framúr okkur í þróun sjávarorkutækni; m.a. Færeyingar. 
Ísland verður ekki leiðandi á nokkru sviði orkumála meðan þannig er haldið á málum. Sagt er 
í þessari grein að „mikilvægt sé að orðspor greinarinnar sé jákvætt í augum samfélagsins". Í 
nýrri skoðanakönnun Maskinu kom í ljós að 72% þjóðarinnar vill nýta sjávarorku; mun fleiri 
en þeir sem styðja áframhaldandi vatnsvirkjun og vindmyllugarða. Ef stjórnvöldum er svona 
annt um jákvætt viðhorf þjóðarinnar til orkumála er augljóst að stefnubreytingar er þörf í 
málefnum sjávarorku. Valorka krefst þess að í þessari fjárhagsáætlun sé á skýran hátt gerð 
grein fyrir stuðningi við þróun sjávarorkutækni og rannsóknum á hinum miklu auðlindum 
sjávarorku við Ísland.

f) Á bls 302 er fjallað um „markmið og mælikvarða" í orkumálum. Þar kemur fram að fyrir 2027 
er ætlunin að tryggja landsmönnum orkuöryggi, sem í dag er ótryggt. Ekki er þar minnst á 
þann „ómöguleika" að orkuöryggi verður ekki tryggt með virkjunum í andstöðu við vilja 
þjóðarinnar. Þjóðin vill ekki fórna víðernum landsins fyrir vindmylluskóga, lón og annað 
framkvæmdum. Þjóðin hefur lýst skýrum vilja sínum til að nýta hreinar orkulindir sjávarfalla, 
en skv nýrri skoðanakönnum Maskinu vilja 72% þjóðarinnar nýta sjávarorku meðan miklu 
færri vilja vatnsvirkjanir og enn færri vindmylluskóga. Nauðsynlegt er að fjármálaáætlun 
ríkisins taki á skýran hátt á þessu, þannig að lýst sé hvernig staðið verður að stuðningi við 
rannsóknir og þróun á sviði sjávarfallaorku. Markmið vantar varðandi sjávarorkunýtingu.

g) Á bls 309 er rammagrein um „framtíðarsýn ogmeginmarkmið í umhverfismálum". Er þar 
viðraður draumur um að Ísland verði „meðal leiðandi þjóða í loftslagsmálum". Útilokað er að 
svo verði meðan stjórnvöld halda niðri tækniþróun á sviði orkuskipta og loftslagsmála, eins 
og hér hefur verið lýst. Meðan ekkert úrræði er í boði til þróunar slíkrar tækni hérlendis mun 
Ísland að sjálfsögu halda áfram að dragast aftur úr öðrum þjóðum og enda í ruslflokki í 
loftslagsmálum, enda leggja aðrar siðaðar þjóðir metnað sinn í hið gagnstæða. Flestar aðrar 
þjóðir sýna víðsýni í loftslagsmálum meðan hérlendis eru öll umhverfis- og orkumál á forræði 
stórra hagsmunaaðila, s.s. Landsvirkjunar, sem ekkert sjá nema sínar eigin fortíðarlausnir.

Margt fleira mætti um þessa áætlun segja, enda er þessu plaggi ætlað að móta stefnu íslenskra 
stjórnvalda á flestum sviðum á næstu árum. Margt í þessu er jákvætt. Hér hef ég leitast við að draga 
það fram sem helst er gagnrýni vert, frá sjónarhóli hugvitsmanns sem reynt hefur árangurslaust að 
koma gagnlegri tækni á framfæri í þjóðarþágu. Orðalagið í framansögðu kann að sýnast beinskeytt, 
en ég tel ástæðulaust að draga fjöður yfir þær misfellur sem sannanlega eru; bæði í þessu skjali og 
öðrum ráðstöfunum stjórnvalda. Stjórnvöld þurfa að vanda betur til verka.
En hverjar eru þá lausnirnar? Válorka er lausnamiðaðfyrirtæki og leggur þvítiLeftirfarandli:
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Tillaga varðandi sjávarorkurannsóknir. Alþingi samþykkti samhljóða vorið 2014 þingsályktun um 
rannsóknir og nýtingarmöguleika á sjávarorku. Í kjölfar þess skipaði ráðherra starfshóp sem skilaði 
tillögum um efnið í maí 2015. Hópurinn lagði m.a. til að hafnar skyldu rannsóknir á sjávarorku við 
Ísland. Þessar rannsóknir hafa enn ekki hafist, en með því bregst framkvæmdavaldið samhljóða 
ályktun Alþingis. Nú liggur fyrir, samkvæmt nýrri skoðanakönnun Maskinu, að 72% þjóðarinnar vilja 
nýta sjávarorku; mun fleiri en þeir sem eru hlynntir vatnsorku og langtum fleiri en þeir sem vilja 
gargandi fugldrepandi vindmyllurskóga. Stjórnmálamenn þurfa nú að hlusta á þennan vilja 
sístækkandi kjósendahóps og sýna hvernig þeir ætla að stuðla að sjávarorkunýtingu. Eðlilegast er að 
þá sé byrjað á að bæta úr algerum skorti á mati þessara orkulinda, sem að öllum líkindum eru 
umfangsmesta orkuauðlind þjóðarinnar. Vilji Alþingis liggur fyrir með áðurnefndri þingsályktun og 
tillögum starfshóps. Valorka efndi til samstarfs við Hafrannsóknastofnun, verkfræðistofur og fleiri 
aðila fyrir nokkrum árum um verkefni sem miðaði að því að hefja þessar rannsóknir. Sótt var um 
styrki í ýmsa samkeppnissjóði sem allir synjuðu; enda lá þá ekki fyrir sú stefnumótun sem síðar fékkst 
með þingsályktuninni. Valorka vinnur nú að því að endurreisa þetta samstarf fagaðila í 
hafrannsóknum, sjávarorkunýtingu og verkfræði; og koma því á formlegri grunn en áður, helst í 
samráði við umhverfis-, loftslags- og orkumálaráðuneytið. Valorka leggur það til við fjárlaganefnd 
Alþingis annarsvegar að gert verði ráð fyrir fjárveitingum til sjávarorkurannsókna í þessari 
fjármálaáætlun; og hinsvegar að þegar á næsta ári komi byrjunarfjárveiting á fjárlögum. Á næstu 
vikum mun koma í ljós nánara mat á fjárhæðum sem um er að ræða. Kostnaður felst einkum í 
sérhæfðum mælitækjum sem auka þarf við mælakost Hafró, ásamt úthaldi skipa við mælingar og svo 
vinnu sérfræðinga við matsgerðir og skýrslur. Afar árfðandier að sjáyarorkurannsóknir verði hluti 
þessarar fjármálaáætlunar.

Virðingarfyllst

Ásbrú 28.04.2022

Valdimar Össurarson, framkv.stjóri Valorku ehf

mailto:valorka@simnet.is

