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Formáli
Skýrsla iðnaðar- og viðskiptaráðherra um raforkumálefni er nú lögð fyrir Alþingi í
sjötta sinn. Skýrslunni er ætlað að veita Alþingi upplýsingar um ástand og þróun raforkumála
í ljósi mikilvægis raforku fyrir alla starfsemi í landinu. Venju samkvæmt hefur skýrslan að
geyma margþættan fróðleik um raforkumál á Íslandi og ætti þannig að geta orðið grundvöllur
fyrir gagnlega umræðu um raforkumál þjóðarinnar.
Að búa við viðunandi orkuöryggi er grundvallar forsenda í nútímaþjóðfélagi, eitthvað
sem við tökum kannski ekki eftir í daglegu lífi okkar, og tökum því sem sjálfsögðum hlut.
Orkuöryggi felst meðal annars í tryggu orkuframboði og afhendingaröryggi raforku. Í
samanburði við aðrar þjóðir höfum við Íslendingar verið tiltölulega lánsöm þegar kemur að
orkuöryggi, sérstaklega að því er varðar raforkuframleiðslu og húshitun. Afhendingaröryggi
raforku er hins vegar ábótavant víða á Íslandi og hefur sá vandi farið vaxandi undanfarin ár og
mun halda áfram að vaxa ef ekkert er að gert. Við þessu hafa stjórnvöld reynt að bregðast það
sem af er þessu kjörtímabili. Annars vegar með samþykkt Alþingis á síðasta ári á frumvarpi til
laga um kerfisáætlun þar sem skýrt er kveðið á um stöðu og mikilvægi kerfisáætlunar um
uppbyggingu flutningskerfis raforku. Hins vegar með samþykkt þingsályktunar um stefnu
stjórnvalda um lagningu raflína, en sú stefna var sett fram með það að markmiði að tryggja
meiri sátt um nauðsynlegar framkvæmdir í flutningskerfinu en verið hefur, gera
ákvarðanatöku sýnilegri og tryggja aðkomu allra hagaðila frá fyrstu stigum í gegnum opið
umsagnarferli. Í skýrslu þeirri sem hér er lögð fram er að finna nánari umfjöllun um
kerfisáætlun flutningsfyrirtækisins og framangreindar breytingar á regluverki raforkumála.
Mikilvæg áskorun á komandi árum er að áfram verði ávallt nægt orkuframboð.
Þá ber einnig að nefna að orkuöryggi er nokkuð misjafnt eftir landsvæðum og skera
tvö jaðarsvæði þar sig nokkuð úr, þ.e. Vestfirðir og Norð-Austurland. Í mínu umboði eru nú
starfræktir starfshópar með þátttöku heimamanna sem falið hefur verið að skoða möguleika á
styrkingu dreifi- og flutningskerfis innan þessara landsvæða, sem og möguleika á
uppbyggingu virkjanakosta. Stórt skref var stigið í bættu raforkuöryggi á Vestfjörðum með
nýrri 10 MW varaaflstöð Landsnets í Bolungarvík, auk þess sem ný tengivirki hafa verið reist
á Ísafirði og í Bolungarvík, og línur endurnýjaðar á svæðinu. Ljóst er að átak þetta hefur
skilað raunverulegum árangri á Vestfjörðum þar sem s.k. straumleysismínútum hefur fækkað
nokkuð, en það er mælikvarði sem gefur til kynna í hversu langan tíma raforka er skert hjá
notendum. Uppbygging virkjanakosta í héraði stuðlar að bættu raforkuöryggi og
samkeppnishæfni atvinnugreina svæðisins og því mikilvægt atriði í byggðaþróun landsvæða.
Á Vestfjörðum eru til skoðunar ýmsir orkuvalkostir, svo sem stækkun Mjólkárvirkjunnar,
Hvalárvirkjun, vindorkuver og varmadælur fyrir kyndistöðvar.
Mikilvægt forgangverkefni stjórnvalda er að tryggja jafnt aðgengi landsmanna að
orku, óháð búsetu. Í því sjónarmiði hefur nýlega verið gripið til tveggja aðgerða, með
lagabreytingum sem samþykktar voru á Alþingi á síðasta ári. Annars vegar að tryggja fulla
jöfnun á kostnaði við dreifingu á raforku í dreifbýli og í þéttbýli, samanber breytingar á lögum
nr. 98/2004 um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku. Hins vegar breytingar á lögum nr.
78/2002, um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, þar sem tryggt er að frá og með árinu 2016
verði flutningur og dreifing á raforku til hitunar íbúðarhúsnæðis niðurgreidd að fullu hjá þeim
sem ekki eiga kost á hitun húsnæðis með jarðvarma. Húshitunarkostnaður er mun hærri hjá
þeim 10% landsmanna sem þurfa að notast við rafhitun til hitunar íbúðarhúsnæðis, í stað
jarðvarmans, og hefur þessi munur farið vaxandi undanfarin ár. Með þessum tveimur
aðgerðum er því lögð lokahönd á að jafna orkukostnað eftir landsvæðum og tryggja þannig
jöfn búsetuskilyrði og jöfn tækifæri til atvinnuuppbyggingar um allt land. Er því um stóran
áfanga að ræða í raforku og búsetumálum landsmanna, en reynslan sýnir okkur að þessir tveir
málaflokkar eru nátengdir.
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Orkuskipti í samgöngum hafa verið áherslumál undanfarin ár. Að skipta jarðefnaeldsneyti út fyrir endurnýjanlegu eldsneyti skilar okkur hreinna umhverfi, auknu orkuöryggi,
tækifærum í nýsköpun og þróun og gjaldeyrissparnaði. Vorið 2015 lagði ég fram skýrslu um
stöðu orkuskipta hér á landi. Ánægjulegar vísbendingar eru um þróunina sem sjá má af því að
hlutfall endurnýjanlegs eldsneytis í samgöngum hefur aukist, ný sprotafyrirtæki sem framleiða
innlent eldsneyti hafa tekið til starfa, og fjöldi vistvænna bifreiða, þ.á m. rafbíla fer ört
vaxandi. Nauðsynlegt er að tryggja að nægjanlegir innviðir séu til staðar til að styðja við þessa
þróun. Við Íslendingar erum vel í sveit sett með aðgang að raforku og því verður að gæta þess
að skortur á innviðum verði ekki hlekkurinn sem vantar í þróuninni. Eitt af verkefnum sóknaráætlunar um loftslagsmál er einmitt að útfæra sérstakt þriggja ára átak til að byggja upp
innviði fyrir rafbíla. Þá stefni ég að því að leggja fram nýja þingsályktun um orkuskipti til
ársins 2030, með aðgerðaráætlun um orkuskipti jafnt á landi, sem og á lofti og legi.
Í skýrslunni er einnig að finna umfjöllun um ýmis önnur mikilvæg verkefni sem unnið
er að á sviði raforkumála. Jafnframt er margvíslega tölfræði að finna í skýrslunni og almennar
gagnlegar upplýsingar um þróun raforkumála hér á landi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hafði yfirumsjón með ritstjórn og gerð skýrslunnar en hún er unnin í samvinnu við sérfræðinga hjá Orkustofnun og Landsneti. Ég þakka
þeim fjölmörgu sem að verkinu komu og bind vonir mínar við að þær upplýsingar sem í
skýrslunni má finna verði til gagns fyrir upplýsta umræðu um raforkumál.
Ragnheiður Elín Árnadóttir
iðnaðar- og viðskiptaráðherra
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Inngangur
Skýrsla iðnaðar- og viðskiptaráðherra um raforkumálefni er nú lögð fyrir Alþingi í sjötta
skipti, í samræmi við 39. gr. raforkulaga nr. 65/2003. Samkvæmt greininni ber að fjalla um
eftirtalda þætti í skýrslunni:
1. Yfirlit um sölu og notkun raforku síðastliðin fjögur ár.
2. 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.
3. Rannsóknir orkulinda og undirbúning þeirra til raforkuvinnslu.
4. Raforkuvinnslu með hliðsjón af raforkuþörf og öryggi raforkukerfisins.
5. Styrkingu flutningskerfisins í samræmi við aukna raforkuþörf.
6. Gæði raforku, m.a. með hliðsjón af öryggi afhendingar.
7. Þjóðhagslega þýðingu áætlaðra framkvæmda á sviði raforkumála og áhrif þeirra á
atvinnulíf og byggð í landinu.
8. Áætlaða uppbyggingu flutningskerfis raforku og þróun kerfisáætlunar flutningsfyrirtækisins.
Uppbygging skýrslunnar er með svipuðum hætti og í fyrri skýrslum, 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
og alþjóðlegt samstarf í orkumálum. Jafnframt er gerð grein fyrir ýmsum verkefnum sem
unnið hefur verið að á sviði raforkumála að undanförnu, eða eru í vinnslu.
Í 2. kafla skýrslunnar er farið yfir þróun tekjumarka og 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.
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1. Raforkumál Íslands
Í þessum kafla er fjallað um skipulag og þróun raforkumála á Íslandi, m.a. þróun löggjafar
um raforkumál og áherslur á erlendum vettvangi. Jafnframt er gerð grein fyrir ýmsum
verkefnum sem unnið hefur verið að á sviði orkumála að undanförnu.

1.1. Stjórnkerfi

Samkvæmt forsetaúrskurði nr. 69/2013, um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í
Stjórnarráði Íslands, fer atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið með yfirstjórn raforkumála. Í
því felst að ráðuneytið fer meðal annars með mál er varða öryggi raforkukerfisins, raforkumarkað, jöfnun kostnaðar við húshitun og dreifingu raforku, orkusparnað, nýtingu orku og
orkuskipti, visthönnun vöru sem notar orku og orkumerkingar. Ráðuneytið fer einnig með
ýmis önnur verkefni sem skilgreind eru í raforkulögum, nr. 65/2003.
Í samræmi við lög nr. 87/2003, um Orkustofnun, sem og raforkulög, starfar Orkustofnun
að raforkumálum undir yfirstjórn iðnaðar- og viðskiptaráðherra. Orkustofnun skal 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.
Í lögunum er kveðið á um að Orkustofnun 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.) og leyfi til að stunda raforkuviðskipti (18.
gr.). Ákvarðanir Orkustofnunar er lúta að veitingu, endurskoðun og afturköllun leyfa eru
kæranlegar til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, í kjölfar lagabreytinga sem tóku
gildi 1. janúar 2012 (sjá lög nr. 130/2011 og nr. 131/2011) í tengslum við innleiðingu Árósarsamningsins.

1.2. Þróun raforkumarkaðar og löggjafar um raforkumál

Almennt má segja að fyrirkomulag raforkumála á Íslandi hafi verið í þróun í rúmlega 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 rafvæðingu 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
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.
Skipulag raforkumála hér á landi hefur verið á þann veg að fyrirtæki sem vinna, dreifa og
selja orku eru nær alfarið í opinberri eigu. Ýmist er hér um að ræða fyrirtæki sem að öllu leyti
eru í eigu ríkisins eða sveitarfélaga eða fyrirtæki sem eru í sameign þessara aðila. Hið sama
gildir um rannsóknarstofnanir á þessu sviði. Sjálfstæðar verkfræðistofur hafa þó frá upphafi
rafvæðingarinnar haft miklu hlutverki að gegna en einkaaðilar hafa í nokkrum mæli haslað sér
völl á undanförnum árum.
Flutningskerfi raforku er nú alfarið í höndum flutningsfyrirtækisins Landsnets hf. sem tók
til starfa í ársbyrjun 2005, en eigendur Landsnets eru Landsvirkjun, RARIK, Orkuveita
Reykjavíkur og Orkubú Vestfjarða. Langstærsti raforkuframleiðandinn, Landsvirkjun, hefur
annast heildsölu til dreifiveitna og sölu til stórnotenda. Á síðustu árum hafa Orka Náttúrunnar
og HS Orka jafnframt hafið raforkuframleiðslu til stóriðjunotenda og gera má ráð fyrir enn
frekari raforkuframleiðslu þeirra á næstu árum.

Mynd 1.1. Uppsett afl vatnsafls- og jarðvarmavirkjana 1930-2014 fyrir virkjanir stærri en 5 MW.

10

11

1.2.1. Raforkulög 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.
Ýmsar breytingar hafa verið gerðar á raforkulögunum frá 2003 og má þar helst nefna
breytingar árið 2004, 2008, 2011 og 2015. Yfirlit yfir gildandi lög og reglugerðir á sviði raforkumála er að finna á vef atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins á slóðinni: www.anr.is.
1.2.2. Almennt um vinnslu, sölu, flutning og dreifingu raforku
1.2.2.1. Vinnsla raforku
Í samræmi við ákvæði raforkulaga þarf leyfi Orkustofnunar til að reisa og reka raforkuver
sem eru stærri en 1 MW eða ef þau eru tengd við flutnings- eða dreifikerfi.
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 það til tryggingar fjárskuldbindingum nema með samþykki Orkustofnunar.
Virkjunarleyfi verður aðeins veitt sjálfstæðum lög- og skattaðila og aðeins má veita virkjunarleyfi til nýtingar endurnýjanlegra orkulinda. 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
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jarðvarmavirkjana á viðkomandi virkjunarsvæði og Orkustofnun 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 Orkustofnun veita
honum skriflega aðvörun og hæfilegan frest til úrbóta. Ef leyfishafi sinnir ekki aðvörun
ráðherra innan tilgreindra tímamarka getur Orkustofnun 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 Orkustofnun 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.
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.
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.

13

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 sett var á
laggirnar 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 og 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. 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 10 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 4.1 sýnir flutningskerfi
Landsnets.
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 um dreifkerfið til kaupenda er sérleyfisstarfsemi 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.
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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 lok árs 2015 voru starfandi sex dreifiveitur: HS Veitur, Norðurorka, Orkubú Vestfjarða,
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 stofnunin samráð við eftirlitsskylda aðila í gegnum sérstaka samráðsnefnd sem var stofnuð árið 2003.
Um samráðsnefndina gildir sérstök reglugerð, nr. 466/2003.
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 jarðvarma-orkuverum 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. Samkvæmt 9. gr. a. raforkulaga skal flutningsfyrirtækið leggja
árlega fyrir Orkustofnun til samþykktar kerfisáætlun um uppbyggingu flutningskerfisins. Þá
hefur Orkustofnun eftirlit með framkvæmd kerfisáætlunar og skal meta hvernig henni er fylgt
eftir.
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 0,4 aurum á hverja kWst en dreifiveitur
greiða 1 eyri á hverja kWst1.

1.3. EES‐samningurinn og áherslur á vettvangi Evrópusambandsins

Löggjöf Evrópusambandsins á sviði orkumála snýr einkum að því að koma á fót innri
markaði fyrir raforku og gas, auka notkun frá endurnýjanlegum orkulindum og bæta orkunýtni
í aðildarríkjunum. Löggjöfin felur einnig í sér skuldbindingar um neyðarolíubirgðir, visthönnun vöru, orkumerkingar og öryggi á sviði kjarnorku og geislavarna. Fyrirkomulag eignarhalds
og val um nýtingu orkuauðlinda er hins vegar ekki viðfangsefni ESB heldur alfarið á forræði
aðildarríkjanna sjálfra og var sú regla lögfest með 194. gr. Lissabon-sáttmálans (sáttmála
Evrópusambandsins).
Vegna aðildar Íslands að EES-samningnum hefur stór hluti gerða Evrópusambandsins á
sviði orkumála verið innleiddur hér á landi. Þessar gerðir hafa leitt til nokkurra breytinga og
nýmæla í löggjöf um orkumál á Íslandi og raforkulögin frá 2003 byggja 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.

1

Gjaldið var tvöfaldað með lögum nr. 176/2011, um breytingu á raforkulögum.
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Þó að raforkumarkaðurinn sé hluti af innri markaði ESB og Ísland þar af leiðandi
þátttakandi á honum þá nýtur Ísland talsverðrar sérstöðu. Íslenski raforkumarkaðurinn er
einangraður frá Evrópu, dreifikerfið hér er smærra og einfaldara í sniðum, vægi stóriðju meira
og hlutfall endurnýjanlegrar orku mun hærra en þekkist annars staðar í Evrópu. Vegna
þessarar sérstöðu hefur Ísland á grundvelli EES-samningsins fengið undanþágur frá því að
innleiða ýmsar gerðir sem tengjast t.d. jarðgasi, orkunýtni bygginga o.fl.
ESB fjármagnar ýmis verkefni, t.d. varðandi samtengingu orkukerfa aðildarríkja, aukið
hlutfall endurnýjanlegrar orku og bætta orkunýtingu. Ísland hefur í gegnum EES-samstarfið
haft aðgang að sérstakri orkuáætlun ESB (Intelligent Energy Europe) og notið styrkja til
ýmissa verkefna á sviði orkumála. Sem dæmi má nefna að Orkusetrið, sem stofnað var af
Orkustofnun í samstarfi við iðnaðarráðuneytið, hefur m.a. verið styrkt af Evrópusambandinu,
en hlutverk Orkuseturs er að stuðla að aukinni vitund almennings og fyrirtækja um skilvirka
orkunotkun og möguleika til orkusparnaðar.2
1.3.1. Stefna Evrópusambandsins í orkumálum
Grundvallarstefna fyrir orkukerfi Evrópusambandsins er fólgin í þremur stoðum; sjálfbærni, orkuöryggi og samkeppnishæfni. Evrópusambandið hefur sett sér metnaðarfull markmið í orkumálum sem lúta að orkuöryggi, bættri orkunýtni, minni losun gróðurhúsaloftegunda, aukinni hlutdeild endurnýjanlegra orkugjafa, bættum flutningskerfum og aukinni samkeppnishæfni.3
Stefnumótun ESB til ársins 2020 felur í sér þrjú markmið: 1) Að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um 20% samanborið við losun árið 1990. 2) Að hlutfall endurnýjanlegra
orkugjafa verði 20% af heildarorkunotkun í Evrópusambandinu ásamt því að sett eru sérstök
landsmarkmið fyrir aðildarríki. 3) Að orkusparnaður verði 20% samanborið við spár. Til
viðbótar þessum markmiðum eru sértæk markmið fyrir samgöngur á landi, þ.e. 10% endurnýjanlegra orkugjafa í samgöngum og samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda samgöngueldsneytis um 6%.
Stefnurammi ESB um orku- og loftslagsmál til 2030 var settur fram 23. október 2014.
Orkustefnan felur í sér eftirfarandi þrjú meginmarkmið:
 Að ná fram 40% samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda samanborið við viðmiðunarárið 1990.
 Að hlutdeild endurnýjanlegra orkugjafa í heildarorkunotkun verði amk 27%.
 Að auka orkunýtni um amk 27%.
Stefnurammanum er ætlað að stuðla að grænu hagkerfi (e. low-carbon economy), með
samkeppnishæfu og tryggu orkukerfi sem skilar neytendum orku á sanngjörnu verði og eykur
öryggi orkuframboðs. Stefnt er að því að hagkerfin verði minna háð orkuinnflutningi ásamt
því að stuðla að hagvexti og nýjum störfum.
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins kynnti þann 25. febrúar 2015 nýja stefnumótun
sem ber heitið „Orkusamband“ (Energy Union). Tillögunni um Orkusambandið er ætlað að
setja löggjöf sem tryggir að markmið stefnurammans til 2030 verði uppfyllt. Orkusamband
hefur fyrirmynd í öðrum áherslum Evrópusambandsins, í bankakerfinu (Banking union) og á
sviði kjarnorku (EURATOM). Þannig er þörfin fyrir orkuöryggi, þá sérstaklega á gassviðinu,
sem hrindir af stað vinnu við gerð stefnuramma og aðgerðaráætlunar um Orkusamband
Evrópu. Einnig er það nefnt sem drifkraftur stefnumótunarinnar að innri markaður Evrópu er
enn að miklu leyti ótengdur með einangruðum orkusvæðum og ekki sé búið að samhæfa
orkukerfið nýju orkuframboði með endurnýjanlegum uppruna.

2
3

Sjá www.orkusetur.is.
Sjá Energy Roadmap 2050: http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm
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Stefna Evrópusambandsins um nýtt Orkusamband er skerping á fyrri stefnu en þó með
meiri áherslu á orkuöryggi og bættar samtengingar milli landa. Hluti af þessari stefnumótun er
endurskoðun veigamikillar löggjafar á orkusviði sem fer fram strax á næstu misserum og er
mikilvægt að fylgjast með þeirri þróun. Þess ber þó að geta að málefnasvið um orkuöryggi
fellur ekki undir EES-samninginn og því löggjöf á því sviði ekki innleidd hér á landi, sbr.
tilskipun um lágmarksolíubirgðir.
Leiðarljós með stefnunni um Orkusamband Evrópu er að stuðla að öruggum, sjálfbærum
og samkeppnishæfum orkumarkaði. Stefnuramminn felur í sér fimm víddir sem eru eftirfarandi:
1. Orkuöryggi, samstaða og traust.
2. Samhæfður innri orkumarkaður.
3. Orkunýtni sem leið til að draga úr orkueftirspurn.
4. Samdráttur í losun koltvísýrings.
5. Rannsóknir, nýsköpun og samkeppnishæfni.
1.3.2. Þriðji raforkupakkinn
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins samþykkti 3. september 2009 svokallaðan þriðja
orkupakka ESB. Þriðji orkupakkinn inniheldur löggjöf á sviði innri orkumarkaðarins. Með
löggjöfinni er stefnt að því að klára að skapa samþættan og samkeppnishæfan innri markað
sambandsins fyrir raforku og gas.
Þriðji orkupakkinn inniheldur eftirfarandi gerðir er snerta raforkumarkað:
- 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.
- Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 713/2009 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.
Þriðja raforkutilskipun 2009/72/EB fellir úr gildi aðra raforkutilskipun 2003/54/EB sama
efnis, sem tekin hefur verið upp í EES-samninginn og innleidd hér á landi. Tilskipunin setur
sameiginlegar reglur um framleiðslu, flutning, dreifingu og afhendingu rafmagns, auk ákvæða
er varða neytendavernd, með það að markmiði að bæta og samþætta samkeppnishæfa raforkumarkaði innan bandalagsins. Settar eru reglur um skipulagningu og starfsemi á sviði raforku,
markaðsaðgang, viðmiðanir og málsmeðferð við útboð og leyfisveitingu og rekstur kerfa. Þá
setur tilskipunin skilyrði varðandi alþjónustu og réttindi raforkunotenda auk þess að skýra
samkeppnisskilyrði. Tilgangur tilskipunarinnar er að sundurgreina vinnslu og sölu frá
flutningi, auka samstarf, fjárfestingar og viðskipti með raforku milli landa, auka gegnsæi í
kerfisrekstri og vinnslu og auka virkni eftirlitsaðila. Helstu nýmæli tilskipunar 2009/72/EB
snúa að sundurgreiningu flutningskerfa frá öðrum rekstri og sjálfstæði raforkueftirlits innan
aðildarríkja ESB og EFTA.
1.3.3. Tilskipun um innviði fyrir óhefðbundið eldsneyti
Tilskipun 2014/94/EB um innviði fyrir óhefðbundið eldsneyti (Directive 2014/94/EU on
the deployment of infrastructure for alternative fuels) er til skoðunar að taka upp í EESsamninginn. Markmið með tilskipuninni er að tryggja að skortur á nægjanlegum innviðum
verði ekki hindrun í orkuskiptum í samgöngum. Lífeldsneyti hefur hingað til verið
meginuppistaða þeirra orkuskipta sem hafa átt sér stað í Evrópu og hér á landi einnig. Helsti
kostur lífeldsneytis er sá að það notar núverandi innviði sem byggðir hafa verið upp fyrir
hefðbundið jarðefnaeldsneyti. Nauðsynlegt er samt sem áður að nýta í meiri mæli annað
óhefðbundið eldsneyti, þar sem lífeldsneyti er ýmsum takmörkunum háð. Byggja þarf nýja
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innviði fyrir óhefðbundið eldsneyti þar sem núverandi innviðir nýtast ekki og eru því hindrun
fyrir upptöku þess. Óhefðbundið eldsneyti er í þessu samhengi talið vera rafmagn, vetni, CNG
(þjappað jarðgas), þ.á m. metangas og LNG (fljótandi jarðgas). Til viðbótar innviðauppbyggingunni er ætlunin með tilskipuninni að koma á samræmdum stöðlum fyrir innviði á Evrópska
efnahagssvæðinu, m.a. fyrir innstungur á hraðhleðslustöðvum.
Kröfur tilskipunarinnar um lágmarksuppbyggingu innviða lúta að mikilvægu grunnsamgönguneti hvers ríkis (Ten-T core network) og þéttbýliskjörnum. Á Íslandi teljast Keflavíkurflugvöllur, Reykjavíkurhöfn og vegurinn á milli Reykjavíkur og Keflavíkur til grunnetsins.

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 Ísland 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 þar sem 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.
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 var Orkustofnun aðili að ERGEG (European
Regulators’ Group for Electricity and Gas) sem voru lögð niður árið 2011 með tilkomu nýrrar
stofnunar Evrópusambandsins, ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators)
sem sett var á laggirnar sem hluti af þriðja raforkupakkanum.
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 og Nordenergi, sem er norrænt samstarf samtaka fyrirtækja í raforkuiðnaði.
Á undanförnum árum 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.
Landsnet og Orkustofnun taka einnig þátt í NordBER-samstarfinu sem er vettvangur
Norðurlanda um rekstraröryggismál raforkukerfa.
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1.5. Nýleg verkefni
1.5.1. Raforkuframleiðsla og raforkuþörf
Uppsett afl allra virkjana landsins er í dag um 2.750 megavött (MW). Landsvirkjun er
stærsti framleiðandi raforku með uppsett afl upp á 1.991 MW. Orka náttúrunnar (ON) kemur
þar á eftir með 435 MW og síðan HS Orka með 176 MW. Heildarorkunotkun árið 2014 nam
17,6 TWst (sjá nánar kafla 3.1) og hafði þá ríflega tvöfaldast frá árinu 2005. Þar af notar
stóriðjan tæpar 14 TWst eða um 80% raforkunnar.
Í raforkuspá 2015-2050 er gert ráð fyrir að heildarnotkun raforku aukist úr 17,66 TWst í
19,63 TWst á árinu 2020, en það svarar til 1,8% árlegrar aukningar. Inn í því eru þegar gerðir
samningar við stóriðjufyrirtækin. Samkvæmt raforkuspá er aukning á almennri notkun
forgagnsorku, þ.e. notkun almennings og fyrirtækja annarra en stóriðju, um 1,7% á ári að
meðaltali til næstu ára. Sjá nánari umfjöllun í kafla 3.
1.5.1.1. Raforkuþörf
Eftirspurn eftir raforku hefur aukist undanfarin ár. Áform eru uppi um fjögur ný kísilver á
næstu árum. Tvö þeirra, United Silicon og PCC, hafa þegar hafið framkvæmdir og undirritað
raforkusamninga við Landsvirkjun vegna uppsetningar á fyrstu ofnum verksmiðjanna. Ef hin
tvö verkefnin til viðbótar, Silicor Materials og Thorsil, verða byggð verður samanlögð
orkuþörf þeirra 2.175 GWst árlega innan næstu þriggja ára.
Stærsta verkefnið er Silicor Materials með raforkuþörf upp á 745 GWst á ári4. Haustið
2015 var skrifað undir samning við ON um kaup á 350 GWst af raforku5. Samkvæmt
tilkynningu frá ON mun raforkunnar verða aflað með því að framlengja ekki sölusamninga
við Landsvirkjun sem verið hafa í gildi frá 1997 og 20006 og tengjast orkuöflun fyrir álver
Norðuráls á Grundartanga. Þeir samningar renna út á árinu 2019. Því þarf að afla raforku frá
öðrum orkufyrirtækjum til starfsemi álversins ef starfsemi þess á að haldast óbreytt. Silicor
þarf til viðbótar að afla 395 GWst árlega sem upp á vantar7 og á fyrirtækið m.a. í viðræðum
við Landsvirkjun um þau orkukaup.
Raforkuþörf PCC, í fyrsta áfanga, er um 400 GWst á ári8 og hefur fyrirtækið undirritað
samning við Landsvirkjun um þá orku, sem koma mun frá Þeistareykjavirkjun. Fullbyggð
mun verksmiðjan þurfa um 900 GWst á ári9.
United Silicon og Landsvirkjun hafa náð samning um kaup á 300 GWst á ári vegna fyrsta
áfanga10. Fullbyggð mun verksmiðjan þurfa um 1.220 GWst á ári11.
Raforkuþörf Thorsil í fyrri áfanga er 730 GWst á ári og á fyrirtækið í viðræðum við
Landsvirkjun12. Fullbyggð mun verksmiðjan þurfa um 1.520 GWst á ári13.

4

Sjá http://www.silicor.is/restaurant-2/
40MW af afli samsvara orkuþörf upp á 350 GWst á ári.
6
https://www.on.is/haerra-raforkuverd-og-dregid-ur-ahaettu
7
45MW af afli samsvara 368 GWst á ári.
8
Sjá http://annualreport2013.landsvirkjun.com/energy-generation-and-business-opportunities/energyat-the-global-level
9
104 MW samsvara 911 GWst á ári.
10
Sjá http://annualreport2013.landsvirkjun.com/energy-generation-and-business-opportunities/energyat-the-global-level
11
140 MW samsvara 1.226 GWst á ári.
12
Sjá http://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2014/04/11/thorsil_ehf_semur_um_lod_i_helguvik/
13
174 MW samsvara 1524 GWst á ári.
5
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Ef framtíðaráform PCC á Bakka, United Silicon og Thorsil um stækkarnir verða að
veruleika þá bætast því við 2.210 GWst á ári við og samanlögð orkuþörf kísilverana þá komin
í 4.385 GWst. Til hliðsjónar er orkuvinnslugeta Kárahnjúkavirkjunar 4.800 GWst á ári14.
Raforkunotkun annars iðnaðar en stóriðju hefur aukist að undanförnu. Þannig nota
gagnaverin í landinu nú á bilinu 175 til 220 GWst af raforku15 og er búist við að sú raforkunotkun muni vaxa hratt á næstu árum.
Miðað við uppsett afl allra virkjana landsins í dag þá þarf að auka raforkuframleiðslu ef
mæta á framangreindri raforkuþörf, sjá nánar meðfylgjandi töflur. Hugsanleg áform um álver
í Helguvík og við Hafursstaði, ásamt áburðarverksmiðju, myndu síðan koma til viðbótar við
framangreint og kalla á enn frekari raforkuvinnslu. Sæstrengur til Evrópu, með flutningsgetu
upp á 1.000 MW, myndi síðan auka enn á eftirspurn eftir raforku. Ljóst er þó að ef að yrði
myndi sæstrengur ekki tengjast íslenska raforkukerfinu fyrr en í fyrsta lagi eftir 8-10 ár.

Silicor
PCC
United Silicon
Thorsil

Fyrstu áfangar16
MW
GWst/ár
85
745
52
400
35
300
87
730

Samtals

259

2.175

Heildarþörf
MW
85
104
140
174

GWst/ár
745
900
1.220
1.520

503

4.385

Tafla 1.1. Samantekt vegna orkuþarfa kísilmálmvera.
1.5.1.2. Virkjanaáform
Framboð af nýjum orkukostum á næstu árum ræðst að mestu leyti af framgangi í þriðja
áfanga rammáætlunar á Alþingi. Í orkunýtingarflokki Rammaáætlunar eru í dag 17 virkjunarkostir, 3 vatnsafls og 14 jarðvarma. Samtals áætluð orkugeta þessara virkjunarkosta er um
9.000 GWst á ári. Í biðflokki eru 30 virkjunarkostir (samtals 13.000 GWst). Sjá eftirfarandi
töflu.
Fjöldi
47

Afl [MW]
2.938

Orkugeta
[GWst/ár]
21.904

Orkunýtingarflokkur
Vatnsafl
Jarðvarmi

17
3
14

1.112
137
975

8.954
1.055
7.899

Biðflokkur
Vatnsafl
Jarðvarmi

30
21
9

1.826
1.391
435

12.950
9.387
3.563

Samtölur
Samtals
þar af:

Tafla 1.2. Samantekt yfir virkjunarkosti í orkunýtingarflokki og biðflokki Rammaáætlunar.
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Sjá http://www.landsvirkjun.is/fyrirtaekid/aflstodvar/fljotsdalsstod.
20 til 25MW samsvara 175 til 220 GWst á ári.
16
Munur á fyrstu áföngum og heildarþörf er 4.385-2.175 = 2.210 GWst á ári
15

20

Þær framkvæmdir sem nú standa yfir varðandi nýja orkuöflun eru þessar:
 Stækkun Búrfellsvirkjunar. Samkvæmt upplýsingum frá Landsvirkjun er undirbúningur við stækkun Búrfellsvirkjunar langt kominn. Samtals er um 300 GWst á
ári að ræða17 til viðbótar við núverandi orkuvinnslu Búrfellsstöðvar. Stækkunin
mun nýta vatn sem í dag rennur fram hjá núverandi stöð og er áætlaður kostnaður
við framkvæmdir og kaup á vélum og öllum öðrum búnaði 13 til 15 milljarðar
króna. Framkvæmdir hefjast á þessu ári og lýkur á fyrri hluta 2018.
 Þeistareykir. Áætlað er að fyrri vél virkjunarinnar hefji framleiðslu á haustmánuðum 2017 og sú síðari á árinu 2018. Orkuvinnslugeta beggja véla verður um
740 GWst á ári18. Áframhaldandi nýting svæðisins mun síðan ráðast af viðbrögðum
við þeirri vinnslu og niðurstöðum áframhaldandi rannsókna á jarðhitakerfinu.
Af þeim virkjunarkostum sem Landsvirkjun hefur til skoðunar eru fimm í nýtingarflokki
rammaáætlunar (Þeistareykir, Hvammsvirkjun, stækkun Bjarnarflagsvirkjunar, stækkun
Kröfluvirkjunar og Blönduveita). Áform um Hvammsvirkjun eru lengst komin en þar er gert
ráð fyrir orkuvinnslu upp á 720 GWst á ári19. Samkvæmt upplýsingum frá Landsvirkjun verða
ekki teknar ákvarðanir um framkvæmdir við Hvammsvirkjun fyrr en mat á umhverfisáhrifum
liggur fyrir því slíkt sé forsenda fyrir frekari vinnu við leyfisveitingaferli virkjunarinnar. Hið
sama á við um Bjarnarflagsvirkjun. Takmarkanir í flutningskerfi raforku koma í veg fyrir
virkjunaráform í Bjarnarflagi, Kröflu og við Blönduveitu að svo stöddu.
Orka náttúrunnar (ON) gerir ekki ráð fyrir nýjum virkjunum á næstu árum en HS Orka er
með áform um virkjun í Tungufljóti sem gæti unnið allt að 90 GWst á ári og stækkun Reykjanesvirkjunar upp á 260 GWst á ári sem gætu hafið vinnslu á árunum 2018-201920, auk
virkjunar við Hvalá í Ófeigsfirði eftir 2018 með orkugetu um 259 GWst á ári21.
Áætluð afgangsorka í orkukerfinu í meðal ári er metin í kringum 2.000 GWst. Með hugtakinu afgangsorku er átt við vatnsorku sem sveiflast á milli ára eftir vatnsbúskap og er
sýnileg í því vatni sem rennur á yfirfalli og ónýtt framhjá vatnsaflsvirkjunum. Í einstökum
slæmum vatnsárum er því ekki um neina slíka afgangsorku að ræða. Í lokuðu raforkukerfi er
erfitt eða ómögulegt að koma afgangsorku af þessu tagi í not.
Stækkun Búrfells
Þeistareykir
Stækkun Reykjanesvirkjunar
Tungufljót
Samtals

MW
100
90
30
10
230

GWst/ár
300
740
260
90
1.390

Tafla 1.3. Samantekt vegna virkjanaframkvæmda.
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Sjá http://www.landsvirkjun.is/Rannsoknirogthroun/Virkjunarkostir/staekkun-burfellsvirkjunar.
Sjá http://www.landsvirkjun.is/rannsoknirogthroun/virkjunarkostir/theistareykir/.
19
Sjá http://www.landsvirkjun.is/rannsoknirogthroun/virkjunarkostir/hvammsvirkjun.
20
10MW samsvara 88 GWst á ári sé gert ráð fyrir að virkjunin sé á fullum afköstum allt árið. 30MW
samsvara 263 GWst á ári.
21
Sjá https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Rammaaaetlun-1.pdf#page=17.
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1.5.1.3 Samantekt
Samanburður á framangreindu (það er að segja eftirspurn eftir raforku annars vegar og
framboð hins vegar) leiðir í ljós að þegar horft er til næstu þriggja ára er eftirspurn eftir
raforku nokkuð umfram framboð. Þannig þurfa fyrri áfangar í kísilverunum fjórum 2.175
GWst innan þriggja ára, auk viðbótar í almennri raforkunotkun upp á einhverja tugi eða
hundruði GWst. Á móti myndu þær virkjunarframkvæmdir sem áformaðar eru á tímabilinu
auka orkuvinnslu um 1.390 GWst á ári. Því er ljóst að nokkuð ber í milli til að jafnvægi náist
miðað við þessar forsendur. Auk þess kann þessi mynd að breytast fljótlega (ef horft er til
lengri tíma en þriggja ára) vegna áframahaldandi almenns vaxtar í raforkunotkun, seinni
áfanga í kísilverunum, annarra hugsanlegra stóriðjuverkefna o.s.frv. Að óbreyttu mun þá
skorta enn á framboð raforku miðað við ofangreindar tölur. Mun þá þurfa að koma til frekari
nýtingar á nýjum virkjunarkostum sem eru til meðferðar í Rammaáætlun, eða eiga eftir að
bætast við hana. Meðal þess sem þar hefur verið til skoðunar eru möguleikar um vindorkugarða við Búrfell og Blöndu sem gætu mögulega unnið um 705 GWst á ári22.
1.5.2. Flutningskerfi raforku
Á 144. löggjafarþingi voru samþykkt tvö mikilvæg þingmál sem lúta að flutningskerfi
raforku. Afhendingaröryggi raforku er ein af undirstöðum í orkumálum Íslands og brýnt að
flutningskerfið sé í stakk búið til að tryggja örugga afhendingu og mæta áætluðum vexti í
raforkunotkun á landsvísu. Jafnframt er mikilvægt að reynt verði að tryggja meiri sátt um
nauðsynlegar framkvæmdir í flutningskerfinu en verið hefur og gera ákvarðanatöku sýnilegri
og tryggja aðkoma allra hagaðila frá fyrstu stigum í gegnum opið umsagnarferli. Framangreind tvö þingmál voru lögð fram til að bregðast við þessu og verður hér gerð stuttlega grein
fyrir þeim:
1.5.2.1. Stefna stjórnvalda um lagningu raflína
Í febrúar 2012 var á Alþingi samþykkt þingsályktun þar sem iðnaðarráðherra, í samráði við
umhverfisráðherra, var falið að skipa nefnd til að móta stefnu um lagningu raflína í jörð. Í
greinargerð með þingsályktunartillögunni kemur fram að á undanförnum árum hefur
orkuframleiðsla á Íslandi aukist og jafnframt gagnrýni á neikvæð umhverfisáhrif hennar. Einn
þáttur þeirra áhrifa eru sjónræn áhrif af völdum háspennulína og hefur sú krafa orðið háværari
að jarðstrengir séu nýttir í stað loftlína. Í greinargerð með þingsályktunartillögunni er tilgreint
að mikilvægt sé að fyrir liggi stefnumörkun um með hvaða hætti og á hvaða forsendum skuli
stefnt að lagningu raflína í jörð og til hvaða þátta skuli sérstaklega taka tillit í þeim efnum.
Í samræmi við framangreinda þingsályktunartillögu skipaði iðnaðarráðherra, í mars 2012,
nefnd um mótun stefnu um lagningu raflína í jörð. Nefndin skilaði lokaskýrslu til ráðherra
þann 11. febrúar 2013.
Í skýrslu nefndarinnar eru settar fram tillögur er varða breytingar á fyrirkomulagi við
undirbúning framkvæmda í raforkuflutningskerfinu. Eftirfarandi fjögur meginatriði eru þar tilgreind:
1. Breyta vinnuferli í kringum kerfisáætlun og innleiða þriðju raforkutilskipun ESB og
sjónarmið hennar varðandi kerfisáætlun hér á landi í íslensk lög.
2. Setja fram valkostagreiningu fyrir einstakar framkvæmdir.
3. Setja fram almenn viðmið um hvenær jarðstrengur skuli valinn umfram línu, þrátt fyrir
kostnaðarauka og aðrar grundvallarreglur.
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Sjá http://www.landsvirkjun.is/rannsoknirogthroun/virkjunarkostir/burfellslundur.
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4. Leggja aukna áherslu á rannsóknir, bæði umhverfisrannsóknir og hagfræði- og kostnaðargreiningar.
Skýrsla starfshópsins var lögð fram til almennrar umræðu á Alþingi haustið 2013. Í framhaldi af nefndaráliti atvinnuveganefndar vegna skýrslunnar var unnin tillaga til þingsályktunar
um stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. Var hún lögð fram á Alþingi í október 2014 og
samþykkt í maí 2015.
Samkvæmt tillögunni ályktar Alþingi að við uppbyggingu dreifi- og flutningskerfis raforku
verði stefna sú sem fram kemur í þingsályktuninni höfð að leiðarljósi að því er varðar þau
álitamál um hvenær leggja skuli raflínur í jörð og hvenær reisa þær sem loftlínur.
Í þingsályktuninni eru lagðar fram ákveðnar meginreglur og viðmið að því er varðar þau
álitamál hvenær leggja skuli raflínur í jörð og hvenær í lofti, auk annarra atriða. Þar sem
spennustig raflína ræður miklu um samanburð á loftlínu og jarðstreng er í tillögunni dreifi- og
flutningskerfi raforku skipt í eftirfarandi þrjá kerfishluta. Lagt er til að mismunandi
meginreglur gildi fyrir hvern kerfishluta fyrir sig og eru þær sem hér segir:
Lágspennt dreifikerfi raforku: Í hinu lágspennta dreifikerfi raforku skal meginreglan vera
sú að notast sé við jarðstrengi við lagningu raflína eða endurnýjun eldri lagna. Í rökstuddum
undantekningartilvikum skal vera heimilt að notast við loftlínur, vegna sérstakra ástæðna.
Lágspennt dreifikerfi raforku, sem er sá kerfishluti sem er á lægri spennu en 1 kV.
Landshlutakerfi raforku: Í landshlutakerfi raforku skal meginreglan vera sú að notast sé við
jarðstrengi við lagningu raflína eða endurnýjun eldri lagna, að því gefnu að það sé tæknilega
raunhæft og að kostnaður við slíka lausn sé ekki meiri en tvisvar sinnum kostnaður við
loftlínu. Í rökstuddum undantekningartilvikum verði heimilt að víkja frá þessari meginreglu,
t.d. ef í umhverfismati kemur fram að loftlína sé talin betri kostur út frá umhverfissjónarmiðum. Landshlutakerfi raforku, sem er sá kerfishluti sem flytur orku innan landshluta frá meginflutningskerfi raforku til lágspennta dreifikerfisins eða beint til notenda.
Meginflutningskerfi raforku: Í meginflutningskerfi raforku skal meginreglan vera sú að
notast sé við loftlínur nema annað sé talið hagkvæmara eða æskilegra, m.a. út frá tæknilegum
atriðum eða umhverfis- eða öryggissjónarmiðum. Meginflutningskerfi raforku, sem er sá
kerfishluti sem flytur orku á milli landshluta, sbr. skilgreiningu í kerfisáætlun Landsnets. Með
tilliti til umhverfis- og öryggissjónarmiða skal meta í hverju tilviki fyrir sig hvort rétt sé að
nota jarðstrengi á viðkomandi línuleið, eða afmörkuðum köflum hennar, á grundvelli
eftirfarandi viðmiða sem réttlæta þá að dýrari kostur sé valinn:
1. Ef línuleið er innan skilgreinds þéttbýlis, sbr. skilgreiningu á þéttbýli í 2. gr.
skipulagslaga, nr. 123/2010.
2. Ef línuleið er innan friðlands sem verndað er sökum sérstaks landslags, sbr. 53. gr.
laga nr. 44/1999, um náttúruvernd.
3. Ef línuleið er við flugvöll þar sem sýnt er að loftlína geti haft áhrif á flugöryggi.
4. Ef línuleið er innan þjóðgarðs.
5. Ef línuleið er innan friðlands sem verndað er af öðrum sökum en sérstaks landslags,
sbr. 53. gr. laga nr. 44/1999, um náttúruvernd.
Í framangreindum tilvikum skal meta hve langan jarðstreng er tæknilega mögulegt að vera
með á viðkomandi stað í meginflutningskerfinu, kostnað og hvaða áhrif útfærslan hefur á
afhendingaröryggi og gæði raforku. Ef í framangreindum tilvikum kostnaður við að leggja
jarðstreng er ekki meiri en tvisvar sinnum kostnaður við loftlínu á viðkomandi kafla skal miða
við að leggja jarðstreng, nema ef ekki er talið tæknilega mögulegt að leggja jarðstreng eða ef
loftlína er í umhverfismati talin betri kostur á grundvelli umhverfissjónarmiða. Við
samanburð á kostnaði skal miða við núvirtan stofnkostnað. Reglan um hámarkskostnaðarmun
gildir þó ekki þegar um er að ræða skilgreint þéttbýli eða friðland sem verndað er sökum
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sérstaks landslags eða að teknu tilliti til flugöryggis, sbr. 1.–3. tölul. Taka skal mið af afhendingaröryggi raforku og kostnaði við að tryggja það.
Í þingsályktuninni eru sett fram markmið um hlutfall jarðstrengja í flutningskerfi raforku á
næstu arum. Þannig kemur fram að við uppbyggingu og þróun flutningskerfis raforku skuli
stefnt að því að árið 2020 verði samanlagt heildarhlutfall jarðstrengja í landshluta- og
meginflutningskerfi raforku á 11 kV spennustigi eða hærra orðið a.m.k. 50% af lengd raflína,
65% árið 2025 og 80% árið 2035. Náist þessi markmið ekki skal endurskoða þingsályktunina.

1.5.2.2. Kerfisáætlun Landsnets
Samhliða þingsályktunartillögu um stefnu stjórnvalda um lagningu raflína var lagt fram á
Alþingi, í október 2014, frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003, sem
kvað á um stöðu kerfisáætlunar flutningsfyrirtækisins og hvernig standa skuli að undirbúningi
hennar. Kerfisáætlun flutningsfyrirtækisins er mikilvægt grundvallarskjal varðandi áætlanir
um uppbyggingu flutningskerfisins og var því talið brýnt að tryggja opið aðgengi að mótun
þess skjals sem og að það hafi ákveðna stöðu í stjórnkerfinu, m.a. gagnvart skipulagsvaldi
sveitarfélaga. Markmið frumvarpsins var því að kerfisáætlunin fengi traustari lagalegan
grundvöll og að vandað yrði til undirbúnings hennar m.a. með ríkum kröfum um samráð og
eftirfylgni.
Ein af megintillögum í skýrslu nefndar um mótun stefnu um lagningu raflína í jörð var að
breyta vinnuferli í kringum kerfisáætlun og innleiða þriðju raforkutilskipun og sjónarmið
hennar varðandi kerfisáætlun í íslensk lög, og er það gert með framangreindu frumvarpi. Í
frumvarpinu er jafnframt kveðið á um að í kerfisáætlun skuli greina frá valkostagreiningu
fyrir einstakar framkvæmdir. Framangreint frumvarp og þingsályktunartillaga þessi styðja því
hvort annað varðandi þau efnisatriði sem þar koma fram.
Frumvarpið varð að lögum nr. 26/2015, um breytingu á raforkulögum. Í framhaldi af
samþykkt laganna skal flutningsfyrirtækið árlega leggja fyrir Orkustofnun til samþykktar
kerfisáætlun um uppbyggingu flutningskerfisins. Í kerfisáætlun skulu felast eftirfarandi
áætlanir:
a.
Langtímaáætlun kerfisáætlunar sem sýnir fram á hvaða þætti í meginflutningskerfinu er fyrirhugað að byggja upp eða uppfæra á næstu tíu árum og tímaáætlun þeirra.
b.
Framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar sem sýnir hvaða ákvarðanir um
fjárfestingar í flutningskerfinu hafi þegar verið teknar og hvaða fjárfestingar þurfi að
ráðast í á næstu þremur árum og tímaáætlun þeirra. Í framkvæmdaáætlun skal greining
valkosta útskýrð ásamt rökstuðningi fyrir þeim kosti sem valinn er.
Við gerð kerfisáætlunar skal byggja á raunhæfum sviðsmyndum um þróun raforkuframleiðslu, raforkunotkunar, markaðsþróunar og raforkuflutnings til annarra landa eftir því sem
við á. Í kerfisáætlun skal gera grein fyrir forsendum, sviðsmyndum og spám sem stuðst er við.
Í kerfisáætlun skulu markmið um afhendingaröryggi raforku skilgreind fyrir tímabil áætlunarinnar og hvernig þeim verði náð með fullnægjandi hætti. Tiltekið er að nánari útfærsla mannvirkja vegna uppbyggingar flutningskerfisins, svo sem hvort um er að ræða raflínu í jörð eða
loftlínu, ræðst af almennum opinberum viðmiðum stjórnvalda hverju sinni.
Flutningsfyrirtækið skal við gerð kerfisáætlunar hafa samráð við alla hagsmunaaðila og
sérstaklega Samband íslenskra sveitarfélag, landshlutasamtök sveitarfélaga og þau sveitarfélög sem kunna að þurfa að gera breytingar á skipulagsáætlunum sínum vegna kerfisáætlunar. Drög að kerfisáætlun skulu kynnt og send þessum aðilum til sérstakrar umfjöllunar og
ber þeim að skila athugasemdum innan sex vikna frá kynningu. . Kerfisáætlun skal fylgja
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greinargerð um athugasemdir sem bárust á kynningartíma, svör flutningsfyrirtækisins og rökstuðningur fyrir endanlegri áætlun.
Orkustofnun hefur eftirlit með framkvæmd kerfisáætlunar og skal meta hvernig henni er
fylgt eftir. Orkustofnun er heimilt að krefjast þess að flutningsfyrirtækið geri breytingar á
kerfisáætlun, eftir því sem stofnunin telur þörf á. Orkustofnun fer yfir og staðfestir
kerfisáætlun flutningsfyrirtækisins með hliðsjón af markmiðum um öryggi og gæði raforku,
hagkvæmni og orkuviðskipti. Orkustofnun skal við yfirferð kerfisáætlunar hafa samráð við
alla núverandi og væntanlega viðskiptavini flutningsfyrirtækisins og gæta þess að tillit sé
tekið til þess sem fram kemur í samráðsferlinu. Samráðsferlið skal vera opið og gagnsætt og
að því loknu birtir Orkustofnun niðurstöður þess.
Í meðförum Alþingis var gerð breyting á stjórnarfrumvarpinu þannig að lögð er sú skylda á
ráðherra að leggja fram á Alþingi á fjögurra ára fresti, tillögu til þingsályktunar um stefnu
stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku. Tillaga til þingsályktunar um stefnu
stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku skal fyrst lögð fyrir Alþingi eigi síðar en
15. október 2016.
1.5.2.3. Skýrsla ríkisendurskoðunar um Landsnet
Í maí 2015 tilkynnti Ríkisendurskoðun þá ákvörðun sína að hefja stjórnsýsluendurskoðun á
rekstri, starfsemi og þjónustu Landsnets. Tilefni þessa voru umræður á opinberum vettvangi
um hvort fyrirtækið uppfyllti skyldur sínar og þær breytingar sem fyrirhugaðar voru á
starfsskilyrðum þess bæði með breytingum á raforkulögum og með nýrri stefnu stjórnvalda
um lagningu raflína. Markmið úttektarinnar var að kanna hvort Landsnet sinnti hlutverki sínu
samkvæmt raforkulögum á hagkvæman, skilvirkan og markvissan hátt og hvort einhverjir
veigamiklir annmarkar væru á starfsemi þess og þjónustu.
Skýrsla Ríkisendurskoðunar til Alþingis, um Landsnet hf., var kynnt í september 2015. Í
skýrslunni er að finna eftirfarandi ábendingar til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis:
“1. Marka þarf heildstæða stefnu í orkumálum.
Ríkisendurskoðun hvetur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti (iðnaðar- og viðskiptaráðherra) til að marka heildstæða orkustefnu fyrir Ísland. Mikilvægt er að hún sé í
samræmi við aðrar langtímastefnur og áætlanir stjórnvalda, s.s. landsskipulagsog byggðastefnu, verndar- og orkunýtingaráætlun, ferðamálaáætlun, samgönguáætlun og náttúruverndaráætlun. Ríkisendurskoðun telur að skýr og markviss orkustefna sé mikilvægur liður
í að tryggja að ástand, uppbygging og rekstur flutningskerfis raforku séu jafnan í samræmi
við vilja stjórnvalda og taki mið af almannahag. Með slíkri stefnu má veita Landsneti hf.
aðhald og leiðsögn við lögbundin verkefni þess og standa vörð um hagsmuni almennings
og raforkunotenda. Í þessu samhengi er mikilvægt að gætt sé að samræmdri notkun
hugtaka í stefnumörkun og löggjöf.
2. Tryggja þarf að úrræði ráðherra gagnvart Landsneti hf. sem flutningsfyrirtæki séu
virk og nýta reglugerðarheimild raforkulaga.
Ríkisendurskoðun hvetur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti (iðnaðar- og við- skiptaráðherra) til að kanna til hlítar hvort þau ákvæði raforkulaga sem eiga að tryggja
ráðherra vald til að veita Landsneti hf. aðhald séu virk. Hér ber að hafa í huga að
fyrirtækið starfar ekki samkvæmt formlegu rekstrarleyfi þar sem kveðið er á um réttindi og
skyldur þess heldur á grundvelli laga um stofnun þess. Að auki telur Ríkisendurskoðun
mikilvægt að iðnaðar- og viðskiptaráðherra nýti heimild 9. gr. raforkulaga og setji
reglugerð um gerð, eftirlit og framkvæmd kerfisáætlunar flutningsfyrirtækisins.
3. Tryggja þarf sjálfstæði Landsnets hf. gagnvart aðilum á raforkumarkaði.
Mikilvægt er að atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti (iðnaðar- og viðskiptaráðherra)
tryggi sjálfstæði Landsnets hf., jafnt í reynd sem ásýnd, gagnvart aðilum sem framleiða og
selja rafmagn. Slíkir aðilar eru nú skráðir fyrir eignarhlut ríkisins í félaginu. Ráðuneytið
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er hvatt til að kanna hvort sérleyfis- og samkeppnisþættir raforkugeirans séu nægilega vel
aðgreindir við núverandi aðstæður, þ. á m. í þeim raforkusölusamningum sem fyrirtæki í
eigu ríkisins eru aðilar að.
4. Búa þarf Orkustofnun nauðsynleg skilyrði til að sinna eftirliti sínu.
Ríkisendurskoðun hvetur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti (iðnaðar- og við- skiptaráðherra) til að tryggja Orkustofnun skilyrði til að sinna nauðsynlegu eftirliti með
Landsneti hf. Efla þarf sjálfstæði stofnunarinnar, tryggja henni tekjustofn til að standa að
eftirliti með útgáfu upprunaábyrgða raforku og ljúka sem fyrst endurskoðun reglugerðar
nr. 550/2012 um mat á vegnum fjármagnskostnaði sem viðmið um leyfða arðsemi við
ákvörðun tekjumarka sérleyfisfyrirtækja í flutningi og dreifingu á raforku. Loks verður að
tryggja Orkustofnun þau starfsskilyrði að hún geti birt ákvarðanir sínar um leyfða arðsemi
og tekjumörk flutningskerfisins innan þeirra tímamarka sem raforkulög kveða á um.”
Í skýrslu Ríkisendurskoðunar er jafnframt að finna eftirfarandi ábendingu til Landsnets hf.:
“1. Tryggja þarf jafnræði við gerð kerfisáætlunar og huga að öllum markmiðum
raforkulaga.
Ríkisendurskoðun hvetur Landsnet hf. til að vanda vel til verka við undirbúning, gerð og
framkvæmd kerfisáætlana. Taka þarf tillit til allra þeirra sem hafa hagsmuna að gæta við
uppbyggingu flutningskerfisins, gæta jafnræðis í hvívetna og vinna að þjóðhagslegri
hagkvæmni kerfisins. Um leið þarf að huga að afhendingaröryggi, raforkugæðum, eflingu
byggðar og umhverfissjónarmiðum. Fyrirtækinu ber því að leita allra leiða til að auka
samráð og samræðu við raforkunotendur, almenning og opinbera aðila.”
1.5.2.4 Nefnd um eignarhald Landsnets
Þann 10. febrúar 2012 skipaði iðnaðarráðherra nefnd til að kanna möguleika á breytingum
á eignarhaldi Landsnets hf. í samræmi við bráðabirgðaákvæði laga nr. 175/2011, um
breytingu á raforkulögum nr. 65/2003. Nefndin lauk störfum í maí 2015 og skilaði skýrslu til
ráðherra. Í greinargerð nefndarinnar er farið yfir möguleika á breytingum á eignarhaldi
Landsnets og greint frá lagalegum álitaefnum varðandi innlenda löggjöf. Þá er umfjöllun um
þriðju raforkutilskipun og þær þrjár leiðir eigendaaðskilnaðar sem hún býður upp á ásamt
stuttri lýsingu á því hvernig fyrirkomulagi eignarhalds er háttað á Norðurlöndunum og í
öðrum Evrópuríkjum.
Í skýrslunni eru lagðir fram tveir kostir um lagabreytingar sem fælu í sér að opnað yrði
fyrir þann möguleika að núverandi hluthafar í Landsneti gætu losað um eignarhluti sína.
Önnur tillagan felur í sér að lögum um Landsnet verði breytt þannig að ríki og sveitarfélögum
verði heimilað að kaupa hluti sem eru í eigu þeirra fjögurra orkufyrirtækja sem eiga hluti í
Landneti. Hin tillagan, sem gengur lengra, felur í sér að sérregla um eignarhald á Landsneti
verði felld brott en þá mundi gilda ákvæði 8. gr. raforkulaga sem gerir kröfu um
meirihlutaeign ríkis og sveitarfélaga, eða fyrirtækja í þeirra eigu.
Ráðuneytið, í samvinnu við fjármála- og efnahagsráðuneytið, mun í framhaldinu vega og
meta tillögur nefndarinnar.
1.5.3. Raforkuöryggi flutnings‐ og dreifikerfis
1.5.3.1. Vestfirðir
Afhendingaröryggi raforku er grundvallaratriði þegar kemur að uppbyggingu atvinnugreina
óháð staðsetningu á landinu og eru orkumál og byggðamál nátengd að því leyti. Í núverandi
flutningskerfi raforku er orkuöryggi nokkuð mismunandi eftir búsetu og staðsetningu
iðnfyrirtækja. Nefna má nokkur landsvæði sem eru verr sett en önnur hvað þetta varðar og þar
sem nauðsyn er að reyna að tryggja betra raforkuöryggi.
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Afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum hefur um langt skeið verið lakara en í öðrum
landshlutum með tilheyrandi röskun á samkeppnisstöðu atvinnulífsins á svæðinu. Minna
afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum má rekja til ótryggrar geislatengingar við landsnetið
ásamt hærri bilanatíðni og lengri viðgerðartíma loftlína á svæðinu.
Árið 2011 skipaði iðnaðarráðherra fastan starfshóp til þess að meta leiðir til að bæta raforkuöryggi á Vestfjörðum sem hefði eftirfarandi verkefni:
 Að afla regluglega upplýsinga um þróun afhendingaröryggis og gæði raforku og
uppsetts afls á Vestfjörðum.
 Að fara yfir áætlanir flutnings- og dreififyrirtækja varðandi uppbyggingu og endurbætur á raforkukerfinu.
 Að fylgjast með áætlanagerð Landsnets vegna mögulegrar styrkingar Vesturlínu
og hringtenginga raforkuflutnings fyrir Vestfirði.
 Að hafa frumkvæði að því að á næstu 4 árum verði gerð rammaáætlun fyrir
raforkuframleiðslu og raforkufluting á Vestfjörðum sem nái til minni og stærri
virkjanakosta.
Samstarfshópurinn skilar skýrslu árlega til iðnaðar- og viðskiptaráðherra. Í síðustu skýrslu
starfshópsins er að finna ítarlega umfjöllun um styrkingu flutnings- og dreifikerfisins á Vestfjörðum ásamt möguleikum á uppbyggingu virkjanakosta í héraði. Fram kemur í skýrslunni að
almennt hafi bilunum á línum Vestfjarða fækkað síðan 2009. Skýrslan greinir m.a. frá
nýloknum eða yfirstandandi framkvæmdaverkum til uppbyggingar flutnings- og dreifikerfis
raforku á Vestfjörðum:
 Endurbætur voru gerðar á Mjólkár-, Tálknafjarðar-, Bolungarvíkur- og Breiðadalslínum á árinu.
 Ný 10 MW varaaflstöð Landsnets í Bolungarvík var gangsett í nóvember 2014.
Með tilkomu varaaflstöðvarinnar í Bolungarvík hefur meðalstraumleysistími á
Vestfjörðum minnkað úr 9-10 mínútum í 1-2 mínútur.
 Fyrsti áfangi nýs tengivirkis fyrir Bolungarvík reistur.
 Nýtt tengivirki á Ísafirði var tekið í notkun í júlí 2014.
 Lagður var 9 km jarðstrengur frá Djúpuvík að Goðdalsá sem er einn af erfiðari
köflum Norðurlínu.
 Stefnt er að endurnýjun spenna og rofabúnaðar Mjólkárvirkjunar.
Í skýrslunni er umfjöllun um framtíðarmöguleika á svæðinu. Með nýjum Dýrafjarðargöngum skapast skilyrði fyrir endurbótum á flutningskerfinu frá Mjólká að Breiðadal í
Önundarfirði. Nauðsynlegt er að vinna áfram að nýrri 66 kV hringtengingu fyrir sunnanverða
Vestfirði. Endurnýja þarf aðveitustöðina í Breiðadal. Orkukostir sem eru til skoðunar á
Vestfjörðum eru stækkun Mjólkárvirkjunar, 2 MW vindorkuver og varmadælur fyrir kyndistöðvar. Glámuvirkjun í núverandi mynd verður ekki tekin fyrir í rammaáætlun vegna áhrifa á
friðun í Vatnsfirði. Því er tillaga hópsins að fara í skoðun á minni og öðurvísi virkjanakostum
á Glámuhálendinu. Hvalárvirkjun er komin í nýtingarflokk rammaáætlunar og framkvæmdaaðilar eru búnir að semja um vatnsréttindi.
1.5.3.2. Norð-Austurland
Góð reynsla hefur verið af samstarfshópi fyrir raforkuöryggi á Vestfjörðum sem hefur verið
skipaður af heimamönnum, fyrirtækjum á svæðinu, Orkubúi Vestfjarða, Landsneti og
Orkustofnun. Aðstæður á Norð-Austurlandi eru um margt líkar þeim sem eru á Vestfjörðum
hvað varðar raforkuöryggi. Bent hefur verið á að æskilegt sé að sambærilegu starfi verði
komið á sem skoði raforkukerfi Norð-Austurlands. Í september 2014 ákvað iðnaðar- og
viðskiptaráðherra að koma á fót föstum samstarfshópi sem hafi eftirfarandi verkefni:
1. Afla reglulega upplýsinga um þróun afhendingaröryggis og gæða raforku og uppsetts varaafls á Norð-Austurlandi, annars vegar með tölulegum upplýsingum frá
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raforkufyrirtækjum og hins vegar með könnunum á viðhorfi notenda líkt og gert var í
skýrslu ráðgjafahópsins.
2. Fara yfir áætlanir flutnings- og dreififyrirtækja varðandi uppbyggingu og endurbætur á raforkukerfinu og tímasetningar og forgangsröðun þar að lútandi.
3. Fylgjast með áætlanagerð Landsnets vegna mögulegrar styrkingar flutningskerfisins
fyrir Norð-Austurland.
4. Hafa frumkvæði að því að á næstu 4 árum verði gerð sérstök rammaáætlun fyrir
raforkuframleiðslu og raforkuflutning á Norð-Austurlandi sem nái til minni og stærri
virkjanakosta.
Samstarfshópurinn hefur tekið til starfa og er skýrslu að vænta frá honum á árinu 2016.
1.5.4. Sæstrengur til Evrópu
Í júní 2012 skipaði iðnaðarráðherra ráðgjafarhóp sem falið var það hlutverk að kanna þann
möguleika að leggja sæstreng fyrir raforku á milli Íslands og Evrópu. Hópnum var ætlað að
greina samfélagsleg og þjóðhagsleg áhrif slíks verkefnis, tæknileg og umhverfisleg atriði
ásamt greiningu á lagaumhverfi og milliríkjasamningum.
Þann 26. júní 2013 skilaði ráðgjafarhópurinn skýrslu sinni til iðnaðar- og viðskiptaráðherra. Í skýrslunni kemur fram að ráðgjafarhópurinn var samhljóða í ályktun sinni um að
frekari upplýsingar þurfi að liggja fyrir áður en unnt sé að fullyrða um þjóðhagslega hagkvæmni þess að leggja raforkustreng milli Íslands og Evrópu. Margir óvissuþættir fylgi slíkri
framkvæmd og frekari könnun á ýmsum atriðum þurfi því að eiga sér stað áður en unnt sé að
taka ákvörðun um hvort æskilegt sé að fara í slíkt verkefni.
Skýrsla ráðgjafarhópsins var lögð fram til almennrar umræðu á Alþingi haustið 2013. Í lok
janúar 2014 skilaði atvinnuveganefnd Alþingis nefndaráliti vegna skýrslunnar. Í nefndarálitinu er áréttað að nefndin leggst hvorki gegn né mælir með því að lagður verði sæstrengur
til Evrópu. Lagt er til að stjórnvöld vinni áfram að könnun málsins og tekið fram að margir
óvissuþættir séu uppi sem huga þurfi að. Í nefndarálitinu eru tilgreind nokkur verkefni sem
atvinnuveganefnd leggur til að farið verði í undir forræði stjórnvalda.
Í framhaldi af nefndaráliti atvinnuveganefndar var nokkrum skilgreindum verkefnum ýtt úr
vör til að kanna nánar þau atriði sem tilgreind eru í nefndarálitinu. Til að hafa yfirumsjón með
framgangi umræddra verkefna var í desember 2014 skipuð verkefnisstjórn á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Hlutverk verkefnisstjórnar er að sjá til þess að unnið sé að
framangreindum verkefnum. Verkefnin eru sem hér segir:.
1. Frekara mat á áhrifum sæstrengs á atvinnulíf, iðnað og heimili, á grundvelli
kostnaðar- og nytjagreiningar. Um er að ræða ítarlega kostnaðar- og ábatagreiningu
þar sem heildaráhrif sæstrengs eru metin. Jafnframt er í þeirri greiningu kannað hvers
konar mótvægisaðgerðir væru mögulegar. Í mars 2015 fór fram útboð á vegum
Ríkiskaupa fyrir ofangreint verkefni. Tilboði frá Straumi Fjárfestingabanka og Pyöry
var tekið þar sem það var lægsta heildartilboðið og uppfyllti öll skilyrði verkkaupa.
Áætluð skil lokaskýrslu eru í maí 2016.
2. Meta raforkuþörf innlendra fyrirtækja, stóriðju og til nýrrar atvinnusköpunar á næstu
árum. Þetta felur í sér kortlagningu á raforkuþörf innlendra aðila næstu árin miðað við
þróun raforkumarkaðar, spá um þróun í uppbyggingu atvinnulífs og orkuspá. Einnig
mat á þeirri afgangsorku sem hugsanlega yrði til staðar í kerfinu á hverjum tíma.
3. Meta hvað þurfi að byggja af virkjunum og gera úttekt á mögulegri bættri nýtingu
virkjana, auk áhrifa á flutningskerfi raforku, sem og til hvaða virkjunarkosta kæmi
vegna sölu á raforku um sæstreng. Lagt er mat á hvernig unnt er að mæta raforkuþörf
sæstrengs upp á 800-1200 MW og hvernig það kemur inn í þá virkjunarkosti sem eru í
Rammaáætlun og tímaáætlunum við uppbyggingu raforkukerfisins og nýrra virkjanakosta.
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4. Úttekt á sviðsmyndum um þróun orkumarkaðar í Evrópu. Orkumarkaður Evrópu er í
örri þróun sem og orkustefna ESB. Þessi þróun hefur rík áhrif á ýmsa þætti er varða
forsendur sæstrengsverkefnis og því þörf á kortlagningu hennar.
5. Úttekt sem snýr annars vegar að tæknilegum atriðum varðandi lagningu sæstrengs og
hins vegar að mögulegri aðkomu mótaðila. Um er að ræða áframhald vinnu um
tæknilegar útfærslur varðandi lagningu sæstrengsins sem unnið hefur verið að af hálfu
Landsnets, Landsvirkjunar og National Grid. Snýr það að útfærslum varðandi mögulega tengingu flutningskerfanna, viðskiptalíkan, ábyrgð og rekstraráhættu.
6. Reynsla Norðmanna verði skoðuð sérstaklega. Noregur lagði sæstreng til Hollands á
sínum tíma og líta þarf betur til reynslu þeirra, m.a. með tilliti til hækkunar á raforkuverði til almennra notenda og samkeppnisstöðu gagnvart stórnotendum, auk rekstrarlegra þátta og tæknilegra.
7. Mat á nýtingu jarða og rekstri smærri virkjana. Meta þarf áhrif innanlands á virði
auðlinda landsins og tækifæri eigenda bújarða til að auka virði eigna sinna með
stofnun og rekstri smærri virkjana.
8. Framkvæma umhverfismat samkvæmt lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana.
Markmiðið með umhverfismati áætlana er að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum
og jafnframt að stuðla að því að við áætlanagerð sé tekið tillit til umhverfissjónarmiða.
Um slíkt umhverfismat er nánar fjallað í lögum nr. 105/2006, um umhverfismat
áætlana. Áður en slíkt mat verður unnið þarf að liggja fyrir áætlun en sem stendur
liggur slík áætlun ekki fyrir.
Stefnt er að því að öllum framangreindum verkefnum verði lokið í maí 2016.
Til viðbótar við framangreint var í desember 2015 ákveðið, í kjölfar fundar forsætisráðherra Bretlands og Íslands, að hefja viðræður milli íslenskra og breskra stjórnvalda um nokkra
þætti er lúta að mögulegum raforkusæstreng milli landanna. Framangreind verkefnisstjórn
sæstrengs heldur utan um það mál fyrir hönd stjórnvalda og var hún stækkuð að gefnu tilefni
og í hann bættust fulltrúar forsætisráðuneytisins og fjármála- og efnahagsráðuneytisins.
Verkefnið felst í könnunarviðræðum við aðila sem bresk stjórnvöld tilnefna í verkefnið, um
verðlagningu, fjármögnun og regluverk við lagningu sæstrengs auk mögulegra viðskiptalíkana. Tekið hefur verið skýrt fram að athugun á verkefninu sé á frumstigi á Íslandi og
ákvörðun um framhald þess muni krefjast mikillar yfirlegu og umræðu. Stefnt er að því að
niðurstöður af þessum viðræðum liggi fyrir í maí 2016.
1.5.5. Jöfnun á dreifikostnaði raforku
Í lögum nr. 98/2004, um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku, er kveðið á um að greiða
skuli niður kostnað við dreifingu raforku í dreifbýli sé hann umfram viðmiðunarmörk sem taki
mið af hæstu gjaldskrá dreifiveitu í þéttbýli, eftir því sem fé er veitt til á fjárlögum. Frá árinu
2005 hefur á fjárlögum árlega verið varið 240 m.kr. í jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku
(fjárlagaliður 04-585).
Kostnaður við dreifingu raforku er mun meiri í dreifbýli en í þéttbýli og eru dreifbýlisgjaldskrár veitna því talsvert hærri en þær gjaldskrár sem gilda fyrir dreifingu raforku í
þéttbýli. Að óbreyttu lá fyrir að hækka þyrfti frekar taxta í dreifbýli þar sem færri og færri
standa undir kostnaðinum við það kerfi, á meðan notendum fjölgar í þéttbýli sem eykur innri
hagkvæmi kerfisins. Á það hefur verið bent að háir taxtar á dreifikostnaði í dreifbýli stuðli í
auknum mæli að fólksfækkun, samdrætti í atvinnurekstri og tilheyrandi neikvæðum byggðalegum áhrifum.
Á vettvangi ráðuneytis og Orkustofnunar var leitað leiða til að bregðast við ofangreindu
vandamáli og tryggja betur raunverulega jöfnun dreifikostnaðar raforku til almennra notenda.
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Lætur nærri að það þurfi einn milljarð króna til að jafna að fullu mismuninn á dreifingu orku í
dreifbýli við dýrasta þéttbýlið.
Í desember 2013 var í því skyni lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um breytingu á
lögum nr. 98/2004. Með frumvarpinu var lagt til að tekið verði upp sérstakt jöfnunargjald á þá
raforku sem fer um dreifikerfi dreifiveitna, í áföngum, til að standa undir fullri jöfnun
kostnaðar við dreifingu raforku. Heildarorkuöflun inn á dreifikerfi dreifiveitna er um 3.385
GWst og samkvæmt frumvarpinu er jöfnunargjaldið eingöngu lagt á þá orku. Dreifiveiturnar
sex í landinu verða hinir gjaldskyldu aðilar og var lagt til að innheimta jöfnunargjaldsins verði
með sama hætti og kveðið er á um í 31. gr. raforkulaga nr. 65/2003 varðandi raforkueftirlitsgjald (þ.e. Orkustofnun annast innheimtu jöfnunargjaldsins fyrir ríkissjóð).
Ekki tókst að afgreiða frumvarpið á löggjafarþingi 2013-2014 og var það aftur lagt fram í
byrjun haustþings 2014. Frumvarpið varð að lögum 3. mars 2015. Þegar lögin eru að fullu
komin til framkvæmda árið 2016 er áætlað að tekjur af jöfnunargjaldi verði um 915 m.kr. á
ári.
1.5.6. Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar
Í lögum nr. 78/2002 er kveðið á um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar hjá þeim aðilum
sem ekki njóta jarðvarma til húshitunar. Í apríl 2015 var lagt fram á Alþingi frumvarp til laga
um breytingu á lögum nr. 78/2002. Markmið þess frumvarps var að frá og með árinu 2016
verði með auknum niðurgreiðslum tryggt að flutningur og dreifing á raforku til hitunar
íbúðarhúsnæðis verði niðurgreidd að fullu hjá þeim sem ekki eiga kost á fullri hitun með
jarðvarma. Frumvarpið byggði á tillögum í skýrslu starfshóps um breytingar á niðurgreiðslum
til húshitunar, frá desember 2011. Sá starfshópur var skipaður fulltrúum frá iðnaðarráðuneytinu, fjármálaráðuneytinu, Samtökum sveitarfélaga á köldum svæðum, RARIK og Orkubúi
Vestfjarða.
Frumvarpið var afgreitt sem lög frá Alþingi þann 30. júní 2015. Breytingarlögin komu til
framkvæmda í byrjun árs 2016. Með samþykkt frumvarpsins er tryggt að flutningur og dreifing á raforku til hitunar íbúðarhúsnæðis verði niðurgreidd að fullu hjá þeim sem ekki eiga kost
á fullri hitun með jarðvarma.
1.5.7. Visthönnun vöru og orkumerkingar ‐ orkusparnaður
Alþingi afgreiddi á 144. löggjafarþingi lög um breytingu á lögum nr. 42/2009 um visthönnun vöru sem notar orku með síðari breytingum. Markmið lagabreytinganna var að innleiða
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB frá 21. október 2009, um ramma til að setja
fram kröfur varðandi visthönnun að því er varðar orkutengdar vörur (endurútgefin). Gildandi
lög eru byggð á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/32/EB en henni hefur verið breytt í
veigamiklum atriðum, aðallega hvað varðar gildissvið, en tilskipun 2009/125/EB tekur til allra
orkutengdra vara í stað þess að ná eingöngu til vara sem nota orku. Margar orkutengdar vörur
búa yfir miklum möguleikum til umbóta og ná þannig að draga úr umhverfisáhrifum og ná
fram auknum orkusparnaði með betri hönnun. Eitt af meginmarkmiðum tilskipunarinnar er að
stuðla að því að hönnun á vörum sem tengjast orkunotkun verði með þeim hætti að
viðkomandi vara nýti orkuna sem best og dragi þannig úr áhrifum orkunotkunar á umhverfið.
Undir tilskipunina og efni frumvarpsins falla ekki einvörðungu vörur sem nota, framleiða,
flytja eða mæla orku heldur gætu ákveðnar orkutengdar vörur fallið þar undir, þ.m.t. vörur
sem notaðar eru í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð, eins og gluggar, einangrunarefni
eða tilteknar vörur sem ætlaðar eru fyrir vatnsnotkun, t.d. sturtuhausar eða kranar. Með
lögunum var aukinheldur eftirlit fært frá Neytendastofu til Mannvirkjastofnunar en stofnunin
annast nú þegar markaðseftirlit með rafföngum sem eru varanlega tengd mannvirkjum
samkvæmt lögum um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga.
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Á sama þingi voru afgreidd lög um breytingu á lögum um merkingar og upplýsingaskyldu
varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl., nr. 72/1994, með síðari breytingum. Markmið laganna var að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB frá 19. maí 2010 um
merkingar og staðlaðar vörulýsingar á orkutengdum vörum er greina frá notkun þeirra á orku
og öðrum aðföngum (endurútgefin). Tilskipun 2010/30/ESB er ætlað að stuðla að því að orka
sé notuð með skynsamlegum og hagkvæmum hætti með því að tryggja að neytendur hafi
greiðan aðgang að samræmdum upplýsingum um orkunotkun vara sem nýta orku („energyrelated products“). Tilskipunin leggur skyldur á herðar þess aðila sem markaðssetur vöru að
láta neytendum í té upplýsingar um orkunotkun og orkunýtni vöru sem seld er eða leigð.
Birgðasali skal taka saman tæknileg gögn og ber hann ábyrgð á því að upplýsingar á
merkimiðum og upplýsingablöðum séu réttar.
Tilskipun 2010/30/ESB kemur í stað eldri tilskipunar, 92/75/EBE, um sama efni. Sú
tilskipun var rammatilskipun, sem innleidd var hér á landi með lögum nr. 72/1994, um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl., með síðari breytingum. Á
grundvelli þeirrar tilskipunar voru jafnframt settar nokkrar tilskipanir um merkingar og
vörulýsingar á einstökum heimilistækjum, sem teknar voru upp í EES-samninginn á sínum
tíma og hafa verið innleiddar hér á landi á með reglugerðum á grundvelli laga nr. 72/1994.
1.5.8. Orkuskipti í samgöngum
Undanfarin ár hefur verið unnið að framgangi orkuskipta á Íslandi í samræmi við skýrslu
og aðgerðaáætlun sem iðnaðarráðherra lagði fram á Alþingi í lok árs 2011 og bar nafnið
„Orkuskipti í samgöngum“. Í skýrslunni var sett fram stefna og markmið um orkuskipti í
samgöngum í samræmi við þingsályktun Alþingis frá 7. júní 2011. Skýrslunni fylgdi ítarleg
aðgerðaáætlun um þau málefni sem þóttu brýnust til að auka notkun á endurnýjanlegu
eldsneyti í stað jarðefnaeldsneytis. Stjórnvöld hafa í kjölfarið, í samvinnu við verkefnisstjórn
um orkuskipti í samgöngum (Grænu orkuna), beitt sér með ýmsum hætti í samræmi við
tillögur aðgerðaáætlunarinnar og má þar helst nefna skattalegar ívilnanir fyrir rafmagns- eða
tengiltvinnbifreiðar sem sett voru með bráðabirgðaákvæði í lögum nr. 62/2012 og hins vegar
setning söluskyldu fyrir endurnýjanlegt eldsneyti með lögum nr. 40/2013.
Nú eru um fjögur ár síðan framangreint verkefni um orkuskipti í samgöngum var gangsett.
Vorið 2015 lagði iðnaðar- og viðskiptaráðherra fram á Alþingi skýrslu sem atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytið, Orkustofnun og Græna orkan tóku saman, þar sem skoðuð er þróun
orkuskipta hér á landi og metið hversu vel hefur tekist til við að framfylgja aðgerðaáætluninni
frá 2011. Eftirfarandi er upptalning á þeim árangri sem hefur náðst og er hann rakinn með
ítarlegri hætti í skýrslunni:
 Hlutfall endurnýjanlegs eldsneytis í samgöngum á landi hefur tífaldast síðan 2010,
úr 0,2% í 2,4%. Þetta er mun meiri aukning en spáð hafði verið í eldsneytisspá
orkuspárnefndar.
 Magn innlends eldsneytis til samgangna hefur fimmaldast síðan 2010 og hefur
verið hraður vöxtur síðan lög um söluskyldu endurnýjanlegs eldsneytis voru sett.
Innlent eldsneyti er árið 2014, 23% af endurnýjanlegu eldsneyti sem selt er til
samgangna.
 Nokkur fjöldi nýrra fyrirtækja hefur tekið til starfa sem framleiða innlent endurnýjanlegt eldsneyti.
 Fjöldi vistvænna bifreiða hefur þrefaldast síðan árið 2010. Sjá má aukningu í sölu
rafbíla með setningu laga um skattalegar ívilnanir árið 2012.
 Aðgengi að endurnýjanlegu eldsneyti hefur batnað með tilkomu nýrra innviða.
Sölustöðum metans hefur fjölgað og svo hafa verið reistar hraðhleðslustöðvar á
höfuðborgarsvæðinu.
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Verulegur árangur hefur náðst í aukinni fræðslu, bæði til þeirra sem starfa í bílgreininni og koma að öryggismálum og til almennings.
Mikilvæg skref hafa verið stigin til að hefja innleiðingu á notkun endurnýjanlegs
eldsneytis fyrir haftengda starfsemi.

Unnið er að nýrri aðgerðaráætlun um orkuskipti sem tryggir að haldið verði áfram með
markvissum skrefum á þessari braut. Verður hún lögð fram á vorþingi 2016 sem hluti af
tillögu til þingsályktunar um orkuskipti.
1.5.9. Virkjun sjávarfalla
Alþingi ályktaði þann 16. maí 2014 að fela iðnaðar- og viðskiptaráðherra að hefja vinnu
við mat á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku við strendur Íslands með það að
markmiði að greina hagkvæmustu nýtingarkosti til framtíðar. Starfshópur sem ráðherra fól
verkefnið, skilaði greinargerð sem lögð var fram á Alþingi á vorþingi 2015.
Í greinargerðinni er einkum fjallað um sjávarfallaorku og ölduorku. Sjávarföll verða til við
samspil aðdráttarkrafta tungls, jarðar og sólar. Sjávarföll við Ísland eru fremur flókin og
mikill munur er á flóði og fjöru á milli landshluta. Þannig er mestur munur við Vesturland og
minnstur við Austur- og Norðurland.
Hafsvæðið í kringum Ísland er eitt orkumesta hafsvæði í heiminum og verða fá
strandsvæði fyrir eins orkumiklum öldum og suðurströndin. Meðalafl í öldum á úthafi fyrir
sunnan Ísland er um og yfir 60 kW á lengdarmetra, en um 30 kW úti fyrir Norðurlandi. Á
undanförnum áratugum hafa verið þróuð öflug reiknilíkön fyrir vind yfir hafi og öldur. Nú
hafa öldulíkönin verið útvíkkuð og ná þau inn á grunnsævi og upp að ströndum. Þá hafa þau
verið endurbætt og leiðrétt með mælingum frá duflum og gervitunglum. Með slíkum
reiknilíkönum er hægt að fá út tölfræði fyrir meðalölduhæð og meðalsveiflutíma (tíma milli
öldutoppa) á áhugaverðum virkjanastöðum. Með líkindadreifingu fyrir meðalölduhæð og
meðalsveiflutíma er hægt að meta hagnýtanlegt meðalölduafl yfir árið og í kjölfarið reikna út
mögulega raforkuframleiðslu fyrir þá ölduvirkjunartækni sem hentar viðkomandi stað.
Helstu niðurstöður greinargerðarinnar eru:
1. Beislun sjávarorku er nýr kostur til sjálfbærrar endurnýjanlegrar orkuframleiðslu.
Hafstraumar, sjávarföll og öldur eru ósnortnar auðlindir en hreyfiorku þeirra er hægt
að meta gróflega út frá fyrirliggjandi upplýsingum. Aðeins er þó unnt að virkja lítinn
hluta hreyfiorkunnar.
2. Miðað við þær tæknilausnir til virkjunar sjávarorku sem nú þekkjast og hafa verið
reyndar er ólíklegt að virkjun sjávarorku verði arðbær við Ísland í náinni framtíð. Talið
er að lágt raforkuverð á Íslandi muni enn frekar seinka virkjun hennar.
3. Þótt virkjun sjávarorku við Ísland virðist ekki hagkvæm miðað við núverandi stöðu þá
kann það að breytast með þróun búnaðar og breyttu raforkuverði. Því er lagt til að í
framhaldi af vinnu starfshópsins verði valdar rastir þar sem umfang og straumur verði
kortlögð með straumsjármælingum, fjölgeislamælingum á dýpi og sjávarfallalíkani
með nákvæmri upplausn. Straumsterkar rastirnar verði valdar þar sem vænta má
tiltölulega hás hraða, út frá grófu mati sem nú liggur fyrir á hreyfiorku á landgrunninu
og út frá tengingarmöguleikum við raforkukerfið.
4. Nú þegar liggja fyrir miklar upplýsingar um ölduorku svo ekki er að svo komnu máli
þörf fyrir sérstakar viðbótarmælingar vegna öflunar grunnupplýsinga.
5. Skilið er á milli almennra grunnupplýsinga um sjávarorkuauðlindina og sérhæfðari
rannsókna sem virkjunaraðili þarf að afla.
6. Vegna mikils sveiflutengds breytileika í orkuframleiðslu sjávarvirkjana verður rekstur
þeirra að tengjast annarri grunnframleiðslu, t.d. vatnsaflsvirkjun.
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7.

Tengingar sjávarorkuvirkjana við flutnings- og dreifikerfi landsins um sæstreng er að
jafnaði mun kostnaðarsamari en tenging virkjunarkosta á landi, þar sem leggja þarf
sæstrengi og síðan tengingar á land að næsta mögulegum tengipunkti.
8. Lagt er til að Orkustofnun verði falið að varðveita í gagnagrunni upplýsingar um
sjávarorku.
9. Vinna þarf að löggjöf vegna nýtingar sjávarorku, vindorku á hafi og jarðvarma á hafsbotni. Auk þess þarf löggjöf fyrir tengingu þessara virkjunarkosta við land um
sæstreng. Mikilvægt er að stjórnvöld séu undir það búin að taka við umsóknum um
rannsókna- og nýtingarleyfi vegna sjávarorku í framtíðinni.
10. Nýtingu sjávarorkukosta þarf að skoða í ljósi landsskipulagsstefnu, umhverfismála,
áhrifa virkjana og tenginga þeirra á lífríki og aðra starfsemi sem byggir á nýtingu auðlinda hafsins.
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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 er stór hluti af af endanlegu raforkuverði til notenda
kerfisins. 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. Tekjumörk eru sett til 5 ára í senn en gerð upp árlega. Tekjumörkin skulu skv. 12.
og 17. gr. raforkulaga nr. 65/2003 ákveðin út frá settum rekstrarkostnaði, sem byggður er á
sögulegum rekstrarkostnaði, arðsemi og afskriftum. Þar sem dreifiveiturnar innheimta í raun
flutningskostnaðinn fyrir Landsnet bætist hann við tekjumörk dreifiveitnanna.
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 en þau eru uppfærð árlega við
uppgjör tekjumarka, eins og áður m.a með tilliti til verðlagsbreytinga, og breytinga á arðsemi.
Árið 2011 var fyrsta árið í 5 ára tekjumarkatímabilinu, sem mun ljúka með uppgjöri
tekjumarka 2015, sem gert verður upp árið 2016. Árið 2015 verður rekstrarkostnaður settur
fyrir tekjumarkatímabilið 2016-2020. Heimild er í nýju lögunum til að beita kröfum um
hagræðingu og skal slík krafa sett fram á sama tíma og setning en slíkar kröfur skulu vera vel
rökstuddar.
Í töflu 2.1 má sjá endanleg tekjumörk fyrir dreifiveitur árin 2011, 2012, 2013 og 2014.
Dálkurinn lengst til hægri í töflunni sýnir uppsöfnuð frávik tekna frá tekjumörkum árin 2005
til 2012.

Tafla 2.1. Uppgerð tekjumörk fyrir dreifingu 2011-2014, í þús. kr., á vístitölu ársins 2014.

* meðalvísitala neysluverðs árið 2014: 421,1

34

10.226.303

3.965.245

Flutningsfyrirtæki

Landsnet
stórnotendur

Landsnet
almennir
notendur

3.709.413

8.025.303

Tekjur

-255.832

-2.201.000

Tekjur
umfram
tekjumörk

3.857.647

9.501.971

Uppgerð
Tekjumörk

3.514.686

8.249.700

Tekjur

2012

-342.960

-1.252.271

Tekjur
umfram
tekjumörk

3.630.834

8.342.698

Uppgerð
Tekjumörk

3.633.267

9.104.046

Tekjur

2013

Tafla 2.2. Uppgerð tekjumörk fyrir flutning 2011-2014, í þús. kr., á vístitölu ársins 2014.

* meðalvísitala neysluverðs árið 2014: 421,1
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2.1.2. Gjaldskrár flutningsfyrirtækisins Landsnets 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 jafnræðis gætt og byggt á hlutlægum og gegnsæjum sjónarmiðum en
heimilt er að taka tillit til ýmissa atriða, s.s. mismunar á þjónustu. Dreifiveitunum ber að
senda Orkustofnun gjaldskrár til skoðunar fjórum vikum fyrir gildistöku þeirra en flutningsfyrirtækið skal senda Orkustofnun fyrirhugaðar gjaldskrárbreytingar sex vikum fyrir fyrirhugaða gjaldtöku. Geri Orkustofnun athugasemd við gjaldskrá skulu þær berast dreifiveitu
innan tveggja vikna frá móttöku, en flutningsfyrirtækinu innan sex 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 raforkuverð sem
eru nú birt á vefsíðu Orkuseturs. Þessa síðu er að finna á slóðinni http://orkusetur.is/page/reiknivel_raforkuverd_samanburdur.
Í töflu 2.3 má sjá raforkuverð á dreifiveitusvæðum í janúar 2007 og í desember 2014 og
breytingar á kjörum almennra notenda á þessu tímabili, miðað við 4.500 kWst notkun. Eins og
sjá má eru hæstu verðin í desember 2014 í dreifbýli hjá RARIK og Orkubúi Vestfjarða en
lægstu verðin eru hjá Norðurorku og HS Veitum. Alls staðar hefur orðið raunhækkun á
raforkuverði eða lítil breyting. Þarna endurspeglast í orkuverðinu mismunandi orkunotkun á
svæðunum en hjá RARIK er orkunotkun heimila vegna rafhitunar að jafnaði umtalsvert meiri
en t.d. í Reykjavík þar sem 4500 kWst 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 Vestfjarða því lægra
meðalverð á kWst en heimili sem nýtir heitt vatn frá hitaveitu til húshitunar.
Dreifing og sala raforku
til almennings
HS Veitur
Norðurorka
OV, þéttbýli
OV, dreifbýli
Orkuveita Reykjavíkur
Rafveita Reyðarfjarðar
RARIK, þéttbýli
RARIK, dreifbýli

Janúar
Desember
Nafnhækkun Raunhækkun
2007
2014
9,37
15,81
69%
6%
9,22
15,23
65%
4%
9,31
17,32
86%
15%
11,94
21,62
81%
13%
9,47
16,88
78%
11%
9,6
16,7
74%
9%
9,85
17,59
79%
11%
11,15
22,94
106%
23%

Tafla 2.3. Verð á raforku til almennra notenda samkvæmt dreifiveitusvæðum. Miðað er
við 4.500 kWst notkun (kr./kWst, með VSK). Gert er ráð fyrir að notendur séu að nýta
hagstæðasta auglýsta sölutaxta.
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Mynd 2.1 sýnir þróun dreifikostnaðar dreifiveitna við dreifingu á raforku í þéttbýli og
dreifbýli frá janúar 2005 til desember 2014 á verðlagi desember 2014 miðað við 4.500
kWst/ári. Mesta raunhækkunin á kWst hefur orðið á dreifbýlisgjaldskrám RARIK og Orkubús
Vestfjarða en þær eru einu dreifiveiturnar með heimild fyrir dreifbýlisgjaldskrá.
16,00 kr.
14,00 kr.
12,00 kr.
10,00 kr.
8,00 kr.
6,00 kr.
4,00 kr.
2,00 kr.
jan..05
maí.05
sep..05
jan..06
maí.06
sep..06
jan..07
maí.07
sep..07
jan..08
maí.08
sep..08
jan..09
maí.09
sep..09
jan..10
maí.10
sep..10
jan..11
maí.11
sep..11
jan..12
maí.12
sep..12
jan..13
maí.13
sep..13
jan..14
maí.14
sep..14

0,00 kr.

HS Veitur

Norðurorka

Orkubú Vestfjarða, þéttbýli

Orkuveita Húsavíkur

Orkuveita Reykjavíkur

Rafveita Reyðarfjarðar

RARIK, þéttbýli

RARIK, dreifbýli

Orkubú Vestfjarða, dreifbýli

Mynd 2.1. Þróun dreifikostnaðar frá janúar 2005 til desember 2014.
Mynd 2.2. sýnir þróun meðalkostnaðar frá 2005 til og með 2014 við orkukaup án dreifingar, fyrir meðalheimilisnotkun sem er 4.500 kWst á ári. Myndin synir taxta á verðlagi
desember 2013. 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 sem skýrir að stórum hluta þá
raunlækkun sem hefur orðið. Í dreifingunni er aftur á móti fastagjald, en verð fyrir dreifingu
er ekki sýnt á myndinni. Sjá má á myndinni að orkukaup almenns notanda hafa lækkað.
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Orkubú Vestfjarða

Orkuveita Húsavíkur

Orkuveita Reykjavíkur

Rafveita Reyðarfjarðar

2014

RARIK/Orkusalan

Mynd 2.2 Þróun meðalkostnaðar frá 2005 til og með 2014 við orkukaup (án dreifingar) fyrir
meðalheimilisnotkun sem er 4.500 kWst á ári.

2.3. Niðurgreiðslur á dreifingu raforku í dreifbýli

Markmiðið með lögum nr. 98/2004 er að jafna kostnað notenda við dreifingu á raforku.
Fjárhæð til niðurgreiðslna er ákveðin í fjárlögum og var nánast óbreytt frá árinu 2005 til ársins
2013 eða á bilinu 230 til 245 m.kr. Fjárhæðin skiptist hlutfallslega eftir orkunotkun á
dreifbýlisgjaldskrársvæðunum miðað við kostnað dreifiveitu umfram viðmiðunarmörk sem
sett eru í reglugerð og taka mið af dýrustu þéttbýlisveitu. Í ársbyrjun 2014 var viðbótarfjárþörf
600 m.kr. umfram framlag ríkissjóðs. Mynd 2.3. sýnir þróun kostnaðar við dreifingu raforku í
dreifbýli sem og niðurgreiðsluþörfina.
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Mynd 2.3. Þróun kostnaðar við dreifingu orku í dreifbýli árin 2005 til og með 2014

2.4. Niðurgreiðsla á húshitunarkostnaði

Fjárlagaliður 11-373 um niðurgreiðslur á húshitunarkostnaði skiptist á eftirfarandi fimm
liði.
 Beinar niðurgreiðslur á húshitunarkostnaði:
Orkustofnun heldur utan um og greiðir beint til dreifiveitna þá upphæð sem þær
færa mánaðarlega til lækkunar á reikning notenda með niðurgreidda rafhitun.
 Niðurgreiðslur til notenda utan samveitna og heimarafstöðva
Notendur utan samveitna sem kynda hús sín með olíu fá endurgreiddan hluta
kostnaðar sem nemur mismun á kWst framleidda með olíu og meðalniðurgreiddu raforkuverði í dreifbýli. Eigendur heimarafstöðva fá sem nemur 2,0
kr./kWst fyrir framleidda kWst að hámarki 40.000 kWst/ári til húshitunar
 Eingreiðslur til hitaveitna og einstaklinga
Eingreiðslur til hitaveitna sem leggja hitaveitu á rafhituðum svæðum sem og
eingreiðslur til notenda sem nota umhverfisvæna orku eða einhverra þeirra
aðgerða sem lækka raforkunotkun til húshitunar. Hámark þeirrar upphæðar sem
má fara til þessa liðar er 20% af fjárveitingu hvers árs.
 Orkusparnaður
Í lögunum er kveðið á um að hluti þeirra fjármuna sem varið er til niðurgreiðslna á húshitun skuli notaður til aðgerða sem leiða til lækkunar á húshitunarkostnaði. Þessi upphæð getur rokkað á bilinu 1,5 til 3% af fjárlagaliðnum.
 Umsjón og eftirlit Orkustofnunar
Orkustofnun fær árlega 12,0 m.kr. vegna umsjónar og eftirlits með fjármunum
fjárlagaliðarins. Því fylgir ýmiskonar eftirlits- og skýrslugerð samhliða vöktun á
umsóknarkerfi um húshitunarkostnað.
2.4.1. Beinar niðurgreiðslur á húshitunarkostnaði
Um 90% landsmanna hafa aðgang að jarðhita til að kynda hús sín. Íbúar þeirra svæða sem
ekki hafa aðgang að jarðhita og kynda hús sín með raforku eða eldsneyti njóta niðurgreiðslna
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á húshitun. Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar hafa átt sér stað frá árinu 1983 og hafa stjórnvöld varið 37,8 milljörðum króna til þessa. Niðurgreiðslur á húshitunarkostnaði koma til
lækkunar á dreifi- og flutningskostnaði notandans.
Í upphafi, þ.e. árið 2005, nægðu niðurgreiðslur til að greiða dreifingu að fullu en fljótlega
fóru dreifiveitur að hækka gjaldskrár, sérstaklega í dreifbýli, sem ekki tókst að fylgja eftir
með hækkun niðurgreiðslna eða framlögum til jöfnunar dreifingar orku í dreifbýli. Í dag er um
80% af dreifikostnaði niðurgreiddur hjá hverri dreifiveitu hvort heldur það er í þéttbýli eða
dreifbýli.
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Mynd 2.4 Niðurgreiðslur til húshitunar frá 1983 til og með 2014.
2.4.2. Niðurgreiðslur til notenda utan samveitna og vegna heimarafstöðva
Notendur utan samveitna þ.e. í Grímsey, Flatey, í Djúpinu og á örfáum býlum sem ekki
hafa aðgang að raforku frá dreifiveitu fá niðurgreiddan kostnað við hitun með olíu. Á síðustu
árum hafa Orkustofnun og Orkusetur unnið markvisst að lækkun kostnaðar notenda með
stuðningsaðgerðum s.s. eins og einangrunarstyrkjum, stuðningi við gler- og gluggaskipti og
fleiri úrræði sem hafa leitt til lækkunar á húshitunarkostnaði. Grímsey, þar sem flestir njóta
niðurgreiðslna, var tekin sérstaklega fyrir og hefur tekist að lækka þar kostnað við olíuhitun
um 25 til 30% á undanförnum árum þrátt fyrir stöðuga hækkun á olíuverði. Stefnt er að
sambærilegum aðgerðum hjá öðrum notendum með olíuhitun.
Fjöldi þeirra sem notið hafa niðurgreiðslna hefur staðið í stað á undanförnum árum og voru
65 einstaklingar með niðurgreiðslu á húshitun frá heimarafstöð að upphæð 2,8 m.kr.
2.4.3. Styrkir til nýrra hitaveitna og notenda sem lækka vilja hitunarkostnað
Eftir hrunið 2008 dró verulega úr öllum fjárfestingum hitaveitna og hafa því nýframkvæmdir verið með minna móti. Framkvæmdir hafa tekið kipp eftir að lögum um húshitunarkostnað var breytt þar sem eingreiðslutímabilið var lengt um fjögur ár. Á næstu árum munu
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menn sjá nýjar hitaveitur víða þar sem áður voru rafhituð svæði. Framkvæmdir einstaklinga
hafa verið að aukast í gegnum átaksverkefni til atvinnusköpunar og orkusparnaðar þar sem
bæði hefur verið komið á móts við notendur með styrkjum vegna einangrunarverkefna,
gluggaskipta og síðast en ekki síst vegna bættrar orkunýtingar þar sem breytingar á lögum um
húshitunarkostnað heimilar greiðslur til einstaklinga sem hafa fjárfest í betri orkulausnum,
sem svarar átta ára niðurgreiðslu gegn lækkun niðurgreiðslunnar í samræmi við þann sparnað
sem notandi gerir ráð fyrir að ná.
2.4.4. Orkusparnaður
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.
2.4.5. Framtíðarsýn
Stjórnvöld hafa markvisst unnið að lækkun húshitunarkostnaðar hjá notendum sem ekki
njóta þess að hafa hitaveitu. Flestir landsmenn búa við orkuverð til húshitunar sem er um
þrefalt til fjórfalt lægra en þeir sem búa í dreifbýli og eru með rafhitun. Stjórnvöld niðurgreiða
hluta af dreifikostnaði notenda í dag og ekki er raunhæft að niðurgreiða annan kostnað
raforkunotenda, þar sem raforkusala er á samkeppnismarkaði. Fyrsta skrefið til jöfnunar gæti
verið að jafna kostnað notenda í þéttbýli og dreifbýli með rafhitun. Næsta skref væri að greiða
að fullu alla dreifingu á raforku til húshitunar. Það, ásamt aðgerðum til lækkunar húshitunarkostnaði notenda, leiðir að lokum til þess að raforkuverð til húshitunar verður ekki hærra en
hjá dýrustu hitaveitunum.
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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
fyrrihluta síðustu aldar. Á árinu 2014 nam heildarraforkunotkunin um 17,6 TWh og hafði þá
ríflega tvöfaldast frá árinu 2005, sbr. mynd 3.1. Flutnings- og dreifitöp eru 0,5 TWh. Samtals
nemur raforkunotkun árins 2014 18,1 TWh. Almenn notkun raforku hefur verið í hægum en
stöðugum vexti (að undanskildu árinu 2009) en raforkunotkun stóriðju óx gríðarlega á fyrsta
áratug þessarar aldar með tilkomu Kárahnjúkavirkjunar og Fjarðaáls.

Mynd 3.1. Raforkunotkun á Íslandi 1994–2014.
Með vísan til myndar 3.2. skiptist fyrrgreind notkun þannig að almenn notkun nemur 3.641
GWst, sem svarar til 20% af heildarnotkuninni meðan notkun stórnotenda nemur 13.983
GWst sem svarar til 77% af heildarnotkuninni. Flutnings- og dreifitöp eru 498 GWst sem er
3% af heildarnotkun. Árið 1996 var raforkunotkun stóriðju 48% af heildarnotkuninni.
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Mynd 3.2. Skipting raforkunotkunar árið 2014.

Mynd 3.3. Þróun raforkunotkunar; Stóriðja, almenn og skerðanleg notkun frá 1992 til 2014 .
Sé horft til tímabilsins 1994 til 2014 er árleg meðalaukning heildarraforkunotkunar rúm
8%, sem skiptist þannig að árleg aukning almennrar raforkunotkunar var að meðaltali tæp 3%
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meðan árlegur vöxtur notkunar stórnotenda var rúm 11% á ári. Mynd 3.4. sýnir árlega
aukningu hvors notkunarflokks fyrir sig og heildaraukninguna á fyrrnefndu árabili. Aukning
raforkunotkunar er mest á árunum 1996 til 1999 og 2005 til 2008 og tengist uppbyggingu
stóriðjufyrirtækja, þar sem uppbygging Norðuráls og Fjarðaáls vega þyngst.

Mynd 3.4. Árleg aukning raforkunotkunar á Íslandi frá árinu 1994 til 2014.
Í raforkuspá 2015-2050 er gert ráð fyrir að heildarnotkun raforku aukist úr 17,66 TWst
2014 í 19,63 TWst á árinu 2020 en það svarar til 1,8% árlegrar aukningar. Í raforkuspánni er
aðeins tekin með notkun sem þegar gerðir samningar við stóriðjufyrirtækin fela í sér. Í spánni
er gert ráð fyrir aukningu í almennri notkun á spátímabilinu vegna rafbílavæðingar eins og sjá
má á mynd 3.5
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Mynd 3.5. Spá um raforkunotkun (forgangsorka) tímabilið 2015-2050 ásamt rauntölum
áranna 1995-2014.
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Raforkunotkun þar sem flutningur er skerðanlegur hefur einnig verið að aukast með
rafvæðingu fiskimjölsverksmiðjannna. Búist er við að því ljúki á næstu árum.

Mynd 3.6. Spá um raforkunotkun (skerðanlegur flutningur) tímabilið 2015-2050 ásamt
rauntölum áranna 1995-2014.
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
álúrvinnsluiðnaður. Þróun á skiptingu raforkunotkunar milli þessara iðngreina má sjá á mynd
3.7.

Mynd 3.7. Þróun raforkunotkunar stóriðju frá 1992 til 2014.
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Þegar meginflokkar almennrar raforkunotkunar á árinu 2014 eru skoðaðir nánar, sbr. mynd
3.8. sést að hlutur þjónustu var 31% af heildarnotkun og hlutur heimila 23%. Hlutur veitustarfsemi, en undir þann lið fellur m.a. dæling á heitu vatni hjá hitaveitum, er þriðji stærsti
flokkur raforkunotkunar með 20% af raforkunotkuninni. Almennur iðnaður tekur um 19% af
heildarnotkun og hefur dregist saman um 3% frá árinu 2010.

Mynd 3.8. Skipting almennrar raforkunotkunar árið 2014.
Breyting einstakra notkunarflokka frá árinu 2012 til 2014 má sjá í töflu 3.1.
Notkunarflokkur
Fiskveiðar
Landbúnaður
Veitur
Iðnaður fyrir utan stóriðju
Heimili
Þjónusta
Samtals

2012

43
223
700
662
852
1.038
3.518

2014

48
229
715
681
842
1.129
3.644

Breyting
GWh
%
6
13%
5
2%
16
2%
19
3%
-10
-1%
90
9%
126
4%

Tafla 3.1. Breyting raforkunotkunar eftir notkunarflokkum.
Á mynd 3.9. má svo sjá þróun almennrar notkunar eftir notkunarflokkum. Fyrir utan
heildarþróun er einnig hægt að sjá þróun notkunar vegna fiskveiða, landbúnaðar, veitna, iðnað
utan stóriðju, heimila og þjónustu.
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Mynd 3.9. Þróun almennrar notkunar eftir notkunarflokkum árið 2014.

3.2.

Sala upprunaábyrgða á raforku

Samkvæmt lögum nr. 30/2008 um upprunaábyrgðir vegna raforku sem framleidd er með
endurnýjanlegum orkugjöfum og reglugerð nr. 757/2012 um birtingu upplýsingar sem eru
tengdar upprunaábyrgðum raforku, er Orkustofnun falið ákveðið eftirlitshlutverk varðandi
útgáfu á upprunaábyrgðum.
Framleiðendum raforku er heimilt að gefa út og selja svokallaðar upprunaábyrgðir fyrir þá
orku sem þeir framleiða á vistvænan hátt. Markmiðið er að stuðla að nýtingu endurnýjanlegra
orkugjafa og stuðla þannig að aukinni umhverfisvitund. Hægt er að kaupa upprunaábyrgðir af
framleiðslu- eða sölufyrirtækjum raforku. Fyrirtæki sem kaupa slíkar upprunaábyrgðir geta
þannig vottað að við framleiðslu sinnar vöru hafi eingöngu verið notuð vistvæn orka. Einnig
er möguleiki fyrir einstaklinga að kaupa slíkar ábyrgðir af sölufyrirtækjum raforku.
Sölufyrirtæki raforku skulu a.m.k. árlega upplýsa notendur sína um uppruna raforku og eru
slíkar upplýsingar yfirleitt birtar á uppgjörsreikningi notenda en einnig er heimilt að senda
viðskiptavinum almenna yfirlýsingu sem Orkustofnun gefur út árlega sem er einnig aðgengileg á heimasíðu Orkustofnunar.
Við útreikning á samsetningu uppruna afhentrar raforku á Íslandi, sem framkvæmt er af
Orkustofnun, er tekið mið af seldum upprunaábyrgðum til annarra landa frá Íslandi, ásamt
upprunaábyrgðum sem fluttar eru inn eða notaðar á Íslandi. Útreikningur Orkustofnunar tekur
síðan mið af samsetningu uppruna raforku í Evrópu. Útkoman verður því sú að á uppgjörsreikningi er einnig kjarnorka og jarðefnaeldsneyti, fyrir utan endurnýjanlega orku, tilgreind á
reikningi sem uppruni raforku á Íslandi.
Frá árinu 2011 hefur verið aukning á sölu á upprunaábyrgðum nema milli áranna 2014 og
2013 en þá dróst sala upprunábyrgða um 14%. Tafla 3.2. sýnir sölu upprunaábyrgða fyrir árin
2011 til 2014.
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[MWh]
2014
2013
2012
10.132.869 11.790.604
8.215.134
-6.681
-69.268
-250.000
-20.503
-23.456
-600.000
10.105.685 11.697.880 7.365.134

Upprunavottorð
Útge fnar
Afskráðar
Afturkallaðar
Samtals

2011
2.060.000
0
0
2.060.000

Tafla 3.2. Sala upprunavottorða 2011-2014, í TWh.
Í töflunum hér að neðan er tilgreint samsetningu raforkusölu á Íslandi og til samanburðar
samsetningu raforku í evrópu.
Tegund
Endurnýjanleg orka.........
Kjarnorka.......................
Jarðefnaeldsneyti.............
Samtals.........................

2014
45,5%
23,0%
31,5%
100,0%

2013
38,8%
24,2%
37,0%
100,0%

2012
62,7%
16,0%
21,3%
100,0%

2011
89,0%
5,0%
6,0%
100,0%

2010
100,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Tafla 3.3. Samsetning raforkusölu á Íslandi 2011 til 2014.
Tegund
Endurnýjanleg orka.........
Kjarnorka.......................
Jarðefnaeldsneyti.............
Samtals.........................

2014
0,7%
41,9%
57,5%
100,0%

2013
7,2%
36,7%
56,1%
100,0%

2012
10,9%
38,4%
50,8%
100,0%

2011
7,5%
40,9%
51,6%
100,0%

Tafla 3.4. Samsetning raforkusölu í Evrópu árið 20110 til 2014.
Nánari upplýsingar um upprunaábyrgðir og almenna og sértæka yfirlýsingu eru aðgengilegar á heimasíðu Orkustofnunar.

3.3. Raforkuvinnsla

Meginhluti raforkuvinnslu Íslendinga kemur frá endurnýjanlegum orkulindum. Langstærsti
hluti heildarvinnslu raforku eða um 71% er unninn úr vatnsafli. Raforkuframleiðsla jarðgufuvirkjana, sem hófst árið 1969, hefur aukist mjög mikið síðastliðin ár og var um 29% af allri
raforkuvinnslu árið 2014 eða um 5.238 GWh sem er um það bil tvöföldun á framleiðslu frá
árinu 2006 þegar raforkuvinnsla úr jarðhita nam 2.631 GWh.
Á mynd 3.10. má sjá þróun í raforkuvinnslu frá árinu 2002 til 2014. Á árabilinu 2005 til
2008 var aukning raforkuvinnslu mjög hröð, bæði á jarðhita- og vatnsorkusviðinu, en síðan
stóð aukningin í stað þar til Búðarhálsvirkjun kom í gagnið árið 2014. Myndin endurspeglar
einnig aukinn áhuga fyrirtækja á raforkuvinnslu með jarðvarma þar sem á árabilinu 2002 til
2014 hefur raforkuvinnsla með vatnsafli aukist um 85% meðan vinnsla raforku með jarðvarma fyrir sama tímabil hefur aukist um 265%.
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Mynd 3.10. Þróun raforkuvinnslu frá árinu 2002 til 2014
Á mynd 3.11. má sjá hvernig raforkuvinnsla á árinu 2012 skiptist milli stærstu vinnslufyrirtækjanna. Eins og sést á myndinni var hlutdeild Landsvirkjunar um 71% af raforkuvinnslu landsins árið 2014, hlutdeild Orku náttúrunnar var um 19% og hlutdeild HS Orku nam
rúmum 7%. Nokkur breyting hefur orðið á hlutdeild fyrirtækja í raforkuvinnslu frá árinu 2010
þegar hlutur Landsvirkjunar var 74% og Orkuveitu Reykjavíkur rúm 15%.

Mynd 3.11. Skipting raforkuvinnslu milli vinnslufyrirtækja árið 2014.
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Á Íslandi eru víða kjöraðstæður fyrir vindorku og hafa nokkrar vindmyllur verið reistar
síðustu ár sem eru samtengdar raforkukerfi landsins. Biokraft ehf. gangsetti tvær vindmyllur í
Þykkvabæ árið 2014 með samtals um 1,2 MW aflgetu og Landsvirkjun gangsetti sömuleiðis
tvær 0,9 MW vindmyllur nálægt Búrfellsvirkjun árið 2013. Þá er rekin vindmylla við
Belgsholt í Borgarfirði sem afhendir raforku inn á dreifikerfið.
Raforkuframleiðsla með vindi hefur því aukist og frá árinu 2013 hefur hún verið meiri en
raforkuframleiðsla með eldsneyti (8 GWh á móti 5 GWh).

Mynd 3.12. Nýting vindorku á Íslandi.

3.4. Alþjóðlegur samanburður

Raforkunotkun hérlendis hefur aukist stöðugt síðastliðna áratugi og raforkunotkun á mann
á Íslandi árið 2012 var hærri en í nokkru öðru OECD-ríki, eins og sést á mynd 3.13.
Aðalástæðan er raforkunotkun til stóriðju og sú notkun hefur verið að aukast fram á síðasta
dag. 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 3.13. Raforkunotkun á íbúa árið 2012 hjá ríkjum OECD ásamt nokkrum völdum
ríkjum (MWst/íbúa)23.

23

2010 OECD/IEA,”International Energy Agency”, http://www.iea.org/Textbase/stats/index.asp
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Á mynd 3.14. er sýnt hlutfall raforkunotkunar og landsframleiðslu nokkurra landa. Ísland
ásamt Rússlandi, Suður-Afríku og Kína skera sig úr í samanburðinum. Röð landanna hefur
riðlast frá árinu 2008 þegar Rússland var með mesta notkun í hlutfalli við landsframleiðslu,
síðan Ísland og Kína minnsta. Staða Íslands á súluritinu sýnir glögglega hversu hlutfallslega
mikil raforkunotkun er á landinu. Flest OECD-ríki nota um 200–700 Wst á Bandaríkjadal í
landsframleiðslu og hjá þeim þjóðum þar sem raforkunotkun á íbúa er mest er notkun í
hlutfalli við landsframleiðslu einnig mikil. Noregur og Kanada, sem komast næst okkur með
notkun á íbúa, eru einnig með mikla hitunarþörf húsa og mikinn orkufrekan iðnað.

Mynd 3.14. Raforkunotkun í hlutfalli við landsframleiðslu árið 2011 hjá ríkjum OECD
og nokkrum völdum ríkjum (Wst/USD)24.

24

Úr riti IEA “Key World Energy Statistics”, http://www.iea.org/publications/freepublications/
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4. Raforkuþörf og öryggi raforkukerfisins25
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 árin26. Einnig er fjallað um samræmda neyðarstjórnun raforkukerfisins.

4.1. Raforkuvinnsla með hliðsjón af raforkuþörf og öryggi
raforkukerfisins
Samkvæmt raforkulögum nr. 65/2003 felst m.a. í skyldum flutningsfyrirtækisins að sjá til
þess að fyrir liggi áætlun um uppbyggingu flutningskerfisins. Með lögum nr. 26/2015, sem
öðluðust gildi 6. júní 2015, var ákvæðum raforkulaga breytt þannig að innleidd voru ákvæði
22. gr. þriðju raforkutilskipunar Evrópusambandsins nr. 2009/72/EB um kerfisáætlanir. Í
raforkulögum er nú kveðið á um að flutningsfyrirtækið skuli árlega leggja fyrir Orkustofnun
til samþykktar kerfisáætlun um uppbyggingu flutningskerfisins, sem feli í sér 10 ára langtímaáætlun og framkvæmdaáætlun sem tekur til næstu þriggja ára. Þá hafa raforkulög einnig að
geyma ýmis ákvæði tengd kerfisáætlun, s.s. varðandi undirbúning, málsmeðferð, eftirlit og
stöðu kerfisáætlunar gagnvart skipulagi sveitarfélaga.
Með lagabreytingunum hefur kerfisáætlun flutningsfyrirtækisins öðlast bæði skýran
lagagrundvöll og stöðu í regluverki raforkumála. Þá fela breytingarnar í sér að kerfisáætlun er
háð samþykki Orkustofnunar og markar áætlunin þannig stefnu varðandi leyfisveitingar til
framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á umhverfisáhrifum, nr. 105/2000. Kerfisáætlanir flutningsfyrirtækisins falla þannig undir lög um umhverfismat áætlana, nr. 106/2005.
4.1.1 Meginflutningskerfið
Í flutningskerfi Landsnets eru um 3.200 km af háspennulínum í lofti, í jörðu og í sjó. Þar
teljast rétt um 2.000 km eða um 2/3 hlutar kerfisins til hins svokallaða meginflutningskerfis
sem er meginæð raforkuflutnings og tengir saman vinnslu og notkun, almenna notkun svæðisflutningskerfa eða stórnotenda sem tengdir eru beint inn á kerfið á hærri spennum. Mynd 4.1.
sýnir meginflutningskerfið eins og það var árið 2015.
Meginflutningskerfinu er skipt niður í 8 landsvæði sem bæði hafa sögulega skírskotun
ásamt því að taka mið af svæðisskiptingu Raforkuspár og Rammaáætlunar. Landsvæðaskiptinguna má einnig sjá á mynd 4.1. og er skiptingin einnig valin með þessum hætti til þess að
draga sem best fram flutningstakmarkanir á milli svæða í kerfisrannsóknum kerfisáætlunar.
Sjónum verður aðallega beint að flutningi milli svæða í kerfisrannsóknum meginflutningskerfis og flutningsþörf framtíðar metin út frá þeim. Eðli málsins samkvæmt er mestra úrbóta
þörf þar sem veigamestu flutningstakmarkanirnar eru í núverandi kerfi.

25

Höfundur texta: Landsnet
Kaflinn er byggður á upplýsingum frá Landsneti miðað við stöðu mála í ágúst 2013. Nánari upplýsingar um efni kaflans er
að finna í Kerfisáætlun Landsnets 2013-2017 og Raforkuspá 2012-2050.
26
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Mynd 4.1. Meginflutningskerfið árið 2015 ásamt landshlutaskiptingu.
Árið 2014 var heildarmötun inn á kerfi Landsnets 17,48 TWh, þar af fóru 3,14 TWh til
dreifiveitna og 13,98 TWh til stórnotenda. Er þetta lítilsháttar lækkun frá fyrra ári eða 0,02%.
Afhending til dreifiveitna í gegnum kerfi Landsnets jókst um 0,5% milli áranna 2013 og 2014
en aukning milli áranna 2012 og 2013 var talsvert meiri eða 2,3%. Afhending til stórnotenda
sem tengjast beint inn á kerfi Landsnets stóð nokkurn veginn í stað frá árinu 2013, jókst um
0,03% samanborið við 3,2% aukningu árið á undan. Heildarúttekt úr kerfi Landsnets á árinu
2014 var um 17,12 TWh með hámarksafltopp upp á 2.203 MW.
Í ársbyrjun 2015 var uppsett afl í virkjunum framleiðenda, tengdum flutningskerfinu,
samanlagt 2592,9 MW.
4.1.2. Töp í flutningskerfinu
Flutningstöp í kerfi Landsnets námu um 361 GWh árið 2014 sem eru 2,06% af heildarinnmötun. Samanborið við árin á undan voru töpin 385 GWh árið 2013 eða 2,2% og 353 GWh
árið 2012 eða 2,08%. Ástæðan fyrir minnkaðri innmötun og minni töpum eru skerðingar í
afhendingu til notenda í byrjun ársins 2014 vegna dræms vatnsárs í uppistöðulónum vatnsaflsvirkjana.
4.1.3. Þróun framleiðslu á raforku
Þegar horft er á virkjanakosti sem flokkaðir hafa verið í nýtingarflokk rammaáætlunar má
sjá að samanlagt afl kosta er mest á suðvesturhorninu og á Norðausturlandi. Þetta gefur tilefni
til að þessum svæðum sé gefinn sérstakur gaumur í framtíðarþróun flutningskerfis raforku. Þó
er allt kapp lagt á það stefnumið að hægt verði nota orkuna hvar sem er óháð staðsetningu
raforkuvinnslu sem er grunnforsenda fyrir þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi.
Til þess að meta þá flutningsþörf sem flutningskerfi framtíðarinnar skal uppfylla verður að
leggja mat á þá virkjanakosti sem nýttir verða á næstu tíu árum og stilla upp með hliðsjón af
mögulegri staðsetningu notkunar. Tafla 4.1. sýnir afl þeirra virkjanakosta innan landshluta.
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Nýtingarflokk Rammaáætlunar sem lagður er til grundvallar má sjá í töflu 4.1.

A. Vatnasvið
Landshluti

Vatnasvið

Virkjunarkostur

Vestfirðir

Ófeigsfjörður

Hvalárvirkjun

35

Norðurland

Blanda

Blönduveita

28

Suðurland

Þjórsársvæði

Hvammsvirkjun

82

Landshluti

Háhitasvæði

Virkjunarkostur

Áætlað afl (MW)

Suðurnes

Reykjanessvæði

Reykjanes

80

Suðurnes

Reykjanessvæði

Stóra-Sandvík

50

Suðurnes

Svartsengissvæði

Eldvörp

50

Suðurnes

Krýsuvíkursvæði

Sandfell

50

Höfuðborgarsvæðið

Krýsuvíkursvæði

Sveifluháls

50

Höfuðborgarsvæðið

Hengilssvæði

Meitillinn

45

Höfuðborgarsvæðið

Hengilssvæði

Gráuhnúkar

45

Höfuðborgarsvæðið

Hengilssvæði

Hverahlíð

90

Norðausturland

Námafjallssvæði

Bjarnarflag

90

Norðausturland

Kröflusvæði

Krafla I, stækkun

40

Norðausturland

Kröflusvæði

Krafla II, 1. áfangi

45

Norðausturland

Kröflusvæði

Krafla II, 2. áfangi

Norðausturland

Þeistareykjasvæði

Þeistareykir

Norðausturland

Þeistareykjasvæði

Þeistareykir, vestursvæði

Áætlað afl (MW)

B. Háhitasvæði

Samtals afl

90
180
90
1.140

Tafla 4.1. Nýtingarflokkur rammaáætlunar.
Framleiðslusviðsmyndum verður stillt upp með þrennum hætti eins og sjá má í eftirfarandi
lista:
i)
Framleiðsluþróun fyrir almenna álagsþróun – núllsviðsmynd.
Þessi sviðsmynd gerir eingöngu ráð fyrir því að virkjað verði til að anna þróun á
almennum markaði.
ii)
Nýting 50% úr nýtingarflokki rammaáætlunar.
Gert er ráð fyrir því að nýttur verði um helmingur virkjanakosta í nýtingarflokki
rammaáætlunar. Þó er gert ráð fyrir að stækkun Búrfellsvirkjunar verði að
veruleika en hún er ekki í rammaáætlun og liggja tilskilin leyfi fyrir.
iii)
Nýting 100% úr nýtingarflokki rammaáætlunar.
Gert er ráð fyrir því að allir virkjunarkostir úr nýtingarflokki rammaáætlunar verði
nýttir.
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Mynd 4.2. Virkjanakostir í nýtingarflokki, sviðsmyndir 2 og 3.
Auk þeirra virkjanakosta sem tilteknir eru í rammaáætlun er gert ráð fyrir að ráðist verði í
stækkun Búrfellsvirkjunar en nægar forsendur eru taldar liggja fyrir til þess að gera ráð fyrir
því.
4.1.4. Áætluð þróun álags á árunum 2015‐2024
Þróun álags raforkukerfisins er sú hlið raforkuflutnings sem erfiðara er að spá fyrir um en
framleiðsluna. Landsnet hefur um árabil fylgst grannt með aðalskipulögum sveitarfélaga á
landinu og hver þeirra hafa skipulagt svæði undir iðnaðarstarfsemi.
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Mynd 4.3. Áætluð þróun almenns álags næstu 10 ára.
Mynd 4. sýnir hvernig raforkuspá gerir ráð fyrir aukningu í almennu álagi næstu 10 ár eftir
landsvæðaskiptingu kerfisáætlunar. Mest er aukningin í afli á höfuðborgarsvæðinu, tæplega
90 MW eða 33% af álagi 2015. Hæsta hlutfallslega aukningin í almennu álagi utan
höfuðborgarsvæðisins er áætluð á Suðurlandi, um 21% aukning sem gera 21 MW. Þessar tölur
gera ráð fyrir því álagi sem er á hverjum afhendingarstað þegar álag er hæst í kerfinu öllu. Hér
er ekki tekið með álag stórnotenda sem taka orku sína beint frá flutningskerfi Landsnets.
4.1.5. Líkur á aflskorti
Líkindi þess að aflskortur verði er samspil aflþarfar raforkunotenda og bilunar vinnslueiningar eða annars búnaðar í aflstöð. Aflþörfin er breytileg innan ársins og er að vissu leyti
ófyrirsjáanleg. Landsnet hefur haft þá viðmiðunarreglu að aflskortur í raforkukerfinu skuli
vera innan við 1 klukkustund á ári. Það samsvarar því að líkurnar á aflskorti séu minni en 1 á
móti 10.000 eða innan við 53 mínútur.
Líkur á aflskorti í raforkukerfinu hafa verið áætlaðar fram til ársins 2024 með líkindaafllíkani þar sem aðeins er miðað við samninga sem þegar hafa verið gerðir um álagsaukningu. Ekki er reiknað með að það komi neinar nýjar virkjanir í rekstur á þessu tímabili.
Fyrstu þrjú árin á tímabili nýjustu kerfisáætlunar verða líkur á aflskorti undir viðmiði
Landsnets, sjá myndir 4.5. og 4.6. þar sem líkur á aflskorti eru sýndar í tíuþúsundustu hlutum
ársins, það er 1/10.000 sem samsvarar einum á línuritinu. Ein klukkustund samsvarar 1,14 á
myndinni.
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Líkur á aflskorti í 10 þúsundustum
hluta

Líkur á aflskorti
5
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Mynd 4.4. Líkur á aflskorti í raforkukerfinu árin 2015-2018.
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Mynd 4.5. Líkur á aflskorti í raforkukerfinu árin 2015-2024.
4.1.6. Niðurstaða valkostagreiningar kerfisáætlunar
Valkostir kerfisáætlunar voru lagðir fram með breyttu sniði frá síðustu kerfisáætlun.
Umræðan hefur mikið snúist um það hvort leggja eigi línu yfir hálendið eða ekki og
umsagnaraðilar bentu á að skoða þyrfti frekari kosti sem við nánari skoðun reyndust vera
skertar útgáfur af fyrirliggjandi kostum. Einnig er gjarnan talað um spennuhækkun byggðalínunnar á móti byggingum nýrra lína. Spennuhækkun er þegar núverandi línum er breytt
þannig að reka megi þær á 220 kV í stað 132 kV. Þetta felur í sér umtalsverða útlitsbreytingu
línanna, breytingar á möstrum og einangrurum. Taka þarf fram að spennuhækkun er ekki
tæknilega fær á öllum hlutum byggðalínunnar. Ókostur spennuhækkunar framyfir nýbyggingu
er framkvæmdin sjálf en lína í spennuhækkun verður að vera úr rekstri í lengri tíma og ekki
eru alltaf aðstæður til staðar sem leyfa það. Einnig ber að hafa í huga að nýting núverandi lína
felur í sér að ekki bætist við ný lína og býður það því upp á að kerfið sé áfram viðkvæmt fyrir
útleysingu þeirra lína.
Til þess að bregðast við ofangreindu eru valkostir lagðir fram sem tveir aðalkostir sem fela
annað hvort í sér (A) tengingu yfir hálendið eða (B) aðgerðir við núverandi byggðalínu
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(einhverjar styttingar eru þó til skoðunar í þeim kostum sem fela í sér nýjar 220 kV línur til að
stytta línuleiðir og lækka framkvæmdakostnað). Undir þessum aðalkostum eru lagðar til
mismunandi útfærslur með blöndu af nýbyggingum og spennuhækkun. Nýbyggingar lína geta
svo annað hvort falið í sér loftlínu eða jarðstreng á þeim svæðum þar sem mismunandi
aðstæður kalla á það samanber stefnu stjórnvalda um lagningu raflína.
Valkostirnir verða metnir og bornir saman á grundvelli matsþátta sem gefin verður vægiseinkunn eftir því hversu mikil bæting er af þættinum m.v. núlllausn. Matsþættirnir eru eftirfarandi:
 Stöðugleiki flutningskerfisins
 Kerfisstyrkur
 Aukinn flutningur
 Sveigjanleiki orkuafhendingar
 Rekstraröryggi (N-1)
 Nánd við virkjanakosti
 Flutningstöp
 Framkvæmanleiki
A valkostir - Hálendisleið
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B valkostir - Byggðaleið

Mynd 4.6. Valkostir kerfisáætlunar 2015-2024.
4.1.6. Álitlegasti valkosturinn
Byggt á því mati sem fram hefur farið á mælikvörðum valkosta kerfisáætlunar og með
hliðsjón af mati áhrifa valkosta á gjaldskrá og umhverfi er valkostur A.1 sá valkostur sem best
kemur út m.t.t. þessara greininga og skyldna Landsnets. B.1 er kerfislega betri kostur en A.1
en er ekki eins álitlegur m.t.t. umhverfisþátta og hás framkvæmdakostnaðar. Einnig hefur
verið sýnt að hann skilar ekki þeim miklu kerfislegu kostum sem hann býður upp á fyrr en að
loknum öllum áföngum framkvæmdanna. Þetta sést best ef horft er til kosts B.2 til hliðsjónar
sem er sú byggðaleið sem hægt er að framkvæma á tímabili áætlunarinnar, en ekki er
raunhæft að ljúka framkvæmdum valkosts B.1 á 10 árum. Tenging milli norðurs og suðurs í A
kostum er sá áfangi sem býður upp á fljótfengnustu úrbæturnar á kerfislegum eiginleikum og
er sá þáttur sem lætur A.1 skara fram úr. Því er niðurstaðan sú að Landsnet leggur til að
valkostur A.1 sé valinn.
Í umhverfisskýrslu er fjallað um útfærslur A valkosta þar sem gert er ráð fyrir að 50 km af
tengingu yfir hálendið séu lagðir í jarðstreng en sú lengd jarðstrengs er niðurstaða ítarlegra
kerfisrannsókna. Sú útfærsla kemur svipað út hvað varðar kerfislegan ávinning þó svo að
rekstrarlegir áhættuþættir séu mismunandi. Með jarðstrengsútfærslum væri dregið úr sjónrænum áhrifum eins og sýnt er fram á í umhverfisskýrslu, en slík útfærsla hefði einnig áhrif til
aukinnar hækkunar á gjaldskrá. Til að fá skýrari mynd af þessum ólíku útfærslum þarf að
ráðast í mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Mögulega mætti horfa á þennan valkost í
víðara samhengi þegar kemur að hagrænu mati, t.d. með hliðsjón af framkvæmdakostnaði
bestu byggðaleiðarinnar (B.1), og í ljósi sérstöðu miðhálendisins.

4.2 Verkefni í framkvæmd og hönnun (3ja ára framkvæmdaáætlun)
4.2.1. Framkvæmdir á yfirstandandi ári 2015
4.2.1.1 Selfosslína 3
Í vestari hluta 66 kV kerfisins á Suðurlandi er áreiðanleiki í rekstri frekar takmarkaður.
Hveragerði og Þorlákshöfn uppfylla ekki N-1 skilyrði Landsnets og Selfoss er í venjulegum
rekstri ekki með N-1 tengingu. Þó er hægt að setja Selfosslínu 2 milli Selfoss og Hellu í
rekstur sem hefur mjög takmarkaða flutningsgetu. Með því að tengja saman Selfoss og
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Þorlákshöfn er áreiðanleiki aukinn á Suðurlandi. Fyrirhugað er að tengingin milli Selfoss og
Þorlákshafnar verði í jarðstreng á 66 kV rekstrarspennu.

Mynd 4.7. Lagnaleið jarðstrengs, Selfosslínu 3.
4.2.1.2 Hellulína 2
Núverandi háspennulína frá Hellu að Hvolsvelli er 66 kV loftlína frá árinu 1948 og
þarfnast hún endurnýjunar. Við Hellu hefur þurft að breyta henni vegna færslu á þjóðvegi nr.
1 auk þess að vera fyrir framtíðarskipulagi á svæðinu. Af þessum sökum hefur Landsnet
ákveðið að leggja línuna í jarðstreng sem mun leysa ofangreind vandamál auk þess að auka
flutningsgetu og afhendingaröryggi raforku á svæðinu. Framkvæmdin er hafin.

Mynd 4.8. Lagnaleið jarðstrengs Hellulínu 2.
4.2.1.3. Suðurnesjalína 2
Eina tenging Reykjaness við meginflutningskerfi Landsnets er um Suðurnesjalínu 1 sem
er 132 kV. Þörf er á annarri tengingu fyrir Suðurnesin óháð sérstökum áformum um
atvinnuuppbyggingu og hefur því verið ákveðið að ráðast í byggingu Suðurnesjalínu 2. Í
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nýtingarflokki Rammaáætlunar eru margir jarðhitakostir á Suðurnesjum sem ekki verður unnt
að nýta án þeirrar flutningsgetu sem 220 kV lína færir ásamt því að N-1 afhendingaröryggi er
ekki fullnægt. Því er það niðurstaðan eftir mikla skoðun að hagkvæmasta lausnin til framtíðar
sé loftlína á þessu spennustigi. Umhverfismati og skipulagsmálum vegna línunnar er lokið auk
þess sem leyfis Orkustofnunar hefur verið aflað.

Mynd 4.9. Línuleið Suðurnesjalínu 2 frá Hamranesi í Rauðamel.
4.2.1.4. Grundarfjörður – nýtt tengivirki
Um nokkurt skeið hefur verið unnið að undirbúningi nýs jarðstrengs á 66 kV spennu milli
Grundarfjarðar og Ólafsvíkur vegna tíðra bilana á Ólafsvíkurlínu 1. Fyrsti áfangi að lagningu
strengsins er að stækka núverandi eða byggja nýtt tengivirki í Grundarfirði. Ráðgert er að
hefja byggingu nýja tengivirkisins árið 2015 svo leggja megi nýjan jarðstreng árið 2017.

Mynd 4.10. Staðsetning nýs tengivirkis í Grundarfirði ásamt Grundarfjarðarlínu 2.
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4.2.1.5. Hrauneyjafosslína 1 – styrking
Árið 2013 var Búðarhálslína 1 T-tengd inn á Hrauneyjafosslínu 1 og vinnsla Búðarhálsvirkjunar kemur því inn á línuna við Langöldu. Línuhlutinn milli Langöldu og Sultartanga er
því orðinn takmarkandi og er hægt með nokkuð hóflegum tilkostnaði að auka flutningsgetu
þessa línuhluta um 25%. Framkvæmdin er hafin.
4.2.1.6. Spennuhækkun til Vestmannaeyja
Á haustdögum 2013 var nýr sæstrengur til Vestmannaeyja tekinn í notkun á 33 kV spennu
sem er það spennustig sem tenging til Vestmannaeyja hefur verið á síðan raforkuflutningur
hófst þangað á sjöunda áratug síðustu aldar. Með spennuhækkun nýja strengsins er hægt að
tvöfalda flutningsgetu hans og stuðla þannig að aukinni rafvæðingu fiskiðjuvera í Vestmannaeyjum. Til þess að þetta sé hægt þarf að byggja nýtt 66 kV tengivirki í Vestmannaeyjum og
gera nokkrar breytingar á núverandi tengivirki í Rimakoti sem tengir land við Eyjar.
Framkvæmdin er samstarfsverkefni Landsnets og HS Veitna.

Mynd 4.11. Tenging Vestmannaeyja.
4.2.1.7. Tenging kísilvers í Helguvík
Landsnet hefur gert tengisamning við United Silicon sem hyggst starfrækja kísilver í
Helguvík. Landsnet mun reisa tengivirki við Helguvík sem hlotið hefur nafnið Stakkur sem
tengt verður með jarðstreng, Fitjalínu 2, frá Fitjum. Framkvæmdir eru hafnar.
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Mynd 4.12. Strengleið Fitjalínu 2 ásamt legu tengivirkisins Stakks.
4.2.2. Framkvæmdir 2016
4.2.2.1. Nýr spennir í Mjólká
66 kV kerfið á Vestfjörðum er tengt við 132 kV línukerfið til Vestfjarða um einn 132/66
kV aflspenni. Nú er flutningur til Vestfjarða farinn að geta farið yfir flutningsmörk hans,
sérstaklega þegar Mjólkárvirkjun er ekki í rekstri. Því hefur verið ákveðið að bæta við öðrum
spenni til viðbótar í tengivirkinu við Mjólká. Áætlað er að framkvæmdir við stækkun tengivirkisins geti hafist 2016 og afhending spennisins er áætluð seinna það ár.

65

Mynd 4.13. Tengivirkið við Mjólká.
4.2.2.2. Afhendingarstaður á Bakka
Til stendur að reisa 220 kV línu milli Þeistareykja og Bakka. Á Bakka eru áform uppi um
að byggja kísilver auk þess sem fleiri notendur hafa verið að horfa til svæðisins og þeirrar
orku sem verður í boði í landshlutanum.

Mynd 4.14. Afhendingarstaður á Bakka og tenging hans frá Þeistareykjum.
4.2.2.3 Tenging Þeistareykja
Landsvirkjun undirbýr nú virkjun á Þeistareykjum og hefur óskað eftir því að Landsnet
tengi virkjunina við flutningskerfið. Gert er ráð fyrir að nýtt tengivirki rísi við Þeistareykjavirkjun og lögð verði ný 220 kV loftlína frá Þeistareykjum að Kröflu þar sem tenging
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virkjunarinnar við flutningskerfið verður. Mynd 4.15 sýnir framtíðarstaðsetningu tengivirkis á
Hólasandi en þessi framkvæmd felur þó ekki í sér byggingu tengivirkisins í þessum áfanga.

Mynd 4.15. Tenging Þeistareykja við Kröflu.
4.2.2.4. Tenging Húsavíkur
Tenging Húsavíkur frá Laxá, Húsavíkurlina 1, er með allra elstu flutningslínum í kerfinu
og hefur um nokkurn tíma staðið fyrir dyrum að endurnýja tenginguna við bæinn. Nokkrir
valkostir hafa verið skoðaðir í þeim efnum og stendur valið um að tengja bæjarfélagið frá
nýjum afhendingarstað við væntanlegt iðnaðarsvæði á Bakka eða leggja nýja línu frá Kópaskerslínu 1 við Höfuðreiðarmúla.
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Mynd 4.16. Ný tenging við Húsavík.
4.2.2.5. Kröflulína 3
Landsnet áformar byggingu nýrrar 220 kV háspennulínu frá nýju tengivirki við Kröflustöð
að tengivirki við Fljótsdalsstöð. Tilgangur framkvæmdarinnar er að tryggja stöðugleika raforkukerfisins á Norður- og Austurlandi með betri samtengingu þessara landshluta og auka
þannig öryggi raforkuafhendingar og gæði raforku. Framkvæmdin er mikilvægur hlekkur í
styrkingu flutningskerfisins í heild þar sem um er að ræða mikilvæga styrkingu á milli framleiðslueininga á norðaustur- og austurhluta landsins.

Mynd 4.17. Áætluð línuleið Kröflulínu 3 meðfram gömlu Kröflulínu 2.
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4.2.2.6. Hvolsvöllur – nýtt tengivirki
Útitengivirkið á Hvolsvelli gegnir mikilvægu hlutverki í svæðisflutningskerfi Suðurlands,
en það var byggt árið 1957. Stefnt er að byggingu nýs tengivirkis sem mun vera yfirbyggt og
leysa það eldra af hólmi.

Mynd 4.18. Nýtt tengivirki á Hvolsvelli.
4.2.2.7. Grundarfjarðarlína 2
Á Snæfellsnesi eru fjórir geislatengdir afhendingarstaðir; Vegamót, Vogaskeið, Grundarfjörður og Ólafsvík. Loftlínan milli Vegamóta og Ólafsvíkur liggur um veðurfarslega mjög
erfitt svæði og truflanir hafa verið tíðar síðustu ár. Til að draga úr straumleysi á Vesturlandi
hyggst Landsnet leggja jarðstreng, Grundarfjarðarlínu 2, milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur
og eykst með því áreiðanleiki á Vogaskeiði, Grundarfirði og Ólafsvík. Sjá mynd 4.10.
4.2.2.8. Ólafsvík – tengivirki
Í tengslum við lagningu jarðstrengs milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur hyggst Landsnet
byggja nýtt tengivirki í Ólafsvík. Áætlað er að bygging tengivirkisins verði nálægt lagningu
strengsins í tíma. Sjá mynd 4.10.
4.2.3. Framkvæmdir 2017
4.2.3.1 Sandskeið – tengivirki
Fyrirhugað er að byggja nýtt tengivirki á Sandskeiði sem í framtíðarsviðsmyndum mun
létta af tengivirkinu Geitháls en þar hefur megintengipunktur höfuðborgarsvæðisins verið um
áratugaskeið. Hið nýja tengivirki verður 220 kV tengivirki með 5 rofareitum en framtíðarsviðsmyndir gera ráð fyrir að síðar rísi 400 kV tengvirki við hlið þess þegar 400 kV línur á
SV-landi verða spennuhækkaðar ef flutningsþörf kallar á það.
4.2.3.2. Sandskeiðslína 1
Niðurrif Hamraneslína 1 og 2 hefur staðið fyrir dyrum í tengslum við verkefnið Suðvesturlínur. Nú þegar byggð í Hafnarfirði hefur færst mjög nærri þessum línum er talið æskilegt að
línurnar víki eins fljótt og kostur er og verður því að reisa nýja línu frá Sandskeiði til þess að
þetta verði kerfislega mögulegt. Hin nýja lína mun verða hluti af núverandi Búrfellslínu 3 frá
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Sandskeiði í Hamranes og sá línuhluti Búrfellslínu 3 sem nú liggur frá Sandskeiði í Hamranes
mun hljóta nafnið Sandskeiðslína 1.

Mynd 4.19. Sandskeiðslína 1, tengivirki á Sandskeiði og niðurrif Hamraneslína
4.2.3.3. Fitjalína 3
Til þess að auka afhendingargetu fyrir iðnað í Helguvík er fyrirhugað að leggja annan 132
kV jarðstreng frá Fitjum í Stakk við Helguvík sem nú er í byggingu. Nýi strengurinn mun
liggja samhliða þeim fyrri, Fitjalínu 2 (sjá mynd 4.12). Samhliða þessu verður tengivirkið við
Stakk stækkað sem nemur innkomandi rofareit Fitjalínu 3 og útganga fyrir iðnaðarstarfsemi.
4.2.4. Framkvæmdir 2018
4.2.4.1. Stækkun Búrfellsvirkjunar
Landsvirkjun hefur þegar hafið undirbúning að stækkun Búrfellsvirkjunar. Landsnet mun í
því sambandi þurfa að byggja nýtt tengivirki við Búrfellsvirkjun en nákvæm útfærsla þeirrar
framkvæmdar hefur ekki verið ákveðin á þessu stigi.
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Mynd 4.20. Möguleg útfærsla jarðstrengs frá Búrfellsvirkjun II.
4.2.4.2. Blöndulína 3
Landsnet hefur um nokkurn tíma undirbúið lagningu Blöndulínu 3, 220 kV línu frá Blöndu
til Akureyrar. Framkvæmdin hefur þegar farið í gegnum umhverfismat en hún hefur strandað
á skipulagsmálum síðustu ár. Mikilvægt er að styrkja flutningskerfið á Norður- og
Norðausturlandi og er Blöndulína 3 mikilvægt skref í átt að því markmiði.

Mynd 4.21. Línuleið Blöndulínu 3.
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4.2.4.3. Sauðárkrókur – ný tenging
Sauðárkrókslína 1,66 kV lína frá Varmahlíð á Sauðárkrók, er eina tenging Sauðárkróks við
flutningskerfið. Línan er orðin rúmlega 40 ára gömul og talsvert löskuð og því mikilvægt að
styrkja þessa tengingu.

Mynd 4.22. Ný Sauðárkrókslína - Möguleg útfærsla nýs jarðstrengs.
4.2.5. Verkefni í framkvæmd frá fyrra ári
Nú þegar eru nokkur verkefni í framkvæmd hjá Landsneti og sæta ekki umfjöllun vegna
umhverfisáhrifa í mati þessarar áætlunar. Ástæða er þó til að greina stuttlega frá þessum
verkefnum. Eftirfarandi verkefni eru komin í framkvæmd þann 1.1.2015:
4.2.5.1. Sigalda – teinatengi
Til að ná fram bætingu í stöðugleika byggðalínu í truflanatilvikum er verið að bæta við
teinatengisaflrofa í aðaltein 220 kV tengivirkis Sigöldu. Þetta gerir mögulegt að rjúfa teininn
svo að tvær vélar Sigöldu framleiða inn á byggðalínu í truflunum þar sem skipta þarf kerfinu
upp í tvær eyjar. Þessi ráðstöfun leysir þá sjálfvirkt rofa Hólalínu 1 í tengivirkinu að Hólum
og hækkar stöðugleikamörk byggðalínu. Þetta er hugsað sem tímabundin neyðarráðstöfun þar
sem byggðalínan er rekin yfir núverandi stöðugleikamörkum stóran hluta tímans.
4.2.5.2. Sigöldulína 3 – aukning flutningsgetu
Sigöldulína 3 sem tengir Sigölduvirkjun við Búrfellsvirkjun er 220 kV loftlína sem hefur
reynst flutningstakmarkandi í vissum truflanatilvikum í gegnum tíðina. Ákveðið hefur verið
að ráðast í umfangsmiklar styrkingar á þessari línu með útskiptingu leiðara á nokkrum köflum
og er þá með tiltölulega lágum tilkostnaði hægt að auka flutningsgetuna á 220 kV milli
Sigöldu og Búrfells umtalsvert án þess að reisa nýja línu.
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4.2.5.3. Neskaupstaðarlína 1 – ídráttarrör í Norðfjarðargöng
Framkvæmdir eru hafnar við jarðgöng milli Eskifjarðar og Norðfjarðar og hefur Landsnet
látið gera ráð fyrir lagningu ídráttarröra í göngin í hönnun þeirra. Þetta opnar fyrir möguleika
á lagningu jarðstrengs um þau síðar þegar endurnýja á (eða tvöfalda) tengingu við Neskaupstað.

4.3. Neyðarstjórn Landsnets

Landsnet starfrækir öfluga neyðarstjórn sem koma skal saman í alvarlegri vá eða þegar
hætta er á vá í raforkukerfinu. Í neyðarstjórninni eru æðstu stjórnendur Landsnets sem og
lykilmenn í rekstri raforkukerfisins. Neyðarstjórnin kemur einnig saman minnst fjórum
sinnum á ári til þjálfunar og til skrafs og ráðagerða um rekstraröryggismál. Hún setur þau
viðmið sem fyrirtækið hefur til hliðsjónar í viðleitni sinni til að fyrirbyggja óhöpp og draga úr
afleiðingum þeirra. Að auki eru haldnar tvær æfingar neyðarstjórnar á ári, misstórar og oftar
en ekki er aðilum NSR (sjá lið 4.4.) boðin þátttaka. Neyðarstjórn Landsnets og neyðarstjórnir
annarra raforkufyrirtækja eiga að bregðast við alvarlegri vá í raforkukerfinu og efla samskipti
viðbragðsaðila raforkugeirans. Forgangsverkefni neyðarstjórnar er að koma í veg fyrir
manntjón, tjón á mannvirkjum og umhverfi og skerðingu á orkuafhendingu.

4.4. Neyðarsamstarf raforkukerfisins (NSR)

Raforka er talin sjálfsagður og mikilvægur þáttur í nútímasamfélagi. Hvorki heimili,
fyrirtæki né samfélagið geta án hennar verið. Verði alvarlegur skortur á raforku eða straumrof
til notenda 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 eða dreifa henni, sem og hjá stórum raforkunotendum. Liggi slík skilgreining fyrir
er hægara að bregðast við alvarlegum áföllum.
Lög, reglugerðir og staðlar kveða á um hvernig rekstraröryggis skuli gætt í rekstri
raforkuframleiðenda og þeirra fyrirtækja sem flytja raforkuna og dreifa henni. Sama er uppi á
teningnum um stóra raforkunotendur. Að auki gera aðilar samninga sín á milli um afhendingaröryggi raforkunnar.
Með tilkomu NSR (Neyðarsamstarf raforkukerfisins) og ákvæðum í raforkulögunum um
starf NSR var brotið blað í samvinnu orkufyrirtækjanna og stórra raforkunotenda um neyðarviðbrögð. Landsnet hafði frumkvæði að því að hagsmunaaðilar í raforkugeiranum komu
saman og samræmdu 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 aðilanna 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. 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. NSR er ekki viðbragðsaðili í vá enda hefur það enga lagastoð til að grípa inn í slík
ferli. Aftur á móti nýtist NSR mjög vel í að halda sameiginlegar æfingar viðbragðsaðila og er
um leið góður vettvangur til miðlunar á aðstoð sé þess óskað.

4.5. Norræn samvinna um neyðarsamstarf og rekstraröryggi (NordBER)

Íslendingar hafa í hálfan annan áratug átt samstarf við hin Norðurlöndin um rekstraröryggi
raforkukerfa, viðbrögð við alvarlegum áföllum í raforkukerfum og gagnkvæma aðstoð
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landanna í vá. Landsvirkjun og síðan Landsnet hafa tekið þátt í þessu samstarfi frá upphafi og
Orkustofnun frá 1996.
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 vegna alvarlegra áfalla í raforkuflutningskerfum Danmerkur og Svíþjóðar. 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.
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 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 og hins
vegar eftir samþykkt Norðurlandaráðs í júní 2009 um að leggja til við ráðherranefnd
Norðurlandanna að ráðið beitti sér fyrir því að styrkja samstarf landanna varðandi viðbrögð og
gagnkvæma aðstoð í vá. Árið 2010 var endurnýjuð viljayfirlýsingin um starfsemi NordBER
frá árinu 2006 með auknum og breyttum áherslum og jafnframt gerð þriggja ára (2010–2012)
starfsáætlun sem unnið var eftir. Ný þriggja ára starfsáætlun NordBER (2013-2015) hefur nú
verið gerð og er unnið eftir henni. Löndin skiptast á að fara með formennsku í NordBER tvö
ár í senn og fer norska orkustofnunin NVE nú með formennsku NordBER og hefur lagt mikla
áherslu á að efla samvinnuna.
Fram til ársins 2010 var starfandi vinnunefnd innan NordBER sem vann að því að auka
samvinnu raforkuflutningsfyrirtækjanna í rekstraröryggismálum og viðbrögðum í vá. Árið
2010 var stofnað til nýs sjálfstæðs samstarfsvettvangs eingöngu á milli raforkuflutningsfyrirtækjanna sem byggðist á umræddri vinnunefnd NordBER og hlaut nafnið NordAM
(Nordisk Assets Management).
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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 þeirrar er varðar
afhendingarspennu og tíðni og hins vegar þeirrar 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 straumleysi ásamt umfangi
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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 raforku27
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Mynd 5.1. Fjöldi fyrirvaralausra truflana í flutningskerfi Landsnets 2005-201428.
Mynd 5.1 sýnir fjölda fyrirvaralausra truflana í aðveitu- og flutningskerfi á árunum 2005 til
2014 og hvernig þær skiptast milli aðveitustöðva, lína og kerfisbilana29. Nokkuð hefur verið
um bilanir síðustu ár en hafa verður í huga að erfitt veðurfar getur haft veruleg áhrif á fjölda
bilana og þannig breytt útkomu umtalsvert og er það tilfellið árin 2008, 2012 og 2014. Aukninguna á árinu 2008 má rekja til mikils aftakaveðurs í lok janúar. Á árinu 2012 urðu miklar
truflanir vegna slæms seltuveðurs á Brennimel í byrjun árs og svo seinni hluta árs, alveg fram
undir lok árs, gerði oftar en einu sinni mikið aftakaveður sem olli miklum truflunum á
byggðalínu og víðtæku rafmagnsleysi um allt land. Ísingarveður einkenndi fyrri hluta árs 2014
á Austurlandi og Vestfjörðum auk annarra umfangsmikilla truflana sem rekja má til veðurs.
Mynd 5.2 sýnir heildarskerðingu raforkuafhendingar, í straumleysismínútum, vegna
truflana í flutningskerfinu svo og öðrum veitum á árunum 2005 til 2014. Straumleysismínútur
eru reiknaðar sem hlutfall milli skertrar raforku til viðskiptavina og heildarorkusölu ársins
27

Höfundur: Landsnet
Landsnet (2015), Frammistöðuskýrsla 2014. Fyrir árið 2005 var hluti 132 kV og 66 kV kerfisins í eigu annarra aðila.
29
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.
28
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margfaldað með fjölda mínútna í ári. Með samanburði á myndum 5.1. og 5.2. sést að straumleysi er minna árið 2008 en 2007 þótt truflanir séu mun fleiri. Árin 2009 og 2010 eru
straumleysismínútur vegna truflana hjá öðrum veitum um helmingur straumleysismínútna. Þar
er þó um að ræða truflanir þar sem frumorsök er ekki í flutningskerfinu en veldur engu að
síður straumleysi hjá öðrum viðskiptavinum flutningskerfisins. Árin 2013 og 2014 náðist
markmið Landsnets um að straumleysismínútur verði ekki fleiri en 50 og hefur það markmið
náðst á fjórum af síðustu fimm árum.
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Mynd 5.2. Straumleysismínútur vegna fyrirvaralausra bilana í flutningskerfi Landsnets 2005201430.
Árið 2014 voru straumleysismínútur nokkuð fáar, lítillega fleiri en 2013 en þó mun færri
en árið 2012 sem var versta árið síðasta áratug þar sem óvenju mikið var um truflanir í
flutningskerfinu. Straumleysismínútur árið 2014 voru einnig fáar í samanburði við fjölda
bilana sem urðu vegna ísingarveðra.
Í janúar 2014 var mikið viðvarandi ísingarveður á Austurlandi sem olli töluverðu umfangi
bilana og erfiðlega gekk að gera við línur og leita að bilunum vegna ófærðar.
Í byrjun febrúar átti sér stað umfangsmikil truflun á Austurlandi sem hófst með útleysingu
spennis í Sigöldu vegna raka í tengiboxi og skiptist kerfið upp í tvær eyjar. Illa gekk að koma
kerfinu saman og urðu skerðingar á stóriðjuálagi nokkuð miklar.

30

Landsnet (2015), Frammistöðuskýrsla 2014
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Stuttu síðar, í febrúar, gekk ísingarveður yfir Vestfirði sem olli bilunum á Mjólkárlínu 1 og
síðar Breiðadalslínu 1. Erfið færð og vont veður gerðu viðgerðarmönnum erfitt um vik en
viðgerð á síðarnefndu línunni lauk fjórum dögum síðar.
Í maí var nokkuð mikið um stóriðjuútleysingar sem ollu því að kerfinu var skipt upp í
eyjar. Einnig var brugðist við undirtíðni í kerfinu.
Í október gekk eldingaveður yfir Suðurland og sló þó eldingu niður í Sigöldulínu 4 /
Prestbakkalínu 1. Skiptist kerfið upp í tvær eyjar til að koma í veg fyrir aflsveiflur milli svæða
í kerfinu.

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

Á mynd 5.3 má sjá fjölda og tímalengd skerðinga á orkuafhendingu á hvern notanda hjá
einstökum dreifiveitum árið 2014 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 á lægri spennustigum.

Mynd 5.3. Meðalfjöldi straumleysisatvika á hvern notanda og skerðing á afhendingu raforku
vegna fyrirvaralausra truflana hjá dreifiveitum á árinu 2014.

78

5.4. Þróun fyrirvaralausra skerðinga á raforkuafhendingu
Á mynd 5.4 má sjá þróun fyrirvaralausra skerðinga á raforkuafhendingu á hvern notanda
skipt á dreifiveitur og meðaltal hvers árs á árunum 2011-2014. Síðustu 3 ár var talsvert um
áföll í flutnings- og dreifikerfi í dreifbýli sem sýnir sig í auknu straumleysi hjá Orkubúi
Vestfjarða og RARIK. Stærstu áföllin voru öll vegna erfiðra veðurskilyrða.

Mynd 5.4. Þróun skerðingar hjá dreifveitum með hlaupandi meðaltali. SAIDI.
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. hringtenging 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 af 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 á tíðum óhagstætt fyrir rekstur rafkerfisins.
Margar truflanir á rekstri þeirra verða raktar til hvassviðra, ísinga, seltu og eldinga. Taka þarf
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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 tíðari á kerfum er liggja um hálendi en láglendi.
Eins og fram kemur í kerfisáætlun Landsnets er frekari álagsaukning á afhendingarstöðum
flutningskerfisins sem tengjast byggðalínunni, ýmist beint eða með geislatengingu, að mjög
litlu leyti möguleg, þar sem rekstrarspenna fellur niður fyrir leyfileg viðmiðunarmörk í
truflanatilvikum og stöðugleika er ógnað. Í skýrslunni kemur einnig fram að truflanagreining
á 132 kV kerfinu leiðir í ljós að eftir því sem tímar líða og flutningsþörfin eykst í kerfinu
eykst jafnframt hættan á því að einstakar línur kerfisins yfirlesist í truflanatilvikum.
Flutningskerfi Landsnets þarfnast styrkingar ef afhendingaröryggi á ekki að vera ógnað í
framtíðinni og styrking kerfisins er einnig nauðsynleg til þess að hægt sé að stuðla að atvinnuuppbyggingu úti um land og flytja og afhenda þá orku sem hægt er að framleiða.

80

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. Þá er í 40. gr. raforkulaga, nr. 65/2003, vísað til
fyrrgreindra auðlindalaga varðandi rannsóknir orkulinda, er undir lögin heyra, til undirbúnings raforkuvinnslu. Þá taka auðlindalög aðeins til rannsóknar- og nýtingarleyfa á auðlindum í
jörðu í landi, í botni vatnsfalla og stöðuvatna og í sjávarbotni innan netlaga.
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
fyrrgreindra 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 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. Með lögum um
breytingu á ýmsum lögum vegna fullgildingar Árósasamningsins, nr. 131/2011, var bæði
raforkulögum og auðlindalögum breytt á þá vegu að í stað þess að iðnaðarráðherra væri þess
til bært stjórnvald að veita leyfi á grundvelli laganna með heimild til framsals, eins og áður
hefur komið fram, var Orkustofnun sjálfri fengið umrætt leyfisveitingarvald. Lög þessi tóku
gildi þann 1. janúar 2012. Með breytingunni var valdið fært til Orkustofnunar með það fyrir
augum að samræma meðferð leyfisveitingamála við samning efnahagsnefndar Evrópu um
aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri
málsmeðferð í umhverfismálum, sem gerður var í Árósum þann 25. júní 1998. Ákveðið var að
nota svokallaða stjórnsýsluleið en með henni er leyfisveitingarvaldið hjá viðeigandi
undirstofnunum ráðuneyta og ákvarðanir kæranlegar til sérstakra stjórnsýslunefnda. Þess
vegna var, með sömu lögum, komið á úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála þangað
sem hægt er að kæra mál er varða veitingu, endurskoðun og afturköllun leyfa sem veitt eru á
grundvelli bæði auðlinda- og raforkulaga.
Þess má geta að Orkustofnun er umsagnaraðili í meðferð 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 það skylda Orkustofnunar
að draga fram í dagsljósið þau álitamál sem að mati hennar þarf að taka tillit til. Þannig verður
að líta til staðreynda og raka í málinu án þess að útiloka það að nýir hlutir geti komið fram
sem breytt geti myndinni.
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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 almenna
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 og var endahnúturinn hnýttur
með lögfestingu Árósasamkomulagsins í árslok 2011 samhliða breytingum á nokkrum
sérlögum þar sem stjórnsýsluhlutverk Orkustofnunar var fest í sessi. 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 henni 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 atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis og
Orkustofnunar.

6.3 Orkusjóður

Orkusjóður hefur starfað frá árinu 1967, þegar saman runnu raforkusjóður og jarðhitasjóður. Hlutverk sjóðsins er að stuðla að hagkvæmri nýtingu orkulinda landsins með styrkjum
eða lánum, einkum til aðgerða er miða að því að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis. Í lögum
nr. 87/2003 um Orkustofnun er einnig fjallað um Orkusjóð. Yfirumsjón með sjóðnum er í
höndum iðnaðarráðherra en dagleg umsjón á hendi Orkustofnunar.
Í ársbyrjun 2015 tóku gildi breytingar á ákvæðum laga nr. 87/2003 er varða Orkusjóð.
Endurskoðun reglugerðar um sjóðinn er á lokastigi. Þá verða verklagsreglur Ráðgjafarnefndar
Orkusjóðs við meðferð láns- og styrkumsókna svo og umsókna um niðurfellingu á endurgreiðsluskyldu jarðhitaleitarlána endurskoðaðar.
Styrkveitingar. Við veitingu styrkja Orkusjóðs hefur á undanförnum árum verið lögð
sérstök áhersla á hagkvæma orkunýtingu og orkusparnað, innlenda orkugjafa, vistvænt
eldsneyti og sparnað jarðefnaeldsneytis, þróun smávirkjana og nýtingu vindorku í smærri stíl
fyrir sumarhús. Síðastliðin tíu ár hefur um 25 m.kr. verið úthlutað árlega.
Iðnaðarráðherra hefur óskað eftir tillögum um aukið/breytt hlutverk Orkusjóðs í tengslum
við nefnda endurskoðun reglugerðar og verklagsreglna. Breytingarnar rúmist innan gildandi
lagaramma um sjóðinn og beinist til verkefna á sviðum sem ekki hafa verið styrkt áður, svo
sem aðgerða til orkusparnaðar í byggingum/mannvirkjum í eigu sveitarfélaga.
Lánveitingar. Lán úr Orkusjóði eru veitt í samræmi við hlutverk sjóðsins, „til að leita að
jarðvarma þar sem hagkvæmt þykir til að draga úr kostnaði þjóðfélagsins við upphitun
húsnæðis.“ Lánunum er ætlað að vera hvati til jarðhitaleitar, enda hafa þau þá sérstöðu að
iðnaðarráðherra er heimilt að fenginni tillögu Ráðgjafarnefndar Orkusjóðs að fella niður
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endurgreiðsluskyldu lántaka, að hluta til eða öllu leyti, ef tilgreindar aðstæður eru til staðar.
Um jarðhitaleitarlán úr Orkusjóði geta sótt þeir einstaklingar, fyrirtæki og sveitarfélög sem
hyggjast afla nýtanlegs vatns til lagningar hitaveitu, að undangengnum tilskildum rannsóknum
og undirbúningi.

6.4. Aðrir orkugjafar

Orkustofnun hefur fylgst með þróun mála í virkjun fleiri orkugjafa en vatnsorku og
jarðvarma, einkum vinds og sjávarfalla. Hagkvæmni og umhverfisvænleiki vatnsorku- og
jarðvarmavirkjana í lokuðu raforkukerfi hér á landi hafa hingað til skapað lítið svigrúm
markaðslega fyrir aðra orkugjafa.
6.4.1 Vindorka
Vindorka hefur unnið sér sess meðal annarra orkugjafa víða um heim sem vistvæn orka á
samkeppnishæfu verði. Kostnaður við virkjun vindorku hefur lækkað nokkuð síðustu ár á
heimsvísu. Hér á landi er smám saman gengið á hagkvæmustu kosti vatns- og jarðvarmavirkjananna og framboð þeirra er einnig takmarkað með tilkomu rammaáætlunar. Því hefur
dregið nokkuð saman með þeim og öðrum orkukostum og því full ástæða til að vera vakandi
gagnvart öðrum orkukostum en vatnsorku og jarðvarma. Vindorkuver fara ekki í gegnum ferli
rammaáætlunar en í skýrslu Orkustofnunar um virkjunarkosti til umfjöllunar í 3ja áfanga
rammaáætlunar er vindorku raðað í lægri kostnaðarflokk en ýmsum jarðvarma- og vatnsorkukostum. Nokkrir aðilar hafa hafið framleiðslu á vindorku hér á landi (sjá kafla 3.3) og
ýmsir lýst áhuga á að virkja vindorku, bæði innlend orkufyrirtæki, sveitarfélög og erlendir
aðilar.
Ítarleg kortlagning vindorku og síðan mælingar á staðbundnum vindaðstæðum eru yfirleitt
talin nauðsynleg forsenda fjármögnunar nýrra vindorkuverkefna. Veðurstofa Íslands hefur
látið kortleggja vindorkugetu Íslands og er niðurstöðurnar aðgengilegar á vefsíðu stofnunarinnar31. Er kortlagningin mikilvægt skref í átt að nýtingu vindorku hérlendis.

31

www.vindatlas.vedur.is
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Mynd 6.1. Úr vindatlasi Veðurstofu Íslands.
Vöxtur vindorku á heimsvísu hefur verið mikill undanfarin ár. Skv. upplýsingum úr skýrslum alþjóðlegu vindorkusamtakanna (World Wind Energy Association) segir að uppsett vindafl
í heiminum hafi verið 372 þúsund MWí árslok 2014.
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Mynd 6.2. Uppsett vindafl í heiminum.
6.4.2. Sjávarorka
Sjávarorka virðist einnig vera að sækja í sig veðrið á heimsvísu en í þróun eru margar
gerðir af sjávarorku- og ölduorkuhverflum.
Á heimsvísu eru reknar nokkrar sjávarfallavirkjanir. Sú stærsta er La Rance í Frakklandi
sem er með allt að 240 MW aflgetu.
Virkjun sjávarorku hefur verið í athugun í þó nokkurn tíma á Íslandi. Helst má þar nefna
rannsóknir Valorku ehf. annarsvegar sem þróar hverfla og hefur gert athuganir við Hornafjörð
og hinsvegar verkefni Sjávarorku ehf. í Hvammsfirði en þar hafa verið gerðar straummælingar
í því skyni að meta orkugetu svæðisins.
Sólarorka hefur hingað til ekki verið metin sem mögulegur orkukostur á Íslandi. Hinsvegar
hefur kostnaður lækkað og tækni fleygt fram þannig að önnur lönd á norðurhveli jarðar eru
farin að nýta sólarorku talsvert.

6.5. 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 var 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
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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 vefsvæði rammaáætlunar32.
Á árinu 2004 var hafinn undirbúningur að 2. áfanga rammaáætlunar og ný verkefnisstjórn
skipuð í september 2004. Verkefnisstjórnin 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 yrðu 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 var sjálf matsvinnan.
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
nýttust 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.
Viðfangsefni 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
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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 júní 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 skyldi iðnaðarráðherra, í samráði við umhverfisráðherra, leggja fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar um áætlun um vernd og orkunýtingu
landsvæða, eigi sjaldnar en á fjögurra ára fresti. Samkvæmt ákvæði til bráðabirgða var tillaga
til þingsályktunar í þessa veru fyrst lögð fram á Alþingi haustið 2011. Var hún byggð á
tillögum verkefnisstjórnar um röðun virkjunarhugmynda og fór 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. Þann 31. ágúst
2012 var gefinn út forsetaúrskurður um skiptingu starfa ráðherra, og fluttist þá forræði
rammaáætlunar til nýs umhverfis- og auðlindaráðuneytis. Hálfum mánuði síðar lagði
umhverfis- og auðlindaráðherra fram þingsályktunartillögu um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða og var hún samþykkt á Alþingi 14. janúar 2013.
Umhverfis- og auðlindaráðherra skipaði í mars 2013 verkefnisstjórn á grundvelli laga nr.
48/2011 um vernd og orkunýtingu náttúrusvæða og hófst þar með 3. áfangi áætlunarinnar.
Verkefnisstjórnin er skipuð til fjögurra ára og skal að fengnum niðurstöðum faghópa, höfðu
samráði við haghafa og umsagnar almennings vinna drög að rökstuddum tillögum til ráðherra
um flokkun virkjunarhugmynda og afmörkun virkjunar- og verndarsvæða. Rammaáætlun er
meðal þeirra verkefna sem fluttust til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins við breytingar á
Stjórnarráðinu 1. september 2012.
Orkustofnun hefur það hlutverk að kalla eftir tillögum að virkjunarkostum sem verkefnisstjórn er síðan falið að fjalla um. Þann 1. október 2013 auglýsti Orkustofnun eftir virkjunarkostum til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar og var frestur til að skila inn tillögum til 1.
desember 2013. Orkustofnun mun fara yfir tillögurnar og senda þá kosti sem stofnunin telur
nægjanlega vel skilgreinda til umfjöllunar hjá verkefnisstjórn.
Verkefnisstjórn skal skila tillögum til umhverfis- og auðlindaráðherra um flokkun
virkjunarkosta og afmörkun landsvæða eigi síðar en í mars 2017.
Í erindisbréfi verkefnisstjórnar kemur fram að verkefnisstjórn skuli „hafa til hliðsjónar
ábendingar sem koma fram í nefndaráliti meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis
á 141. löggjafarþingi um rammaáætlun…“ og að verkefnisstjórn skuli „skila áfangaskýrslu
um stöðu mála fyrir 1. mars 2014“. Þar skuli „gera grein fyrir þeim svæðum sem tilgreind eru
sérstaklega í 12. kafla álits meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis“. Í 12.
kaflanum er fjallað um þá virkjunarkosti sem færðir voru úr orkunýtingarflokki í biðflokk að
loknu umsagnarferli í lok 2. áfanga (þ.e. Urriðafoss-, Holta- og Hvammsvirkjun í neðri hluta
Þjórsár, Skrokkölduvirkjun og Hágönguvirkjun I og II), svo og virkjunarkosti sem ekki voru
flokkaðir í 2. áfanga vegna mistaka við meðferð gagna eða vegna nýrra upplýsinga sem talið
var að afla þyrfti til að skera úr um álitamál (Hagavatnsvirkjun og Hólmsárvirkjun við Atley).
Í janúar 2014 lagði verkefnisstjórn fram tillögu til umsagnar um virkjanakostina þrjá í
Þjórsá, þar sem lagt er til að Hvammsvirkjun verði færð í nýtingarflokk en Holtavirkjun og
Urriðafossvirkjun verði að svo komnu máli áfram í biðflokki. Að loknu umsagnarferli, lagði
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verkefnisstjórnin fram tillögu til umhverfis- og auðlindaráðherra um flokkun virkjanakostanna
þriggja í Þjórsá. Nánari upplýsingar um rammaáætlun má finna á heimsvæði verkefnisins33.
6.5.1. Virkjunarkostir til umfjöllunar í rammaáætlun
Þessi samantekt byggir á skýrslu Orkustofnunar um virkjunarkosti til umfjöllunar í 3.
áfanga rammaáætlunar sem finna má á vef stofnunarinnar. Skýrslan er unnin í samræmi við
lög um verndar- og orkunýtingaráætlun nr. 48/2011, sem tóku að fullu gildi 14. janúar 2013
en áður höfðu greinar 1.-3. verið í gildi frá 20. maí 2011. Markmið laganna er að tryggja að
nýting landsvæða þar sem er að finna virkjunarkosti byggist á langtímasjónarmiðum og heildstæðu hagsmunamati, þar sem tekið er tillit til verndargildis náttúru og menningarsögulegra
minja, hagkvæmni og arðsemi ólíkra nýtingarkosta og annarra gilda sem varða þjóðarhag, svo
og hagsmuna þeirra sem nýta þessi sömu gæði, með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.
Forsendur fyrir tillögum Orkustofnunar að virkjanakostum til umfjöllunar í þriðja áfanga
rammaáætlunar byggja ekki eingöngu á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun heldur
einnig á raforkulögum, lögum um Orkustofnun og lögum um umhverfismat áætlana og eftir
atvikum ákvæðum stjórnsýslulaga. Litið er til þess að verkefnisstjórnin geti fjallað um sem
flest svæði þar sem orkunýtingarmöguleikar eru fyrir hendi, til þess að verkefnisstjórnin hafi
sem mestan sveigjanleika í sinni áætlanagerð.
6.5.2. Niðurstöður
Niðurstöður af vinnu Orkustofnunar vegna þriðja áfanga rammaáætlunar voru þær, að
lagðir voru fram 48 virkjunarkostir í vatnsafli og 33 virkjunarkostir í jarðvarma eða samtals
81 virkjunarkostur. Auk þess var Landsvirkjun gefinn kostur á að leggja fram 2 virkjunarkosti
í vindi, þrátt fyrir að Orkustofnun hefði komist að þeirri niðurstöðu að lög um verndar- og
orkunýtingaráætlun næðu ekki yfir virkjunarkosti í vindi. Virkjunarkostirnir eru dreifðir vítt
um landið og eru þeir einnig af ýmsum stærðum. Minnstu virkjunarkostir í vatnsafli eru 14
MW, það eru Reyðarvatnsvirkjun og Virkjun Hvítár við Norðurreyki. Stærsti vatnsaflskosturinn er Skatastaðavirkjun C 156 MW. Jarðvarmavirkjanir eru frá því að vera 10 MW og
má þar nefna Seyðishóla, Sandfell í Biskupstungum og Reykjaból. Stærstu jarðvarmavirkjanirnar eru síðan Hágönguvirkjun og Krafla, 150 MW hvor.
Í 3. áfanga rammaáætlunar er samanlagt afl virkjunarkosta í jarðvarma 2.495 MW og gætu
þeir skilað um það bil 20,3 TWh. Þessir virkjunarkostir eru eðli málsins samkvæmt allir staðsettir á eða við gosbeltið. Mikilvægt er að við áætlunargerðina verði tekið tillit til orkuöryggis
landsins og skoðað vel hvort nýta megi virkjunarkosti utan gosbeltisins. Í dag er stór hluti
raforkuframleiðslu á Íslandi á eða við gosbeltin, sem ekki getur talist heppilegt til framtíðar út
frá sjónarmiðum um orkuöryggi.
Ekki er hægt að leggja saman uppsett afl allra virkjunarkosta í vatnsafli, þar sem sumir
virkjunarkostirnir útiloka hver annan. Lagðar eru fram mismunandi útfærslur á virkjunarkostunum Skatastaðavirkjun, Hrafnabjargavirkjun, Hólmsárvirkjun og Hraunavirkjun en aðeins er
hægt að nýta einn af þessum valkostum á hverjum stað fyrir sig. Virkjanlegt vatnsafl þeirra
virkjunarkosta sem um ræðir er því á bilinu 2.142 MW til 2.211 MW eftir því hvaða útfærsla
verður fyrir valinu. Á sama hátt verður möguleg orkuvinnslugeta þessara virkjunarkosta á
bilinu 15 til 15,4 TWh.
Virkjunarkostir í vatnsafli eru flestir á Suðurlandi eða 27, 13 á Norðurlandi en á Vesturlandi, Vestfjörðum og Austurlandi eru 2 til 3 virkjunarkostir í vatnsafli í hverjum landshluta.
Flestir virkjunarkostirnir eru minni en 50 MW eða óaflsettir, samtals 26 virkjunarkostir, 14
eru af stærðinni 50 MW til 100 MW og 8 eru um eða yfir 100 MW.
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Virkjunarkostir í jarðvarma eru eins og áður segir flestir á gosbeltinu og fyrirfinnast því
ekki á Vesturlandi, Vestfjörðum eða Austurlandi. Flestir virkjanakostir í jarðvarma eru á
Suðvesturlandi eða 14 talsins, 8 eru á hálendinu, 7 á Suðurlandi og 4 á Norðurlandi. Af
virkjunarkostum í jarðvarma eru 9 minni en 50 MW, 15 virkjunarkostir eru af stærðinni 50
MW til 100 MW og 9 virkjunarkostir eru um eða yfir 100 MW.
Hagkvæmasti virkjunarkosturinn af þeim virkjunarkostum sem lagðir eru fram er
Norðlingaölduveita sem er eini virkjunarkosturinn sem er í kostnaðarflokki 1. Virkjunarkostir
í vatnsafli raða sér á kostnaðarflokka 1 til 6, þar af eru 10 kostir í flokkum 1 til 3 en flestir eru
í flokki 5 eða tæpur helmingur. Virkjunarkostir í jarðvarma raða sér í kostnaðarflokka 3 til 5.
Af 33 virkjunarkostum í jarðvarma raðast 17 í kostnaðarflokk f4, 9 eru flokkaðir í kostnaðarflokk 3 og 7 virkjunarkostir eru í kostnaðarflokki 5.

Orkuvinnslugeta í hverjum kostnaðarflokki
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Mynd 6.3. Orkuvinnslugeta í hverjum kostnaðarflokki.
Nr. R3

Heiti virkjunarkosts

Svæði

Landshluti

R3101A

Kljáfossvirkjun

Hvítá í Borgarfirði

Vesturland

R3104A

Hálendi Vestfjarða - Ófeigsfjörður

R3105A

Hvalárvirkjun
Virkjanir á veituleið
Blönduvirkjunar

R3107C

Afl
[MW]

Orka
[GWh/ári]

16

93

Vestfirðir

55,0

320

3 virkjanir á veituleið Blönduvirkjunar

Norðurland

31,0

194

Skatastaðavirkjun C

Austari Jökulsá innst í Skagafirði

Norðurland

156,0

1090

R3107D

Skatastaðavirkjun D

Austari Jökulsá innst í Skagafirði

Norðurland

143,0

1000

R3108A

Villinganesvirkjun

Neðan ármóta A- og V-Jökulsáa, Skagafirði

Norðurland

33

215

R3109A

Fljótshnúksvirkjun

Skjálfandafljót (hálendi)

Norðurland

58,0

405

R3110A

Hrafnabjargavirkjun A

Skjálfandafljót (ofan Bárðardals)

Norðurland

88,5

585

R3110B

Hrafnabjargavirkjun B

Skjálfandafljót (ofan Bárðardals)

Norðurland

50,0

332

R3110C

Hrafnabjargavirkjun C

Skjálfandafljót (ofan Bárðardals)

Norðurland

36,5

242

R3114A

Djúpárvirkjun

Úr Síðujökli

Suðurland

86

499

R3115A

Hverfisfljótsvirkjun

Úr Síðujökli

Suðurland

42

243

R3119A

Hólmsárvirkjun - án miðlunar

Austan Torfajökuls

Suðurland

72,0

450

89

Nr. R3

Afl
[MW]

Orka
[GWh/ári]

Svæði

Landshluti

R3120A

Heiti virkjunarkosts
Hólmsárvirkjun - miðlun í
Hólmsárlóni

Austan Torfajökuls

Suðurland

72,0

470

R3121A

Hólmsárvirkjun neðri

Við Atley, efst í Skaftártungum

Suðurland

65,0

480

R3122A

Markarfljótsvirkjun A

Austan Tindfjallajökuls

Suðurland

121

702

R3123A

Markarfljótsvirkjun B

Austan og norðaustan Tindfjallajökuls

Suðurland

146

846

R3124A

Tungnaárlón

Tungnaá

Suðurland

-

70

R3126A

Skrokkölduvirkjun

Vatnasvæði Þjórsár - Kaldakvísl

Suðurland

45,0

345

R3127A

Norðlingaölduveita

Vatnasvæði Þjórsár

Suðurland

-

670

R3129A

Hvammsvirkjun

Neðri-Þjórsá

Suðurland

93,0

720

R3130A

Holtavirkjun

Neðri-Þjórsá

Suðurland

57,0

450

R3131A

Urriðafossvirkjun

Neðri-Þjórsá

Suðurland

140,0

1037

R3132A

Gýgjarfossvirkjun

Jökulfall, Kjölur

Suðurland

22

128

R3133A

Bláfellsvirkjun

Hvítá Árn., sunnan Hvítárvatns

Suðurland

89

516

R3134A

Búðartunguvirkjun

Hvítá, Árn. sunnan Fremstavers

Suðurland

27,0

230

R3135A

Haukholtavirkjun

Suðurland

17

99

R3136A

Vörðufell

Hvítá, Árn: Haukholt í Hrunamannahreppi
Hvítá, Árn: Dæluvirkjun í Vörðufelli á
Skeiðum

Suðurland

58

174

R3137A

Hestvirkjun

Hvítá, Árn: Við Hestfjall/-vatn í Grímsnesi

Suðurland

34

197

R3138A

Selfossvirkjun

Ölfusá

Suðurland

35

258

R3139A

Hagavatnsvirkjun

Sunnan Eystri-Hagafellsjökuls (Langjökull)

Suðurland

20,0

120

R3140A

Búlandsvirkjun

Skaftá í Skaftárdal án Skaftárveitu

Suðurland

150,0

1057

R3141A

Stóra Laxá

Stóra Laxá

Suðurland

35,0

200

R3142A

Vatnsdalsá

Norðurland vestra

Norðurland

28

162

R3143A

Blanda - veita úr Vestari Jökulsá

Norðurland vestra

Norðurland

0

100

R3144A

Reyðarvatnsvirkjun

Grímsá í Borgarfirði

Vesturland

14

82

R3145A

Virkjun Hvítár við Norðurreyki

Hvítá í Borgarfirði

Vesturland

14

82

R3146A

Hafralónsá - efra þrep

Þistilfjörður

Norðurland

15

87

R3147A

Hafralónsá neðra þrep

Þistilfjörður

Norðurland

78

452

R3148A

Vopnafjörður

Austurland

39

226

R3149A

Hofsárvirkjun
Hraunavirkjun til Suðurdals í
Fljótsdal

Hraun

Austurland

115

667

R3150A

Hraunavirkjun til Berufjarðar

Hraun

Austurland

126

731

R3151A

Kaldbaksvirkjun

Úr Síðujökli

Suðurland

47

273

R3153A

Brúarárvirkjun

Biskupstungur

Suðurland

23

133

R3154A

Blöndudalsvirkjun

Norðurland Vestra

Norðurland

16

92

R3155A

Núpsárvirkjun

Núpsvötn

Suðurland

71

412

R3156A

Kjalölduveita

Vatnasvæði Þjórsár

Suðurland

-

630

90

Nr. R3

Heiti virkjunarkosts

Svæði

Landshluti

R3157A

Austurgilsvirkjun

Langadalsströnd

Vestfirðir

Afl
[MW]

Orka
[GWh/ári]

35

228

Tafla 6.1. Yfirlit yfir virkjunarkosti í vatnsafli.
Nr. R3

Afl
[MWe]

Orka
[GWhe/ári]

Heiti virkjunarkosts

Svæði

Landshluti

R3200B

Gjástykki

Mývatnssvæði

Norðurland

50

420

R3205A

Seyðishólar

Grímsnes

Suðurland

10

79

R3206A

Sandfell Biskupstungum

Sandfell Biskupstungum

Suðurland

10

79

R3207A

Reykjaból

Reykjadalur Hrunamannahreppi

Suðurland

10

79

R3208A

Sköflungur

Þjórsár - Tungnaársvæði

Suðurland

90

711

R3209A

Bakkahlaup

Öxarfjörður

Norðurland

15

119

R3210A

Botnafjöll

Jaðar Torfajökulssvæðis

Suðurland

90

711

R3211A

Grashagi

Jaðar Torfajökulssvæðis

Suðurland

90

711

R3212A

Sandfell sunnan Torfajökuls

Jaðar Torfajökulssvæðis

Suðurland

90

711

R3262A

Stóra Sandvík

Reykjanesskagi

SV-land

50

410

R3263A

Eldvörp

Reykjanesskagi

SV-land

50

410

R3264A

Sandfell, Krísuvík

Reykjanesskagi

SV-land

100

820

R3265A

Trölladyngja

Reykjanesskagi

SV-land

100

820

R3266A

Sveifluháls, Krísuvík

Reykjanesskagi

SV-land

100

820

R3267A

Austurengjar, Krísuvík

Reykjanesskagi

SV-land

100

820

R3268A

Brennisteinsfjöll

Reykjanesskagi

SV-land

90

711

R3269A

Meitillinn

Hengilssvæði

SV-land

45

369

R3270A

Gráuhnúkar

Hengilssvæði

SV-land

45

369

R3271A

Hverahlíð

Hengilssvæði

SV-land

90

738

R3273A

Innstidalur

Hengilssvæði

SV-land

45

369

R3274A

Bitra

Hengilssvæði

SV-land

135

1.100

R3275A

Þverárdalur (Ölfusvatnslendur)

Hengilssvæði

SV-land

90

738

R3277A

Grændalur

Hengilssvæði

SV-land

120

984

R3279A

Hverabotn

Kerlingarfjöll

Hálendið

90

711

R3280A

Neðri-Hveradalir

Kerlingarfjöll

Hálendið

90

711

R3281A

Kisubotnar

Kerlingarfjöll

Hálendið

90

711

R3282A

Þverfell

Kerlingarfjöll

Hálendið

90

711

R3283A

Hveravellir

Kjölur

Hálendið

10

79

R3291A

Hágönguvirkjun

Hágöngulón við Köldukvísl

Hálendið

150

1260

R3295A

Hrúthálsar

Ódáðahraun, NNV af Herðubreið

Hálendið

20

160

R3296A

Fremrinámar

Milli Mývatns og Herðubreiðarfjalla

Hálendið

100

840

R3297A

Bjarnarflag

Mývatnssvæði

Norðurland

90

756

R3298A

Krafla II

Mývatnssvæði

Norðurland

150

1260

Tafla 6.2. Yfirlit yfir virkjunarkosti í jarðvarma.
Áhugavert er að skoða hvernig hámarks möguleg orkuvinnslugeta skiptist eftir landshlutum, bæði í heild og fyrir vatnsaflsvirkjanir annars vegar og jarðvarmavirkjanir hins vegar.
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Mynd 6.4. Möguleg orkuvinnslugeta.
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Mynd 6.5. Yfirlit virkjanakosta.
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6.5.3. Ferli virkjunarkosta að virkjun
Verkefni Orkustofnunar samkvæmt lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun er að leggja
fram fjölbreytta valkosti, bæði með tilliti til orkuvinnslu, stærðar og landfræðilegar staðsetningar. Hlutverk verkefnisstjórnar er að grófflokka kostina með tilliti til verndar og nýtingar.
Nákvæm hönnun eða gögn sem nægja til umhverfismats framkvæmda eiga ekki að liggja fyrir
á þessu stigi máls. Það umhverfismat rammaáætlunar sem fara skal fram áður en búið er að
skipa virkjun í nýtingarflokk á Alþingi er umhverfismat áætlana. Að loknu samráðs- og kynningarferli og að loknu umhverfismati í samræmi við lög nr. 105/2006, um umhverfismat
áætlana, leggur verkefnisstjórn fyrir ráðherra rökstuddar tillögur um flokkun virkjunarkosta
og afmörkun landsvæða í samræmi við flokkunina, sbr. 4. mgr. 10. gr. laga um um verndarog orkunýtingaráætlun nr. 48/2011.
Umhverfismat rammaáætlunar er í raun ætlað að fara í gegnum þrjú umsagnarferli. Í fyrsta
lagi áður en verkefnisstjórn skilar af sér til ráðherra og síðan áður en ráðherra skilar af sér til
Alþingis. Þriðja umsagnarferlið er svo á vegum Alþingis, þegar tillaga til þingsályktunar fer
til hefðbundinnar meðferðar.
Orkustofnun bendir á að til grundvallar umhverfismati rammaáætlunar þurfa ekki að liggja
fyrir nákvæmar upplýsingar um fullhannaða virkjun. Að mati Orkustofnunar er það ekki
hlutverk verkefnisstjórnar að fjalla um verksvið þeirra aðila sem síðar og eftir atvikum koma
að málsmeðferð á þeim svæðum sem falla í nýtingarflokk. Þar má til dæmis nefna Orkustofnun vegna nýtingarleyfa á viðkomandi auðlind eða virkjunarleyfa, samkvæmt ákvæðum
auðlindalaga, stjórnsýslulaga og raforkulaga. Einnig má nefna hlutverk sveitarfélaga vegna
skipulags- og umhverfismála og framkvæmdaleyfa með vísan til ákvæða skipulagslaga, laga
um mat á umhverfisáhrifum, mannvirkjalaga ofl.
Þrátt fyrir skýran vilja til þess að virkjunarkostir í verndarflokki, skv. viðkomandi áfanga í
rammaáætlun verði friðlýstir kallar friðlýsing ekki síður á flókið ferli en vegurinn frá
nýtingarflokki að virkjun. Ferlið er bæði kostnaðarsamt og tímafrekt og þar þarf einnig að
taka tillit til margvíslegra sjónarmiða sem ekki verða upp talin hér.
Virkjunarkostir í nýtingar- og verndarflokki geta komið til nýrrar skoðunar og álita hjá
verkefnisstjórn þótt um þá hafi verið fjallað áður hjá verkefnisstjórnum verndar- og orkunýtingaráætlana, áður en þessir virkjunarkostir verða friðlýstir eða nýttir. Á langri leið geta
forsendur fyrir sviðsmyndum sem ætlunin er að skoða og matslýsingar breyst vegna nýrrar
þekkingar eða ytri aðstæðna.
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Endurskoðun á fjögurra ára fresti
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Mynd 6.6. Stjórnsýslumeðferð virkjunarkosta áður en þeir verða að veruleika.
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6.5.4. Starf Orkustofnunar
Til viðbótar við þau sjónarmið sem fjallað er um í lögum um rammaáætlun hefur Orkustofnun haft til hliðsjónar sjónarmið um orkuöryggismál og markmið raforkulaga um aukna
samkeppni á raforkumarkaði. Til þess að hægt sé að ná framangreindum markmiðum þarf að
skoða valkosti af ýmsum gerðum í öllum landshlutum og velja síðan þá kosti sem fýsilegastir
eru til nýtingar.
Orkustofnun hefur ekki kortlagt alla fræðilega mögulega orkunýtingu á Íslandi. Til að auka
fjölbreytileika valkosta umfram tillögur orkufyrirtækja var í fyrstu litið til allra þeirra valkosta
sem voru til umfjöllunar í 2. áfanga rammaáætlunar burt séð frá því hvernig þeir voru
flokkaðir, nema friðlýsing hefði átt sér stað eða búið væri að gefa út virkjunarleyfi. Auk þess
var ákveðið að bjóða upp á fjölbreyttari virkjunarkosti með því að bæta við fleiri
virkjunarkostum í vatnsorku og sjóðandi lághita. Þessir síðustu valkostir kunna að vera
kostnaðarsamari en þeir valkostir sem áður hafa komið fram. Einnig var ákveðið að horfa til
framtíðar með nauðsynlegar rannsóknir og leita að líklegum djúphita með því að benda á
mögulega virkjunarstaði í nánd við núverandi vatnsaflsvirkjanir á Þjórsár- Tungnaársvæðinu.
Þær sviðsmyndir sem Orkustofnun reyndi að sjá fyrir sér í þessu samhengi endurspegla
bæði umræðu um orkuútflutning um sæstreng og umhverfisvernd. Til þess að hægt sé að stilla
upp valkostum á móti mögulegri nýtingu orkuauðlinda til framtíðar verður að bjóða upp á
margvíslega virkjunarkosti bæði með tilliti til stærðar, gerðar og staðsetningar.
Í ljósi þess að 67% af raforkuframleiðslu landsins er á gosbeltunum er æskilegt að horft
verði til þess að til séu öflugar virkjanir í öðrum landshlutum þar sem skjálftavirkni og eldgos
trufla ekki reksturinn. Einnig þarf að skoða verndar- og orkunýtingaráætlun með tilliti til
ákvæða raforkulaga og raforkukerfisins í heild hverju sinni.
Einn af þeim þáttum sem mögulega kann að hafa áhrif á þær sviðsmyndir sem verkefnisstjórn þriðja áfanga rammaáætlunar kann að stilla upp er að aukin dreifing á valkostum um
landið gerir meiri kröfur til þess en ella að flutningskerfið teygi anga sína víða. Samþjöppun á
virkjunarkostum er á margan hátt hagkvæm, bæði til að nýta eins oft og hægt er sama vatnið
frá hálendi til sjávar og flutningsmannvirki sem eru til staðar. Hins vegar vegar stríðir
samþjöppun á virkjunarkostum mögulega gegn þróun byggðar á meðan flutningskerfið getur
ekki staðið undir miklum orkuflutningi á milli landshluta og gegn rekstraröryggi ef haldið
verður áfram að bæta eingöngu við virkjunum á gosbeltum.
Eitt af markmiðum löggjafarinnar er að stuðla að eðlilegri og heilbrigðri samkeppni á
raforkumarkaði. Ef ný orkufyrirtæki eiga að komast að á raforkumarkaði verða að vera til
staðar virkjunarkostir í nýtingarflokki, sem ekki eru lagðir fram af þeim fyrirtækjum sem
þegar starfa á þeim markaði. Kortlagning á fjölbreytilegum valkostum, kostum þeirra og
göllum, gefur nýjum aðilum hugsanlega möguleika á því að hasla sér völl á þessum vettvangi
og því er mikilvægt að slíkir kostir séu lagðir fram til skoðunar.
Skýrsla Orkustofnunar OS-2015/02 Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar var afhent verkefnisstjórn 3. áfanga rammaáætlunar á fundi þann 21. ágúst 2015 en áður
höfðu drög að skýrslunni verið afhent verkefnisstjórn í áföngum. Í skýrslunni er að finna
margvíslegan fróðleik og upplýsingar um einstaka virkjunarkosti sem ekki verður fjallað um
hér.
Áður en skýrsla OS-2015/02 var formlega afhent bárust Orkustofnun bréf frá verkefnisstjórn dags. 8. júlí 2015 er vörðuðu afgreiðslu verkefnisstjórnar á 27 virkjunarkostum. Þar
segir að þessir kostir, sem flokkaðir voru í verndar- eða nýtingarflokk í 2. áfanga rammaáætlunar, yrðu ekki teknir til endurmats. Þessari málsmeðferð andmælti Orkustofnun í erindi
til verkefnisstjórnar, dagsettu 25. ágúst 2015 og var þeim andmælum svarað af verkefnisstjórn
með erindi dagsettu 6. október 2015. Landsvirkjun, Orkusalan og Sunnlensk Orka andmæltu
einnig vinnubrögðum verkefnisstjórnar og urðu andmælin umtalsefni á fundi atvinnu-
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veganefndar Alþingis fimmtudaginn 24. september 2015. Í svarbréfum verkefnisstjórnar
kemur fram að hún hyggist ekki taka tillit til framangreindra athugasemda.
Ljóst er að um talsverðan ágreining er að ræða varðandi túlkun laga nr. 48/2011 hvað
varðar verklag verkefnisstjórnar. Margvísleg tækifæri eru til að skerpa á regluverki í kringum
þessa vinnu. Í starfsreglum verkefnisstjórnar sem birtar voru sumarið 2015 kemur fram að
ætlunin er að hnitsetja þau svæði sem ætlunin sé að vernda og nýta og er brýnt að það verði
gert varðandi alla virkjunarkosti til að eyða óvissu um hvaða landsvæði er verið að fjalla um.
Mun Orkustofnun fylgja þessu eftir framvegis við frekari skilgreiningu virkjunarkosta.
6.5.5. Kostnaður
Orkustofnun fékk verkfræðistofuna Mannvit til þess að uppfæra kostnaðarflokka frá gerð
síðustu rammaáætlunar og færa kostnaðinn að verðlagi í janúar 2014. Orkufyrirtækin voru
síðan beðin um að flokka virkjunarkosti sína í kostnaðarflokka í samræmi við það og það
sama gerði Orkustofnun fyrir þá virkjunarkosti sem stofnunin sjálf leggur fram til umfjöllunar
hjá verkefnisstjórn 3. áfanga rammaáætlunar. Kostnaðarflokkarnir eru 7 og lenda flestir
virkjunarkostir í flokkum 3 til 5.
Hagkvæmniflokkur virkjunar
Flokkur Verðlag
janúar
1
Undir 33
2
33-40
3
40-48
4
48-64
5
64-80
6
80-96
7
Yfir 96

2014

Tafla 6.3. Kostnaðarflokkar virkjunarkosta.
6.5.6.1. Kostnaðarflokkun vatnsaflsvirkjanna
Flestar vatnsaflsvirkjanir raðast í kostnaðarflokka 4 og 5 eða 36 af 48. Dýrustu virkjunarkostirnir eru Fljótshnúksvirkjun og Vörðufell sem raðast í flokk 6 en ódýrasti virkjunarkosturinn er Norðlingaölduveita sem er eini kosturinn í kostnaðarflokki 1.
Kostnaðarflokkur nr.

Fjöldi vatnsaflsvirkjana

Kostnaðarflokkur 1

1

Kostnaðarflokkur 2

3

Kostnaðarflokkur 3

6

Kostnaðarflokkur 4

14

Kostnaðarflokkur 5

22

Kostnaðarflokkur 6

2

Tafla 6.4. Fjöldi vatnsaflsvirkjana í hverjum kostnaðarflokki.
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6.5.6.2. Kostnaðarflokkun jarðvarmavirkjanna
Allir jarðvarmavirkjunarkostirnir rúmast í kostnaðarflokkum þrjú til fimm, flestir
raðast í kostnaðarflokka fjögur eða 17 af 33 virkjunarkostum.
Kostnaðarflokkur nr.
Kostnaðarflokkur 3
Kostnaðarflokkur 4
Kostnaðarflokkur 5

Fjöldi virkjunarkosta

9
17
7

Tafla 6.5. Fjöldi jarðvarmavirkjana í hverjum kostnaðarflokki
Nr. R3
R3200B
R3264A
R3265A
R3266A
R3267A
R3268A
R3269A
R3274A
R3297A
R3210A
R3211A
R3212A
R3262A
R3263A
R3270A
R3271A
R3273A
R3275A
R3277A
R3279A
R3280A
R3281A
R3282A
R3291A
R3296A
R3298A
R3205A
R3206A
R3207A
R3208A
R3209A
R3283A
R3295A

Heiti virkjunarkosts
Afl [MWe]
Gjástykki
Sandfell, Krísuvík
Trölladyngja
Sveifluháls, Krísuvík
Austurengjar, Krísuvík
Brennisteinsfjöll
Meitillinn
Bitra
Bjarnarflag
Botnafjöll
Grashagi
Sandfell
sunnan
Stóra Sandvík
Eldvörp
Gráuhnúkar
Hverahlíð
Innstidalur
Þverárdalur
Grændalur
Hverabotn
Neðri-Hveradalir
Kisubotnar
Þverfell
Hágönguvirkjun
Fremrinámar
Krafla II
Seyðishólar
Sandfell Biskupstungum
Reykjaból
Sköflungur
Bakkahlaup
Hveravellir
Hrúthálsar

50
100
100
100
100
90
45
135
90
90
90
90
50
50
45
90
45
90
120
90
90
90
90
150
100
150
10
10
10
90
15
10
20

Orka [GWhe/ári]

420
820
820
820
820
711
369
1.100
756
711
711
711
410
410
369
738
369
738
984
711
711
711
711
1260
840
1260
79
79
79
711
119
79
160

Tafla 6.6 Kostnaðarflokkun jarðvarmavirkjana.

Kostnaðarflokkur
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
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6.5.6.3. Kostnaðarflokkun vindorkuvera
Báðum vindorkuverum Landsvirkjunar á Hafinu fyrir ofan Búrfell og við Blönduvirkjun er
raðað í kostnaðarflokk 4. Þetta er áhugaverð staðreynd þar sem með þessu er vindorku raðað í
lægri kostnaðarflokk en sjö virkjunarkostum í jarðvarma og 27 virkjunarkostum í vatnsafli.
6.5.6.4. Kostnaður við tengingar
Þegar litið er til nýrra virkjana skiptir tenging þeirra við flutningskerfi verulegu máli,
sérstaklega ef virkjanir eru staðsettar langt frá meginflutningskerfi Landsnets. Kostnaðurinn er
háður flutningsgetu og fjarlægð í næsta tengipunkt sem ekki liggur endilega ljós fyrir þar sem
flutningskerfið getur þróast frá því sem nú er. Val á línuleið og nákvæm lega liggur almennt
ekki fyrir um virkjanakosti á frumstigum hönnunar. Slíkt kallar á tímafreka og kostnaðarsama
undirbúningsvinnu.
Landsnet er því ekki í aðstöðu til þess að leggja fram upplýsingar til að meta tengikostnað
virkjunarhugmynda á áætlanastigi. Lagt var gróft mat á kostnað við hvern kílómetra af
loftlínu eða streng fyrir mismunandi spennustig. Kostnaður við tengingu í tengivirki getur
verið mjög breytilegur þar sem aðstæður geta verið mjög mismunandi, en hér er miðað við að
tengjast tengivirki sem verður til staðar þegar virkjunin verður byggð.
Mesti

Strengur/

Tenging í

Spenna flutningur

loftlína

tengivirki

kV

MW

Mkr/km

Mkr

Jarðstrengur

66 kV

50

25

80

Loftlína

132 kV

150

40

145

Loftlína

220 kV

500

60

220

Loftlína

400 kV

1.300

80

440

Mannvirki

Athugasemd við strengi og Athugasemd við
línur
tengivirki*

Strengur er 240 mm2 (3
einleiðarar)
1/3 stálmöstur, 2/3 trémöstur,
simplex
M-möstur,
simplex
V-möstur,
duplex

M.v. AIS innandyra (útdraganlegt)
M.v. AIS/DCB tengivirki
M.v. AIS/DCB tengivirki
M.v. AIS/DCB tengivirki

* Eðlilegast er á þessu stigi að tengja inn á tengivirkið á þeirri spennu sem þar er áætlað að verði fyrir hendi til að losna við kostnað við
spennubreytingu

Tafla 6.7. Kostnaður við tengingar.
Samspil orkuframleiðslu og flutningskerfisins skiptir sköpum varðandi orkuöryggi í
landinu og í dag er staðan sú að ekki er hægt að flytja raforku landshorna á milli eftir þörfum,
þar sem flutningskerfið sem er á forræði Landsnets er rekið nærri stöðugleikamörkum.

6.6. Djúpborunarverkefni
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 öflugara 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
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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 tengdum djúpborunarverkefninu
eru 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 30-36 MW af raforku. Efnainnihald gufunnar og afl holunnar olli
þó tæringu og sliti á yfirborðsbúnaði og var holunni því lokað öðru hvoru meðan unnið var að
endurbótum og nýjum tæringarþolnari búnaði komið fyrir. Blástursprófun við takmarkað
rennsli (7-12 kg/s) var síðan keyrð samfellt frá september 2011 til júlí 2012 og voru þá gerðar
ýmsar vinnslutilraunir á holunni, svo sem blauthreinsun á gufunni. Sú tilraun lofaði góðu um
að unnt væri að hreinsa gufuna með blauthreinsun og nýta beint inn á raforkuhverfla
núverandi virkjunar, þótt eftir væri að hreinsa kísilmeðburð. Landsvirkjun var í þann mund að
skala tilraunirnar upp er leki kom upp á viðkvæmum stað í blástursbúnaði. Þurfti þá að loka
holunni á tveimur aðallokum sem báðir gáfu sig, trúlega vegna hönnunargalla, og þurfti því að
kæfa IDDP-1 holuna með köldu vatni. Það leiddi hins vegar til fóðringaskemmda og hefur
köldu vatni verið dælt í holuna síðan. Trúlega verður hún notuð til niðurdælingar í framtíðinni
en ekki er ólíklegt að Landsvirkjun bori þar nýjar djúpfóðraðar holur því ljóst er að þar er afl
að finna. Hiti þurrgufunnar í síðustu blásturstilraun við IDDP-1 var 450°C við 138 bara
þrýsting. Sú skoðun er almennt uppi að unnt sé að betrumbæta holuloka og blástursbúnað og
leysa fyrirsjáanleg efnafræðivandamál. Því er ekki loku fyrir það skotið að í framtíðinni verði
boraðar nokkrar sambærilegar borholur í nágrenni IDDP holunnar og að háþrýstri yfirhitaðri
þurrgufu verði veitt inn á nýja hverfilsamstæðu. Því má líta svo á að djúpborunarverkefnið
hafi þegar skilað byltingarkenndri niðurstöðu til orkuöflunar. Á árunum 2012 og 2013 var
unnið að því að undirbúa borun holu IDDP-2, sem verður valinn staður á Reykjanesi.
Undirbúningurinn felst í því að endurbæta hönnun djúpborunarholunnar í ljósi reynslunnar af
borun IDDP-1 holunnar í Kröflu.
Eftir að ný hola hafði verið fullhönnuð af verkfræðistofunni Mannvit, og nýr endurbættur
holutoppsbúnaður hannaður af verkfræðistofunni Verkís, var ákveðið að kanna hvort nýta
mæti 2,5 km vinnsluholu á Reykjanesi og breyta henni þannig að hún fullnægði kröfum
djúpborunarverkefnisins og dýpka hana í 4-5 km. Á árinu 2014 vildi Statoil aftur koma að
verkefninu með IDDP og er nú verið að leggja lokahönd á samkomulag þar að lútandi.
Jafnframt því var sótt um styrk til Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (European
Commission) í Horizon 2020 rannsóknaráætlunina. IDDP er þar í samstarfi við Frakka og
fékk umsóknin góða dóma. Er nú verið að ganga frá samningi við EC þar um. Styrkupphæðin
er tæpar 20 þúsund € og munu um 40-45% nýtast IDDP verkefninu. Reiknað er með að holan
á Reykjanesi verið dýpkuð í 5 km snemma næsta sumar, 2016.

6.7. North Atlantic Energy Network (NAEN)

Í áranna rás hefur öðru hvoru verið skoðað hvort mögulegt væri að tengja Færeyjar og
Ísland um rafstreng. Fyrir nokkrum árum var endurvakið samstarf Orkustofnunar og
Jarðfeingi í Færeyjum um að skoða þennan möguleika nánar.
Í desember 2014 fékk Orkustofnun styrk frá Norræna ráðherraráðinu (Nordisk Ministerråd)
að upphæð 500.000 DKK til að rannsaka hvort hægt sé að tengja saman einangruð
raforkukerfi eins og á Grænlandi, Íslandi, í Færeyjum og á Hjaltlandi og tengja þau síðan
áfram yfir til Noregs og draga þannig úr notkun olíu á svæðinu. Á sama tíma fékk Jarðfeingi í
Færeyjum styrk fyrir samskonar verkefni að upphæð 125.000 DKK. Ákveðið var að reka
þessi tvö verkefni sem eitt undir formerkjum NAEN. Verkefnið er langt á veg komið og mun
endanleg skýrsla verða gefin út og kynnt í upphafi ársins 2016.
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Samhliða vinnu í NAEN verkefninu hefur komið upp sú hugmynd að skoða samstarf við
IceLink verkefnið sem varðar tengingu Íslands til Bretlands. Slíkur strengur myndi að
líkindum liggja um hafsvæði Færeyja og því má telja eðlilegt að kanna möguleika á því að
taka streng frá Íslandi til Bretlands á land í Færeyjum. Með slíkri tengingu gætu Færeyjar átt í
raforkuviðskiptum við bæði Ísland og Skotland eftir því sem vindar blása.
Mikill áhugi er innan hópsins sem vinnur í NAEN verkefninu á að halda starfinu áfram og
verið er að skoða möguleika á áframhaldandi fjármögnun.

6.8. ERA NET verkefni

Frá árinu 2012 hefur Orkustofnun leitt evrópskt samstarfsverkefni í jarðhita er nefnist
Geothermal ERA NET. Verkefnið er stutt af rannsóknaráætlun Evrópusambandsins. Að
verkefninu standa, auk Orkustofnunar, Rannís og stjórnsýslustofnanir 8 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 koldíoxíðs (CO2) til áranna 2020 og 2050.
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 mynd6.7. samþættingu þeirra innbyrðis.
Samvinnan hefur gengið mjög vel og nú þegar liggja fyrir greiningar á rannsóknaráætlunum
þátttökulandanna auk þess sem lögð hefur verið umtalsverð vinna í undirbúning að
samþættingu jarðhitagagna innan Evrópu. Haldnir hafa verið fjórir fundir og tvær sérstakar
vinnustofur þar sem undirbúningur að samhæfðum gagnagrunni eða vefgátt fyrir
jarðhitaupplýsingar voru ræddar.
Næsta skref er að greina rannsóknarþarfir landanna og hvar leynst geti samstarfsfletir til
sameiginlegs átaks til að auka jarðhitanýtingu í Evrópu. Nú þegar er ljóst að 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.

Mynd 6.7. ERA NET samstarf - verkþættir.

*) Dreifing frá 01.02.2011

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

Viðauki 1. Breytingar á dreifikostnaði 2013‐2015
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Viðauki 2. Þróun raforkunotkunar 1985‐2012
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Á vefsíðu Staðlaráðs má finna handbókina SI-kverið sem er handbók um SI-einingar og notkun þeirra:

Með öðrum orðum er 1 TWh jafngildi 1000 GWh, 1 GWh er jafngildi 1000 MWh og 1 MWh er jafngildi 1000 kWh.

Forskeyti
Exa
Peta
Tera
Gíga
Mega
Kíló

Margföldunarforskeyti SI-kerfisins fyrir orkueiningar.

Sem margfeldiseiningar eru notaðar grunneiningarnar eða aukaeiningar með forskeytum:

Þar sem ein klukkustund samsvarar 3.600 sekúndum er samhengið milli wattstundar og júla: 1 Wst = 3.600 J

Raforkunotkun 11 W sparperu sem logar í 12 klukkustundir er því margfeldi af 11 W og 12 stundum (e. hours (h)) eða 132 Wst.

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). Samhengið
milli orkueiningarinnar júl (J) og watt (W) er að 1W = 1 J/s. Orka er því margfeldi af afli og tíma og er það venjan að tilgreina raforku í Wst
(watthours/wattstundum/vattstundum) þar sem h vísar til orðsins hour á ensku.

Viðauki 3. Mælieiningar orku
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