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Formáli
Skýrsla ráðherra um raforkumálefni er nú lögð fyrir Alþingi í sjöunda 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 því að geta orðið grundvöllur fyrir gagnlega umræðu um
raforkumál þjóðarinnar.
Raforkumálefni Íslands eru sem fyrr viðamikill málaflokkur með fjölmörgum áskorunum. Í
stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er það eitt af forgangsverkefnum ríkisstjórnarinnar að efla
flutningskerfi raforku í landinu. Þar kemur fram að flutnings- og dreifikerfi raforku verður að
mæta betur þörfum atvinnulífs og almennings alls staðar á landinu. Treysta þarf betur
flutnings- og dreifikerfi raforku í landinu, tengja betur lykilsvæði og tryggja
afhendingaröryggi raforku um land allt. Í stjórnarsáttmálanum eru úrbætur á þessu sviði m.a.
tengdar áætlunum um orkuskipti, uppbyggingu innviða fyrir rafbíla, rafvæðingu hafna og
þrífösun rafmagns. Að sama skapi kemur fram í stjórnarsáttmálanum að ekki verði ráðist í
línulagnir yfir hálendið og að skoðað verði að hve miklu leyti nýta megi jarðstrengi með
hagkvæmum hætti. Þessar áherslur úr stjórnarsáttmálanum eru endurspeglaðar í
þingsályktunartillögu um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku sem var í
fyrsta sinn lögð fram á Alþingi í febrúar 2018, í samræmi við ákvæði 39. gr. raforkulaga.
Tryggt orkuöryggi er ein af frumforsendum nútímaþjóðfélags. Nægjanlegt framboð
raforku, þarf að vera til staðar á hverjum tíma til að anna þörfum almennings sem og
fyrirtækja í landinu. Framboð stýrist af eftirspurn á skilvirkum markaði, en þó getur tekið
langan tíma að afla nýrra orkukosta og bregðast við breytingum á markaði sem getur skapað
tímabundinn skort. Að mínu frumkvæði var á síðasta ári ákveðið að skipa starfshóp til að
skoða sérstaklega orkuöryggi á heildsölumarkaði raforku. Verkefni starfshópsins er að greina
og kortleggja markaðinn, kanna hvaða vankantar kunni að vera á honum, hvaða leiðir séu
mögulegar til úrbóta sem henta íslenskum aðstæðum, leggja mat á hvaða breytingar þurfi
mögulega að gera á raforkulögum til að tryggja orkuöryggi fyrir heimili og fyrirtæki og skýra
betur ábyrgð aðila á markaði.
Orkuöryggi þarf að ná til allra landsmanna, en í dag er þessum gæðum ójafnt skipt eftir
búsetu. Í því samhengi má nefna aðgengi að þriggja fasa raforku sem nauðsynlegt er fyrir
iðnaðarstarfsemi, stærri býli og fyrir ferðaþjónustuna. Núverandi áætlanir um endurnýjun á
dreifikerfi raforku í þriggja fasa dreifikerfi ná allt til ársins 2034 og ljóst að þörfum heimila og
fyrirtækja er ekki hægt að mæta með óbreyttri nálgun á endurnýjun og uppfærslu á
fyrirliggjandi kerfi miðað við þennan tímaramma. Því er nú til skoðunar í sérstökum
starfshópi hvernig hraða megi þessum áætlunum og forgangsraða þannig að dreifikerfi raforku
verði ekki hindrun í vegi atvinnuuppbyggingar eftir staðsetningu á landinu.
Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að langtímaorkustefna verði sett á
kjörtímabilinu í samráði við alla þingflokka. Þar kemur fram að í orkustefnu verði byggt á
áætlaðri orkuþörf til langs tíma miðað við stefnu stjórnvalda, til að mynda um orkuskipti, og
hvernig megi tryggja raforkuframboð fyrir almenning og atvinnulíf. Eigendastefna
Landsvirkjunar mun taka mið af orkustefnunni. Þetta forgangsverkefni verður tekið til frekari
skoðunar í starfshóp um gerð langtímaorkustefnu. Í vinnu starfshóps við langtímaorkustefnu
mun fara fram ítarleg undirbúnings og greiningarvinna sem myndar faglegan grundvöll fyrir
mótun langtímaorkustefnu. Í fyrsta áfanga verður lögð áhersla á að afla sem bestra óháðra
tölfræðilegra gagna. Búa þarf til sviðsmyndir og vinna heildstæða stöðuskýrsla um núverandi
stöðu mála í orkubúskap landsins. Ráðgert er að starfshópurinn hefji störf á næstu vikum.
Alþingi ályktaði um orkuskipti og tengda aðgerðaráætlun á vormánuðum 2017. Þar var sett
fram markmið um 40% hlutdeild endurnýjanlegrar orku í samgöngum á landi og 10% í
haftengdri starfsemi fyrir árið 2030. Ályktunin felur í sér áherslu á orkuskipti á nýjum
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sviðum, tengdum haf- og loftsamgöngum án þess að draga úr mikilvægi þess að halda áfram
þróun orkuskipta á landi. Að hlúa að innviðum fyrir orkuskipti er að auki sérstakt leiðarljós
áætlunarinnar. Tímasett aðgerðaráætlun er sett samhliða ályktuninni með fjölmörgum
verkefnum sem eiga að styðja við þessi markmið. Mörg þeirra eru þegar komin vel á veg og
hafa nú þegar skilað ágætum árangri eins og lesa má nánar um í skýrslu þessari.
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.
Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir
ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

8

Inngangur
Skýrsla ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra um raforkumálefni er nú lögð fyrir
Alþingi 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.
Skýrslan er byggð upp með svipuðum hætti og fyrri skýrslur. Í 1. kafla er umfjöllun um
þróun raforkumarkaðar og löggjafar um raforkumál hér á landi. Þá er einnig fjallað um EESsamninginn, áherslur á sviði orkumála á vettvangi Evrópusambandsins og alþjóðlegt samstarf
í orkumálum. Jafnframt er gerð grein fyrir ýmsum verkefnum sem eru í vinnslu eða unnið
hefur verið að á sviði raforkumála að undanförnu.
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 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 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.

9

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. 84/2017, 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 ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. 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 raforkulögum er jafnframt kveðið á um að Orkustofnun veiti leyfi til raforkuvinnslu (II.
kafli), 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 Árósasamningsins.

1.2. Þróun raforkumarkaðar og löggjafar um raforkumál

Almennt má segja að fyrirkomulag raforkumála á Íslandi hafi verið í þróun í rúma öld en
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
innbyrðistenging 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 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—2016 fyrir virkjanir stærri en 5 MW.
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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 Stjórnarráðs Íslands, undir atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneyti, á slóðinni stjornarradid.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. Hvorki 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
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fjárhagslegri getu virkjunarleyfishafa. Leyfi fyrir vatnsaflsvirkjun getur verið bundið því
skilyrði að samningar takist um samrekstur annarra vatnsaflsvirkjana, vatnsmiðlana og
jarðvarmavirkjana á viðkomandi virkjunarsvæði. Orkustofnun er heimilt að veita
virkjunarleyfi með þeim fyrirvara að öðrum aðila kunni að verða veitt leyfi til virkjunar sem
nýti 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 aðvara
hann skriflega og veita hæfilegan frest til úrbóta. Ef leyfishafi sinnir ekki aðvöruninni innan
tilgreinds tíma 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 getur
Orkustofnun afturkallað leyfið 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 verða að eiga viðskipti við dreifiveitu á viðkomandi svæði
varðandi flutning og dreifingu raforkunnar og á verði samkvæmt gjaldskrá viðkomandi
dreifiveitu.
Samkeppni á raforkumarkaði hefur verið lögleidd í áföngum samkvæmt raforkulögum 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
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lokunum fyrir orkuafhendingu, upplýsingar sem birta skal með reikningum og önnur
samskipti dreifiveitna, sölufyrirtækja og notenda.
1.2.2.3. Flutningur raforku
Flutningur raforku er sérleyfisstarfsemi og samkvæmt raforkulögum skal eitt fyrirtæki
annast flutning raforku og kerfisstjórnun. Það fyrirtæki er Landsnet hf. sem 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 hf. 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 tengjast
flutningskerfi Landsnets. Flutningskerfið felur í sér 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 dreifikerfið 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
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byggja upp og reka dreifikerfið og öðrum skilyrðum sem eiga að tryggja öryggi, skilvirkni og
hagkvæmni kerfisins og umhverfisvernd.
Dreifiveita annast dreifingu raforku og kerfisstjórnun á dreifiveitusvæði sínu og henni er
ætlað að viðhalda, endurbæta og byggja dreifikerfið upp á hagkvæman hátt að teknu tilliti til
öryggis, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar og gæða raforku.
Ef dreifiveitu er heimilt að stunda aðra starfsemi en raforkudreifingu þarf fyrirtækið að
halda reikningum vegna dreifingar aðskildum frá reikningum vegna annarrar starfsemi í
bókhaldi sínu. Dreifiveitu er óheimilt að niðurgreiða samkeppnisrekstur sem hún stundar með
tekjum af starfsemi vegna dreifingar eða annarri sérleyfisstarfsemi eða starfsemi sem hefur
sambærilega stöðu.
Í lok árs 2017 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 jarðvarmaorkuverum og almennt eftirlit með framkvæmd raforkulaga. Samkvæmt 27. gr. raforkulaga
gilda samkeppnislög um þá atvinnustarfsemi sem raforkulögin ná til og er í greininni kveðið á
um eftirlit Samkeppniseftirlitsins. 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. Lissabonsáttmálans (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

1

Gjaldið var tvöfaldað með lögum nr. 176/2011, um breytingu á raforkulögum.
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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.
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 gróðurhúsalofttegunda, 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 a.m.k. 27%.
 Að auka orkunýtni um a.m.k. 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 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 aðgerðaáætlunar um Orkusamband Evrópu.
Einnig er það nefnt sem drifkraftur stefnumótunarinnar að innri markaður Evrópu er enn að

2
3

Sjá www.orkusetur.is.
Sjá Energy Roadmap 2050: http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm
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miklu leyti ótengdur með einangruðum orkusvæðum og ekki sé búið að samhæfa orkukerfið
nýju orkuframboði með endurnýjanlegum uppruna.
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 verður 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 eftirfarandi fimm víddir:
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.
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins lagði fram 30. nóvember 2016 tillögur að nýrri
löggjöf sem framfylgja skal um stefnumótun eins og hún birtist í orku- og loftslagsstefnu
Evrópusambandsins til ársins 2030 og markmiðunum um Orkusamband Evrópu (Energy
Union). Löggjafarpakkinn er settur fram undir yfirskriftinni „Hrein orka fyrir alla Evrópubúa“
(Clean Energy for All Europeans) og er grundvallarendurskoðun löggjafar á sviði orkumála.
Er þar m.a. að finna tillögur að nýrri löggjöf um orkunýtni, endurnýjanlega orku,
raforkumarkaðinn og eftirlits- og stjórnunarkerfi. Aðrar tillögur varða breytingu á
fyrirkomulagi fyrir hitaveitur, þ.e.a.s. opna fyrir aðgengi framleiðanda hitaorku að
dreifikerfum hitaveitna, auknar kröfur til söluaðila eldsneytis að auka hlutfall endurnýtanlegs
eldsneytis, nýtt eftirlits- og stjórnkerfi til að halda utan um og samræma orku- og
loftslagsáætlanir ríkjanna, áætlun ESB um hitun og kælingu og jarðhitamálefni.
Löggjafarpakkinn er sérstaklega nefndur í yfirlýsingu framkvæmdastjórnar ESB og
Evrópuþingsins um forgangsmál árið 2017.
Af hálfu Íslands er grannt fylgst með heildarþróun þessara tillagna og hvernig sú þróun
fellur að hagsmunum Íslands. Málið er á lista ríkisstjórnarinnar yfir þau mál í
lagasetningarferli hjá Evrópusambandinu sem eru metin sem forgangsmál út frá hagsmunum
Íslands. Listinn er settur saman að höfðu samráði við utanríkismálanefnd Alþingis og
fagráðuneytin. Sérstaklega verði fylgst með þessum málum, sjónarmiðum íslenskra
stjórnvalda komið á framfæri og reynt að hafa áhrif eftir megni og tilefni, hvort sem er
formlega eða óformlega.

1.4. Nýleg verkefni
1.4.1. 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 1.956 MW. Orka náttúrunnar (ON) kemur
þar á eftir með 434 MW og síðan HS Orka með 176 MW. Heildarorkunotkun árið 2016 nam
18,1 TWst (sjá nánar kafla 3.1) og hafði þá ríflega tvöfaldast frá árinu 2005. Þar af notar
stóriðjan tæpar 14 TWst, eða um 77% 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. Þar á meðal eru þegar
gerðir samningar við stóriðjufyrirtækin. Samkvæmt raforkuspá er aukning á almennri notkun
forgangsorku, 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.
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1.4.1.1. Raforkuþörf
Eftirspurn eftir raforku hefur aukist undanfarin ár. Þegar síðasta skýrsla ráðherra um
raforkumálefni var lögð fram á Alþingi í apríl 2016 voru áform uppi um fjögur ný kísilver á
næstu árum. Tvö þeirra, United Silicon og PCC, hófu síðan starfsemi þó að óvíst sé um
framtíð þess fyrrnefnda. Óvíst er hvort hin tvö verkefnin til viðbótar, Silicor Materials og
Thorsil, komi til framkvæmda. Ef af yrði verður samanlögð orkuþörf þessara fjögurra
verkefna 2.175 GWst árlega innan næstu þriggja ára. Til hliðsjónar er orkuvinnslugeta
Kárahnjúkavirkjunar 4.800 GWst á ári.4
Raforkunotkun annars iðnaðar en stóriðju hefur aukist að undanförnu. Þannig nota
gagnaverin í landinu nú um 260–307 GWst af raforku5 og er búist við að sú raforkunotkun
muni aukast hratt á næstu árum.
Verði allur samgöngufloti landsins rafvæddur er gert ráð fyrir orkuþörf sem nemur 2.700
GWst og aflþörf á bilinu 544–743 MW. Útreikningar á orku-, aflþörf og sparnaði í losun CO2
frá orkuskiptum í höfnum sýna að aflþörf sé sé um 17 MW og orkuþörf á ári um 58 GWst6.
1.4.1.2. Virkjanaáform
Framboð af nýjum orkukostum á næstu árum ræðst að mestu leyti af framgangi 3. og 4.
áfanga rammaáætlunar á Alþingi. Í febrúar 2017 lagði umhverfis- og auðlindaráðherra fram á
Alþingi þingsályktunartillögu um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða. Var hún í
samræmi við niðurstöður verkefnisstjórnar 3. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar 2013–
2017. Samkvæmt þingsályktunartillögunni eru 18 virkjunarkostir í orkunýtingarflokki
rammaáætlunar; 7 vatnsafls, 10 jarðvarma og 1 vindorka. Í biðflokki eru 38 virkjunarkostir og
í verndarflokki eru 26. Tillagan var ekki afgreidd á vorþingi 2017.
Helstu framkvæmdir sem staðið hafa yfir á þessu ári varðandi nýja orkuöflun eru þessar:
 Stækkun Búrfellsvirkjunar. Samtals er um 300 GWst á ári að ræða7 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 13–15 milljarðar króna. Framkvæmdir hófust árið
2016 og lýkur á fyrri hluta árs 2018.
 Þeistareykir. Fyrri vél virkjunarinnar hóf framleiðslu í nóvember 2017 og er
fyrirhugað að sú síðari hefji framleiðslu á fyrri hluta þessa árs. Orkuvinnslugeta
beggja véla verður 90 MW, eða 740 GWst á ári8. Áframhaldandi nýting svæðisins
mun síðan ráðast af viðbrögðum við þeirri vinnslu og niðurstöðum áframhaldandi
rannsókna á jarðhitakerfinu.
Áætluð afgangsorka í orkukerfinu í meðalári er um 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 fram hjá 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.
1.4.2. Nefnd um orkuöryggi á heildsölumarkaði raforku
Í ágúst 2017 var á vegum ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar skipaður starfshópur
til að skoða orkuöryggi á heildsölumarkaði raforku.

4

Sjá http://www.landsvirkjun.is/fyrirtaekid/aflstodvar/fljotsdalsstod.
30–35 MW samsvara 260–307 GWst á ári.
6
„Möguleg orkuskipti á Íslandi“, Kerfisáætlun 2016–2025, Landsnet.
7
Sjá http://www.landsvirkjun.is/Rannsoknirogthroun/Virkjunarkostir/staekkun-burfellsvirkjunar.
8
Sjá http://www.landsvirkjun.is/rannsoknirogthroun/virkjunarkostir/theistareykir/.
5
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Verkefni starfshópsins er að greina og kortleggja heildsölumarkað raforku á Íslandi, kanna
hvaða vankantar kunni að vera á honum og hvaða leiðir séu mögulegar til úrbóta sem henta
íslenskum aðstæðum, leggja mat á hvaða breytingar þurfi mögulega að gera á raforkulögum
til að tryggja orkuöryggi fyrir heimili og fyrirtæki og skýra betur ábyrgð aðila á markaði. Í því
skyni þarf m.a. að skoða samsetningu raforkumarkaðar, samspil aðila á markaði og
samanburð við aðra raforkumarkaði.
Framangreindu verkefni verður áfangaskipt. Í fyrsta áfanga mun fara fram óháð
hagfræðileg greining á heildsölumarkaði raforku á Íslandi, m.a. í ljósi þeirra ábendinga sem
fram hafa komið og þeirra skýrslna sem þegar liggja fyrir um raforkumarkaðinn. Í öðrum
áfanga mun starfshópurinn fara nánar yfir hina hagfræðilegu greiningu og heildstætt yfir þau
álitaefni sem fyrir liggja. Þeim áfanga mun ljúka með skýrslu starfshópsins til ráðherra. Í
þriðja áfanga mun starfshópurinn, í kjölfar skýrslunnar, vinna og leggja fram tillögur sínar til
úrbóta, eftir atvikum í formi draga að lagafrumvarpi, og skila til ráðherra.
Gert er ráð fyrir að fyrsta áfanga ljúki um mitt þetta ár, öðrum áfanga í lok árs og þriðja
áfanga um mitt ár 2019.
Kristín Haraldsdóttir, lektor við Háskólann í Reykjavík, er formaður starfshópsins en auk
hennar eru í honum Friðrik Már Baldursson, prófessor við Háskólann í Reykjavík, Guðni A.
Jóhannesson, orkumálastjóri, Ingvi Már Pálsson, skrifstofustjóri í atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneyti, Erla Sigríður Gestsdóttir, sérfræðingur í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, Svandís Hlín Karlsdóttur, viðskiptastjóri Landsnets, tilnefnd af Samorku, Þrándur
Sigurjón Ólafsson, verkefnastjóri hjá Orku náttúrunnar, tilnefndur af Samorku, Birna Ósk
Einarsdóttir, framkvæmdastjóri markaðs- og viðskiptaþróunar Landsvirkjunar, tilnefnd af
Samorku, og Friðrik Friðriksson, framkvæmdastjóri framleiðslu og orkusölu hjá HS Orku,
tilnefndur af Samorku.
1.4.3. Flutnings- og dreifikerfi raforku
1.4.3.1. Þingsályktun um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku
Í ágúst 2017 voru drög að tillögu til þingsályktunar um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu
flutningskerfis raforku lögð fram til kynningar og umsagnar á vefsíðu Stjórnarráðs Íslands.
Eru drögin í samræmi við ákvæði 39. gr. raforkulaga þar sem fram kemur að ráðherra skuli á
fjögurra ára fresti leggja fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar um stefnu stjórnvalda um
uppbyggingu flutningskerfis raforku.
Í drögunum er að finna almenn atriði er varða uppbyggingu flutningskerfis raforku og
viðmið og meginreglur varðandi lagningu raflína. Drögin byggjast m.a. á þingsályktun nr.
11/144, frá 28. maí 2015, um stefnu stjórnvalda um lagningu raflína.
Í febrúar 2018 var tillagan til þingsályktunar, um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu
flutningskerfis raforku lögð fram á Alþingi.
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1.4.3.2. Starfshópur um raforkuflutning í dreifbýli
Í maí 2017 skipaði ráðherra starfshóp til að greina möguleika og gera tillögur um
uppfærslur á raforkuflutningskerfi í dreifbýli með áherslu á þrífösun rafmagns. Núverandi
áætlanir um endurnýjun á dreifikerfi raforku í þriggja fasa dreifikerfi ná allt til ársins 2034 og
ljóst að þörfum heimila og fyrirtækja er ekki hægt að mæta með óbreyttri nálgun á endurnýjun
og uppfærslu á fyrirliggjandi dreifikerfi. Uppfært dreifikerfi bætir afhendingaröryggi raforku
og eflir möguleika á að víðar verði mögulegt að hefja framleiðslu á raforku með
smávirkjunum. Styrking dreifikerfis mun einnig styðja við frekari áform um orkuskipti og
rafvæðingu samgangna. Í vinnu starfshópsins verður jafnframt skoðað samspil áforma um
þrífösun rafmagns við tekjumörk og gjaldskrár dreifiveitna, aðgerðir kostnaðarmetnar og lagt
mat á hvaða áhrif þær kunna að hafa á viðskiptavini dreifiveitna. Formaður starfshópsins er
Haraldur Benediktsson alþingismaður.
1.4.4. Sæstrengur til Evrópu
Verkefnisstjórn sæstrengs skilaði lokaskýrslum til iðnaðar- og viðskiptaráðherra í júlí
2016. Meðal þess sem þær skýrslur fela í sér er heildstæð kostnaðar- og ábatagreining og mat
á áhrifum sæstrengs á efnahag, heimili og atvinnulíf, kortlagning á eftirspurn eftir raforku
næstu árin, raforkuþörf sæstrengs og hvernig mæta eigi henni, mat á afgangsorku, áhrif á
flutningskerfi raforku, ýmis tæknileg atriði, mat á nýtingu jarða og rekstri smærri virkjana,
umhverfisáhrif, þróun orkustefnu Evrópusambandsins og reynsla Noregs. Jafnframt skilaði
verkefnisstjórnin sérstakri skýrslu um viðræður við bresk stjórnvöld um hugsanlegan sæstreng
milli Íslands og Bretlands, en þær viðræður hófust í kjölfar fundar forsætisráðherra landanna í
október 2015. Athugun á verkefninu er enn á frumstigi og ekki liggja fyrir ákvarðanir um
næstu skref í málinu.
1.4.5. Orkuskipti í samgöngum
1.4.5.1. Þingsályktun um orkuskipti
Aðgerðir stjórnvalda hafa leikið stórt hlutverk í þeim orkuskiptum sem hafa átt sér stað
undanfarin ár. Góðan árangur má m.a. sjá af því að endurnýjanlegt eldsneyti hefur vaxið úr
0,2% hlutdeild endurnýjanlegra orkugjafa í um 6% á síðustu fimm árum. Bæði er hér um að
ræða lífeldsneyti sem nú er notað í meira mæli en áður, auk þess sem verulegur vöxtur hefur
verið í fjölgun rafbíla. Nú er svo komið að Ísland er í öðru sæti á eftir Noregi í sölu á raf- eða
tengiltvinnbílum samkvæmt EAFO (European Alternative Fuels Observatory), sbr.
eftirfarandi mynd.

21

Evrópa

1%

Finnland

2%

Belgía

2%

Svíþjóð

4%

Ísland

9%

Noregur

35%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Mynd 1.2. Hlutdeild raf- og tengiltvinnbíla í heildarsölu nýrra bifreiða til ársloka 2017.
Heimild: EAFO.
Orkuskipti eru ein af forgangsmálum sem Ísland stendur frammi fyrir, enda fela þau í sér
aukið orkuöryggi, gjaldeyrissparnað, nýsköpun- og sprotauppbyggingu nýrra iðngreina, til
viðbótar við umhverfislegan ábata. Tillaga til þingsályktunar um aðgeraðaáætlun um
orkuskipti var samþykkt á Alþingi í maí 2017. Í þingsályktuninni eru sett fram markmið um
orkuskipti fram til ársins 2030. Stefnt er að 40% hlutdeild endurnýjanlegrar orku í
samgöngum á landi og 10% hlutdeild í haftengdri starfsemi. Markmiðasetning tekur mið af
spá orkuspárnefndar Orkustofnunar og möguleikum stjórnvalda til að beita hagrænum hvötum
til orkuskipta. Lagðar eru til aðgerðir á nýjum sviðum orkuskipta sem hingað til hafa ekki
verið í forgrunni, þ.e. á hafi og í flugi, auk þess sem áfram eru lagðar til aðgerðir fyrir
samgöngur á landi. Segja má að orkuskipti séu vel komin á veg í samgöngum á landi, þó enn
sé jarðefnaeldsneyti ríkjandi. Önnur svið, haftengd og flugtengd starfsemi, eru hins vegar mun
skemur á veg komin hvað orkuskipti varðar. Aðgerðir í þingsályktuninni horfa því m.a. nú til
nýrra sviða og mun reynsla af þróun orkuskipta fyrir samgöngur á landi nýtast þar. Lagt er til
að aðgerðaáætlun um orkuskipti verði endurskoðuð á fimm ára fresti.
Lögð er aukin áhersla á uppbyggingu innviða og mikilvægi dreifikerfis raforku sem
forsendu fyrir orkuskiptum, enda hefur það sýnt sig að nauðsynlegir innviðir þurfa að vera til
staðar til að mæta aukinni notkun endurnýjanlegra orkugjafa, t.d. í tengslum við aukna
rafbílavæðingu og raforkunotkun í höfnum.
Unnið er að því að fylgja eftir samþykktri þingsályktun um aðgerðaáætlun um orkuskipti
og vinna almennt að framþróun orkuskipta á landi, láði og legi í samstarfi við önnur ráðuneyti
og undirstofnanir. Framvinda og vinnsla aðgerðaáætlunarinnar tengist m.a. aðgerðaáætlun um
loftlagsmál, verkefnisstjórn og faghópum.
1.4.5.2. Styrkir til innviðauppbyggingar
Á fjárlögum fyrir árið 2016 var tímabundin fjárheimild (67 m.kr. á ári, í þrjú ár) fyrir
verkefnið „Rafbílar – átak í innviðum‟. Verkefnið er hluti af sóknaráætlun Íslands í loftslagsmálum sem samþykkt var af ríkisstjórn í nóvember 2015 og sett var fram í tengslum við 21.
fund aðildarríkja loftslagssamningsins í París (COP21). Úthlutað var úr Orkusjóði 30.
desember 2016, fyrir árin 2016, 2017 og 2018. Alls bárust 33 umsóknir, samtals að upphæð
kr. 887 m.kr. Til ráðstöfunar voru 67 m.kr. á ári í þrjú ár (2016–2018), eða samtals 201 m.kr.
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Samkvæmt tillögum ráðgjafarnefndar Orkusjóðs, sem ráðherra hefur staðfest, hlutu 16
verkefni styrk, samtals að fjárhæð 201 m.kr. Með þessum verkefnum verður hægt að byggja
upp heildstætt net hleðslustöðva fyrir flesta landsmenn og þannig stigið stórt skref í
rafbílavæðingu Íslands. Er þar bæði um hraðhleðslustöðvar og hefðbundnar hleðslustöðvar að
ræða, samtals 42 hraðhleðslustöðvar og 63 hefðbundnar stöðvar. Verkefnið nær því til 105
nýrra hleðslustöðva sem byggðar verða upp á tímabilinu. Dreifing stöðvanna sést á
neðangreindri mynd.

Mynd 1.3. Dreifing hleðslustöðva sem verða reistar 2016–2018. Heimild: Orkustofnun.
Þessir styrkir til innviða senda sterk skilaboð um að hafin er stórfelld og markviss
uppbygging innviða fyrir rafbíla sem mun m.a. auka til muna möguleika á ferðum út fyrir
höfuðborgarsvæðið. Með verkefninu verður net hleðslustöðva jafnt og þétt aukið á landsvísu á
næstu árum. Hlutverk ríkisins með þessu verkefni er að styðja við og flýta fyrir þeirri þróun
sem þegar er hafin að einhverju marki, sérstaklega á þeim svæðum landsins þar sem
markaðslegar forsendur eru ekki enn til staðar. Um fjárfestingarstyrki er að ræða og er eitt af
skilyrðum styrkveitinga að rekstur viðkomandi innviða verði tryggður í a.m.k. þrjú ár.
1.4.6. Langtímaorkustefna
Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að langtímaorkustefna verði sett á
kjörtímabilinu í samráði við alla þingflokka. Í febrúar 2018 samþykkti ríkisstjórn tillögu
ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra um starfshóp um mótun langtímaorkustefnu. Gert
er ráð fyrir að starfshópurinn taki til starfa í mars 2018 og að langtímaorkustefna liggi fyrir á
fyrri hluta árs 2020.
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1.5. 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 rannsóknarsjóði. Orkustofnun hefur rækt þetta samstarf sérstaklega. Þá hefur Ísland
landsaðild að Alþjóðaorkuráðinu (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 formlega lögð niður 9. júní 2009. Samvinna norrænu flutningsfyrirtækjanna mun þó
halda áfram með breyttu sniði 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. um sameiginleg verkefni og upplýsingaskipti vegna rannsókna og þróunarverkefna á
þessu sviði.

1.6. Neyðarsamstarf
1.6.1. Neyðarstjórn Landsnets
Landsnet starfrækir öfluga neyðarstjórn sem kemur saman í alvarlegri vá eða þegar hætta
er á vá í raforkukerfinu. Í neyðarstjórninni sitja æðstu stjórnendur Landsnets sem og
lykilstarfsmenn í rekstri raforkukerfisins. Neyðarstjórnin er í stöðugum samskiptum um allt er
varðar öryggi og rekstraröryggi á sameiginlegu rafrænu verkefnasvæði. Auk þess kemur
neyðarstjórn reglulega formlega saman og ef þörf krefur bæði til þjálfunar og til skrafs og
ráðagerða um rekstraröryggismál. Neyðarstjórn setur þau viðmið sem fyrirtækið hefur til
hliðsjónar til að fyrirbyggja slys og óhöpp og til draga úr afleiðingum atvika. Að auki eru
haldnar tvær æfingar hjá neyðarstjórn á ári, misstórar og oftar en ekki er aðilum NSR boðið að
taka þátt. Neyðarstjórn Landsnets og neyðarstjórnir annarra raforkufyrirtækja eiga að bregðast
við alvarlegri vá í raforkukerfinu og efla samskipti og samstarf viðbragðsaðila raforkugeirans.
Forgangsverkefni neyðarstjórnar er að koma í veg fyrir manntjón, eignatjón á mannvirkjum
og umhverfi og skerðingu á orkuafhendingu.
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1.6.2. Neyðarsamstarf raforkukerfisins (NSR)
Raforka er sjálfsagður og mikilvægur þáttur í nútímasamfélagi. Hvorki heimili, fyrirtæki
né samfélagið geta án raforku 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 og hjá 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 samstarf
varðandi neyðarviðbrögð. Landsnet hafði frumkvæði að því að hagsmunaaðilar í raforkugeiranum komu saman og samræmdu NSR-starfsemina. Þátttakendur í NSR eru stærstu
raforkuvinnslufyrirtæki landsins, flutningsfyrirtækið og dreifiveitur, 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 samskiptaleiðum sem saman standa af rafrænu
verkefnasvæði þátttakenda á „Workplace“ á Facebook, fjarskipti með TETRA og SAReye
aðgerðagrunni í vá. Meginmarkmiðið með sameiginlega skilgreindum samskiptaleiðum er að
hafa ferli fyrir upplýsingar um mikilvægan búnað fyrir raforkukerfið sem aðilar gætu lánað
hver öðrum í neyðartilfellum. Einnig er þar að finna upplýsingar um tengiliði fyrirtækjanna
við NSR, mannauð, 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 við slíkar
aðstæður. Aftur á móti nýtist NSR mjög vel í að halda sameiginlegar æfingar viðbragðsaðila
og er um leið góður vettvangur til miðlunar á þekkingu og aðstoð sé þess óskað.
1.6.3. Norræn samvinna um neyðarsamstarf og rekstraröryggi (NordBER)
Íslendingar hafa í hálfan annan áratug átt samstarf við aðrar Norðurlandaþjóðir um
rekstraröryggi raforkukerfa, viðbrögð við alvarlegum áföllum í raforkukerfum og gagnkvæma
aðstoð landanna í vá. Landsvirkjun og síðar 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.
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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 árastarfsáætlun
(2010–2012) 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 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).

1.7. Raforkueftirlit Orkustofnunar

Markmið raforkueftirlits er að hafa eftirlit með því að fyrirtæki á raforkumarkaði starfi
samkvæmt raforkulögum en samkvæmt 1. mgr. 31. gr. raforkulaga á raforkueftirlitsgjald að
standa undir kostnaði vegna eftirlits samkvæmt lögunum. Þetta eftirlit felst m.a. í því að veita
sérleyfisfyrirtækjum, sem annast flutning og dreifingu raforku, aðhald til að tryggja að
raforkunotendur búi við afhendingaröryggi á raforku gegn sanngjörnu verði. Til að ná fram
því markmiði eru leyfðar tekjur fyrirtækjanna ákvarðaðar, lögum samkvæmt, með setningu og
uppgjöri tekjumarka. Til að tryggja að öðrum markmiðum raforkulaga sé fullnægt vinnur
raforkueftirlit Orkustofnunar að því að auka eftirlit með öðrum þáttum raforkulaga.
Orkustofnun hefur eftirlit með framkvæmd kerfisáætlunar og skal meta hvernig henni er fylgt
eftir.
Eftirlit með aðilum á raforkumarkaði byggist sem fyrr segir á ákvæðum raforkulaga, nr.
65/2003. Ákvæði raforkulaga byggjast á tilskipunum á sviði raforkumála sem innleiddar hafa
verið í íslenska löggjöf á grundvelli aðildar Íslands að EES-samningnum.
Í annarri raforkutilskipuninni (tilskipun 2003/54/EB), sem innleidd hefur verið í íslensk lög
með raforkulögum, er kveðið sérstaklega á um skyldu eftirlitsaðila til skýrslugjafar en í 23. gr.
tilskipunarinnar kemur fram að eftirlitsaðili eigi að gera grein fyrir því í árlegri skýrslu
hvernig eftirliti samkvæmt ákvæðinu hefur verið framfylgt. Í samræmi við ákvæðið gerir
Orkustofnun í þessari skýrslu grein fyrir því hvernig eftirliti samkvæmt ákvæðinu er háttað.
Orkustofnun hefur það hlutverk að hafa eftirlit með öllum þeim þáttum sem tilgreindir eru í
ákvæðinu. Það er misjafnt með hvaða hætti Orkustofnun sinnir eftirlitshlutverki sínu vegna
þeirra þátta sem tilgreindir eru í ákvæðinu.
Orkustofnun getur sinnt eftirliti sínu með svokölluðum frumkvæðisathugunum. Þetta getur
t.d. átt við í þeim tilvikum þar sem Orkustofnun telur ástæðu til þess að ætla að brotið hafi
verið gegn löggjöf á sviði raforkumála. Þá lætur Orkustofnun reglulega gera sértækar úttektir
á starfsemi sérleyfisfyrirtækja á raforkumarkaði. Orkustofnun sinnir einnig reglubundnu
eftirliti með ákveðnum þáttum, s.s. með gæðum raforku hjá eftirlitsskyldum aðilum.
Að lokum er rétt að geta þess að raforkueftirlit fer einnig fram við meðferð á kvörtunum en
aðilar geta kvartað til Orkustofnunar ef þeir telja að aðilar á raforkumarkaði starfi ekki í
samræmi við gildandi lög og reglur. Allar ákvarðanir Orkustofnunar í kvörtunarmálum eru
kæranlegar til úrskurðarnefndar raforkumála. Á árinu voru tvær ákvarðanir stofnunarinnar
kærðar til nefndarinnar. Auk kvartana berast Orkustofnun árlega fjölmargar fyrirspurnir er
lúta að túlkun gildandi laga og reglna á raforkumarkaði.
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Verkefni raforkueftirlits eru afar fjölbreytileg og ekki alltaf fyrirsjáanleg. Stærstu málaflokkarnir varða greiningu og úttektir, kerfisáætlun, lögfræðileg mál vegna stjórnsýslukæra og
kvartana, upplýsingagjöf til innlendra og erlendra aðila ásamt vinnu vegna tekjumarka.
Samkvæmt 31. gr. raforkluaga á orkumálastjóri að gefa ráðherra skýrslu um áætlaðan
rekstrarkostnað næsta árs og er því á hverju ári gefin út skýrsla um starfsemi raforkueftirlits,
sem er aðgengileg á vef Orkustofnunar.
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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. Dreifing er um 30–40% og flutningur um 10% af rafmagnsreikningi dæmigerðra
notenda í þéttbýli, eða þeirra sem nota allt að 2–6 þús. kWh á ári. Í dreifbýli er hlutfall
dreifingar hærra ef um sömu notkun er að ræða. Orkustofnun hefur eftirlit með
sérleyfisstarfsemi flutningsfyrirtækisins Landsnets og dreifiveitna samkvæmt raforkulögum.
Stofnunin setur fyrirtækjunum tekjumörk sem taka tillit til rekstrarkostnaðar, afskrifta,
arðsemi auk hagræðingarkröfu. Tekjumörk dreifiveitna taka líka tillit til flutningskostnaðar og
orkutapa. Tekjumörk eru hámark á þeim árlegu tekjum sem flutningsfyrirtækinu og dreifiveitunum er heimilað að innheimta. Tekjumörk eru sett til fimm ára í senn en gerð upp árlega.
Tekjumörkin skulu skv. 12. og 17. gr. raforkulaga, nr. 65/2003, ákveðin út frá settum
rekstrarkostnaði sem byggist á sögulegum rekstrarkostnaði, arðsemi og afskriftum. Þar sem
dreifiveiturnar innheimta í raun flutningskostnaðinn fyrir Landsnet bætist hann við tekjumörk
dreifiveitnanna sem raunkostnaður ár hvert.
Samkvæmt bráðabirgðaákvæði raforkulaga voru tekjumörk sett í upphafi til eins árs í senn
fyrir árin 2005 og 2006. Í samræmi við raforkulögin voru tekjumörk sett til þriggja ára fyrir
árin 2007–2009. Árin 2010–2012 hefðu á sama hátt verið afmörkuð tekjumarkatímabili hefði
lögunum ekki verið breytt 2011. Lagabreytingin á lögum nr. 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, afskrifta og arðsemi
sem tekur einhverjum breytingum ár hvert. Árið 2011 var fyrsta árið í fimm ára tekjumarkatímabilinu, sem lauk með uppgjöri tekjumarka 2015 á árinu 2016. Árið 2015 var
rekstrarkostnaður settur fyrir tekjumarkatímabilið 2016–2020 en einnig hefur verið tekin
ákvörðun um uppgjör tekjumarka ársins 2016.
Heimild er í lögunum til að beita kröfum um hagræðingu og skal slík krafa sett fram á
sama tíma og tekjumörkin og vera vel rökstudd. Orkustofnun fékk sérfræðinga til að gera
samanburðargreiningu á dreifiveitunum árið 2015 og tók í kjölfarið ákvörðun um
hagræðingarkröfu fyrir tímabilið 2016–2020 byggða á niðurstöðum sérfræðinganna.
Ákvörðunin var kærð til úrskurðarnefndar raforkumála sem felldi hana úr gildi á þeim
forsendum að stofnuninni hefði borið að sýna fram á að viðkomandi fyrirtæki hefði ekki náð
markmiðum raforkulaganna um skilvirkni í rekstri áður en farið var í samanburðargreiningu.
Hér er að mati stofnunarinnar um að ræða ákveðin ágalla á raforkulögunum þar sem
samanburðargreining er besta leiðin til að meta skilvirkni sérleyfisfyrirtækja.
Á mynd 2.1 má sjá uppgjör tekjumarka árið 2016. Alls 33,7 ma.kr., annars vegar 20,1
ma.kr. til dreifiveitna og hins vegar 13,6 ma.kr. til flutningsfyrirtækisins.
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Landsnet
RARIK

4,9 ma.kr.
3,2 ma.kr.

Veitur ohf.
HS Veitur
Orkubú Vestfjarða

8,7 ma.kr.
5,3 ma.kr.

6,4 ma.kr.
3,2 ma.kr.
0,8 ma.kr.
0,5 ma.kr.

Norðurorka

0,7 ma.kr.

Rafveita
Reyðarfjarðar

0,1 ma.kr.

Þéttbýli

Dreifbýli

Flutningur til dreifiveitna

Flutningur til stórnotenda

Mynd 2.1. Uppgjör tekjumarka árið 2016.

Tafla 2.1. Niðurstaða uppgjörs tekjumarka árið 2016. Vanteknar tekjur eru táknaðar með
mínus og ofteknar með plús og litaðar rauðar.
Myndir 2.2–2.5 sýna þróun tekna og uppgjörs tekjumarka dreifiveitnanna og flutningsfyrirtækisins á árunum 2005–2016. Tekjumörk hafa hækkað mest í dreifbýli. Það má rekja til
þess að fjárfestingarþörfin hefur verið meiri í dreifbýli en í þéttbýli á síðustu árum og því
meira svigrúm myndast í tekjumörkum til hækkana. Hins vegar hefur gjaldskrá ekki verið
hækkuð eins mikið og hægt er. Þetta má sjá glöggt á mynd 2.3.
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Breyting á meðaltali tekna og tekjumarka allra dreifiveitna í þéttbýli
(ÞB)
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Mynd 2.2. Meðaltal: Breyting frá 100 á tekjum og tekjumörkum á flutta einingu (kWst)
frá árinu 2005–2016 uppreiknað m.t.t. vísitölu neysluverðs árið 2016.
Breyting á meðaltali tekna og tekjumarka dreifiveitna í dreifbýli (DB)
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Mynd 2.3. Meðaltal: Breyting frá 100 á tekjum og tekjumörkum á flutta einingu (kWst) frá
árinu 2005–2015 uppreiknað m.t.t. vísitölu neysluverðs árið 2016.
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Flutningsfyrirtækið. Breyting á tekjum og tekjumörkum stórnotenda.
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Mynd 2.4. Tekjumörk stórnotenda. Breyting frá 100 á tekjum og tekjumörkum á flutta einingu
(MWst) frá árinu 2005–2015 uppreiknað m.t.t. vísitölu neysluverðs árið 2016.
Flutningsfyrirtækið. Breyting á tekjum og tekjumörkum til almennra
notenda/dreifiveitna
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Mynd 2.5. Almennir notendur/Dreifiveitur. Breyting frá 100 á tekjum og tekjumörkum á flutta
einingu (MWst) frá árinu 2005–2015 uppreiknað m.t.t. vísitölu neysluverðs árið 2016.
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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
Breyting á orkuverði og dreifi- og flutningskostnaði frá árinu 2005
m.t.t. 4500 kWst notkunar á ári
120
110
100
90
80
70
60
50

Okt 2017 = 10,21 kr./kWst
100 = 8,41 kr./kWst

Okt 2017 = 5,95 kr./kWst

Dreifi-og flutningsgjaldskrár. Breyting frá árinu 2005 á verðlagi í okt 2017. Notkun 4500 kWst á ári.
Orkutaxti. Breyting á meðal orkuverði frá árinu 2005 á verðlagi í okt 2017.

Mynd 2.6. Breyting á meðalorkuverði annars vegar og meðaldreifi- og flutningskostnaði hins
vegar, frá árinu 2005 til 2017 m.t.t. 4500 kWst notkunar á ári.
Í upphafi árs 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. Orkustofnun safnar gögnum um raforkuverð sem eru
nú birt á vefsíðu Orkuseturs.9
Í töflu 2.3 má sjá raforkuverð á dreifiveitusvæðum í janúar 2005 og í október 2017 og
breytingar á kjörum almennra notenda á þessu tímabili, miðað við 4.500 kWst notkun. Eins
og sjá má eru hæstu verðin í október 2017 í dreifbýli hjá RARIK og Orkubúi Vestfjarða en
lægstu verðin eru hjá Norðurorku og HS Veitum. Bæði hefur orðið raunhækkun og raunlækkun á raforkuverði. Mest er raunlækkunin hjá Norðurorku, eða 9%, og raunhækkunin er
9

http://orkusetur.is/page/reiknivel_raforkuverd_samanburdur
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mest hjá Orkubúi Vestfjarða í dreifbýli, eða 64%. 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 4.500 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.

Tafla 2.3. Verð á dreifingu 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.
Mynd 2.7 sýnir þróun dreifikostnaðar dreifiveitna við dreifingu á raforku í þéttbýli og
dreifbýli frá janúar 2005 til október 2017 á verðlagi í október 2017 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.
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Þróun dreifikostnaðar kr./kWst m.v. 4.500 kWst ársnotkun
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Mynd 2.7. Þróun dreifikostnaðar frá janúar 2005 til október 2017 m.t.t. vísitölu
neysluverðs í október 2017.
Mynd 2.8 sýnir þróun meðalkostnaðar frá 2005 til og með október 2017 við orkukaup án
dreifingar, fyrir meðalheimilisnotkun sem er 4.500 kWst á ári. Myndin sýnir taxta á verðlagi í
október 2017. 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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Þróun orkuverðs (án dreifingar) kr./kWst m.v. 4.500 kWst ársnotkun
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Mynd 2.8. Þróun meðalkostnaðar frá 2005 til og með október 2017 við orkukaup (án dreifingar á verðlagi í október 2017) fyrir meðalheimilisnotkun sem er 4.500 kWst á ári.

2.3. Niðurgreiðslur á dreifingu raforku í dreifbýli

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. Með breytingum á lögum nr. 98/2004, um
jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku, sem urðu að lögum 3. mars 2015 er kveðið á um að
tekið verði upp sérstakt jöfnunargjald á þá raforku sem fer um dreifikerfi dreifiveitna til að
standa undir fullri jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku. Heildarorkuöflun inn á dreifikerfi
dreifiveitna er um 3.500 GWst og samkvæmt frumvarpinu er jöfnunargjaldið eingöngu lagt á
þá orku. Dreifiveiturnar sex í landinu eru hinir gjaldskyldu aðilar og var lagt til að innheimta
jöfnunargjaldsins yrði 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.
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, þegar notendum fjölgar aftur á móti 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. Frá því að jöfnunargjaldið var lagt á af fullum þunga á
árinu 2016 hefur komið í ljós að það var of lágt þar sem forsendur þess brugðust en byggt var
á orkuspá 2013–2050.
Veðurfar áranna 2013–2017 var með eindæmum gott ef frá er talið árið 2015. Orkunotkun
var því töluvert minni en ráð var fyrir gert í spánni og hlutfallslega meiri í dreifbýli en
þéttbýli, sem þýðir aukið framlag til jöfnunar. Mynd 2.3.1 sýnir spána frá 2013 og hver var
raunin fram til 2016 og framhaldið til 2020.
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Mynd. 2.9. Forsendur jöfnunargjalds byggt á orkuspá 2013–2050 og endurskoðaðri orkuspá
2017–2050.
Á mynd 2.3.2 má sjá verðþróun í dýrasta þéttbýlinu og meðalverð í dreifbýli RARIK og
Orkubús Vestfjarða. Sveiflurnar í meðalverði í dýrasta þéttbýlinu stafa m.a. af eftirfarandi:
1. Orkuveita Húsavíkur var á upphafsárunum dýrasta þéttbýlið.
2. Meðalverðið lækkar þegar RARIK kaupir dreifikerfi Orkuveitu Húsavíkur eins og
fram kemur á línuritinu 2011.
3. Meðalverðið lækkar enn 2016 þegar hluti þeirrar orku sem farið hefur um dreifikerfi
HS Veitna er flutt yfir á flutningskerfi Landsnets.
Ekkert bendir til þess að það takist að jafna þennan mun að óbreyttu. Jöfnunargjaldið þarf
að hækka verulega til að endar nái saman eða grípa þarf til róttækra breytinga á kerfinu til að
jafna orkukostnað dreifbýlisbúa við þéttbýlið.
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Þróun viðmiðunarverðs í þéttbýli/meðalverð í dreifbýli
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Mynd 2.10. Þróun viðmiðunarverðs í þéttbýli/meðalverð í dreifbýli.
Mynd 2.3.3 sýnir fjárþörf á hverjum tíma og framlag ríkissjóðs. Frá 2005 til ársins 2013
var árlegt framlag á bilinu 230–245 m.kr. Þá var bætt í til að dekka tímabilið þar til lögin um
jöfnunargjald kæmu til framkvæmda, en það gerist 1. apríl 2015. Allt fram til ársins 2009
dugði ríkisframlagið að mestu en mjög örar hækkanir í dreifbýli á árunum 2010 og 2011
ásamt lækkun á meðalverði í dýrasta þéttbýli þýðir að framlag ríkissjóðs þarf að hækka mikið.
Þegar síðari lækkun meðalverðs í þéttbýli verður 2016 eykst munurinn milli dreifbýlis og
þéttbýlis enn frekar. Samfara minni orkunotkun en mun meiri aukningu í dreifbýli en þéttbýli
þýðir þetta að meira fjármagn vantar til jöfnunar.
Fjárþörf til jöfnunar á móti framlagi ríkissjóðs til 2015 og
jöfnunargjald eftir það
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Mynd 2.11. Fjárþörf umfram framlög.
Niðurstaðan er sú að enginn jöfnun næst milli dreifbýlis og þéttbýlis nema til komi mun
meira fjármagn með stórhækkuðu jöfnunargjaldi. Það eitt og sér dugar skammt ef verðþróun
milli dreifbýlis og þéttbýlis heldur fram sem horfir. Endurnýjunarþörfin í dreifbýli skiptir
tugum milljörðum og það kallar einfaldlega á verðhækkanir í dreifbýli. Dreifbýlisveiturnar
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gætu í dag hækkað verð um tugi prósenta á grunni þess tekjuramma sem gjaldskrá þeirra
byggist á skv. lögum. Eitt er víst að þetta mál þarf ítarlega skoðun og varanlega lausn sem
allir geta sætt sig við.

2.4. Niðurgreiðsla á húshitunarkostnaði

Fjárlagaliður 04-583, sem áður nefndist 11-373, um niðurgreiðslur á húshitunarkostnaði,
skiptist í eftirfarandi sex liði:
 Beinar niðurgreiðslur á húshitunarkostnaði.
o Greiðist beint til dreifiveitna til lækkunar á reikningi notenda.
 Niðurgreiðslur til notenda utan samveitna og heimarafstöðva.
o Greiðist beint til notenda með eigin raforkuframleiðslu frá heimarafstöð og
notenda utan samveitna sem hita hús sín með olíu.
 Eingreiðslur til hitaveitna og einstaklinga.
o Hitaveitur sem leggja hitaveitu á rafhituðu svæðum fá svokallaða
eingreiðslu til að mæta þeim kostnaði sem verður til samfara lagningu
hitaveitunnar. Sama gildir um einstaklinga og félög sem t.d. fjárfesta í
einhverri þeirri lausn sem leiðir til minni raforkunotkunar við húshitun.
 Jarðhitaleit.
o Þessi heimild hefur ekki verið nýtt á undanförnum árum þar sem takmarkaðir fjármunir hafa deilst á aðra liði niðurgreiðslna. Hins vegar hefur áður
verið nefnt að það er löngu tímabært að endurskoða og leggja mat á árangur
jarðhitaleitar til þessa og skilgreina frekari skref í hitaveituvæðingu ásamt
því að skilgreina þau svæði sem munu þurfa að leysa húshitunarkostnað
sinn með öðrum hætti.
 Orkusparnaður.
o Heimilt er að nýta allt að 3% af fjárlagaliðnum í orkusparandi aðgerðir sem
leiða til lækkunar á húshitunarkostnaði.
 Umsjón og eftirlit Orkustofnunar.
o Orkustofnun hefur umsjón og eftirlit með fjármunum fjárlagaliðarins. Því
fylgir ýmiss konar eftirlits- og skýrslugerð samhliða vöktun á umsóknarkerfi um húshitunarkostnað. Þessi hlutur hefur farið vaxandi með auknu
umfangi fjárlagaliðarins en með fjárlögum fyrir árið 2017 eru þrír
fjárlagaliðir settir undir einn hatt auk þess sem fjárlagaliðurinn býður upp á
fjármuni til sérverkefna sem finnst ekki farvegur fyrir annars staðar.
2.4.1. Beinar niðurgreiðslur á húshitunarkostnaði
Um 90% landsmanna hafa aðgang að jarðhita til að hita hús sín. Íbúar þeirra svæða sem
ekki hafa aðgang að jarðhita og hita hús sín með raforku eða eldsneyti njóta niðurgreiðslna á
húshitun. Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar hafa átt sér stað frá árinu 1983 og hafa
stjórnvöld varið tæpum 43 ma.kr. til þessa. Frá 1. apríl 2016 er dreifi- og flutningskostnaður
af hitunarhluta raforkunotkunar notenda niðurgreiddur að fullu. Lengra verður ekki gengið í
niðurgreiðslum. Önnur notkun fellur undir samkeppnisákævði raforkulaganna og stjórnvöld
geta ekki, og mega ekki, hafa afskipti af verðlagningu eða gera nokkuð sem skekkir þá
samkeppni.
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Niðurgreiðslur til húshitunar
á verðlagi hvers árs og föstu verðlagi í jan. 2017 í m.kr.
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Mynd 2.12. Niðurgreiðslur til húshitunar frá 1983 til og með 2016.
2.4.2. Niðurgreiðslur til notenda utan samveitna og vegna heimarafstöðva
Notendur utan samveitna, þ.e. í Grímsey, Flatey, 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 eins og einangrunarstyrkjum, stuðningi við gler- og gluggaskipti og fleiri
úrræði sem hafa leitt til lækkunar á húshitunarkostnaði. Þar hefur tekist að lækka kostnað við
olíuhitun um 40% á undanförnum árum. Vissulega hefur lægra olíuverð einnig átt sinn þátt í
þessum árangri og hafa ber í huga að útgjöld munu hækka ef olíuverð hækkar. Fjöldi þeirra
sem notið hafa niðurgreiðslna vegna framleiðslu eigin raforku hefur staðið í stað á
undanförnum árum, þ.e. 65 einstaklingar fengu niðurgreiðslu á húshitun frá heimarafstöð að
upphæð 2,8 m.kr.
2.4.3. Styrkir til nýrra hitaveitna og notenda sem lækka vilja hitunarkostnað
Frá árinu 2014 til dagsins í dag hefur orðið gífurleg aukning í lagningu hitaveitna á
rafhituðum svæðum og sér ekki fyrir endann á þeirri þróun. Þá leita einstaklingar, sveitarfélög
og fyrirtæki í auknum mæli leiða til að spara sér húshitunarkostnað með uppsetningu
varmadælna, bæði í gegnum eingreiðslukerfi Orkustofnunar og af eigin hvötum. Í árslok 2016
áttu hitaveitur og einstaklingar rétt á 600 m.kr. í eingreiðslur sem ekki hefur tekist að
fjármagna í gegnum fjárlög en vonir standa til að það náist á næstu misserum.
Stærstu verkefnin á næstu árum eru:
 Hitaveita um Hrútafjörð, Miðfjörð og Víðidal, sem er langt komin.
 Hitaveita í Lýtingsstaðahrepp í Skagafirði og út frá Hofsós í átt að Hólum í
Hjaltadal.
 Stækkun veitusvæðis hitaveitu Dalvíkurbyggðar, sem er langt komin.
 Stækkun hitaveitusvæðis Norðurorku.
 Hitaveita í Kelduhverfi í undirbúningi.
 Hitaveita á Höfn í Hornafirði í undirbúningi.
 Hitaveita á Hólmavík í undirbúningi.
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 Ígildi hitaveitu á Tálknafirði í undirbúningi.
 Hitaveita í Hvalfjarðarsveit í vinnslu.
Kostnaðurinn hleypur á tugum milljarða króna og eingreiðslur vegna þessa verða á bilinu
4– 5 ma.kr. Stjórnvöld þurfa að hafa þetta í huga þar sem niðurgreiðslur til húshitunar lækka
a.m.k. um 200 m.kr. árlega.
2.4.4. Orkusparnaður
Stöðugt er 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 hitaveitna, uppsetningar á viðarkyndingu eða varmadælum. Þá hefur í auknum mæli
verið varið fjármunum til svokallaðra „brothættra byggða“ þar sem veittir eru styrkir til
orkusparandi aðgerða sem leiða til lægri kostnaðar notenda og ekki síður til fjölbreyttari
atvinnumöguleika og betra mannlífs.
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 hafa að
markmiði að jafna að fullu kostnað notenda í dreifbýli við dýrasta þéttbýlið. Sá jöfnuður hefur
jákvæð áhrif á niðurgreiðslur húshitunar í dreifbýli fyrir stjórnvöld því að niðurgreiðslur
húshitunar lækka í samræmi við hækkað dreifbýlisframlag. Eins og rakið var í kafla 2.3 gæti
það reynst þrautin þyngri að ná því markmiði að jafna kostnað notenda í dreifbýli við dýrasta
þéttbýlið m.v. núverandi aðstæður og er full ástæða til að hugsa málið upp á nýtt. Eignaraðild
dreifiveitna í Landsneti er ekki æskileg og bindur mikið fjármagn sem ella gæti nýst til að
hraða uppbyggingu dreifikerfisins í dreifbýli sem færri og færri standa á bak við og er
verulega kostnaðarsamt. Þann kostnað þarf einhver að greiða eins og sést á hækkun orkuverðs
í dreifbýli langt umfram það sem gerist í þéttbýli.
Stjórnvöld þurfa að íhuga breytingar á þessu sjálfvirka kerfi þar sem mismunur verður
seint brúaður og því er nauðsynlegt að skoða af fullri alvöru eina gjaldskrá fyrir dreifingu og
flutning á raforku. Þetta þyrfti hugsanlega að gerast í nokkrum þrepum. Fyrst með einni
gjaldskrá á þeim dreifiveitusvæðum sem hafa heimild til dreifbýlisgjaldskrár. Þegar í ljós
kemur hvað það leiðir af sér, m.v. að fjármunir verða til hjá dreifiveitunum sem auðveldar
uppbyggingu dreifikerfisins í dreifbýli án sjálfvirka hækkana eins og verið hefur, þarf að huga
að næsta skrefi. Næsta skref gæti verið ein gjaldskrá fyrir dreifingu og flutning á landinu öllu.
Hvort eða hvernig verður staðið að þessu er undir stjórnvöldum komið. Þetta er pólitískt
hitamál sem þarf að leysa fyrr en seinna.
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3. Sala og notkun raforku
Í þessum kafla er fjallað um það hvernig sala og notkun raforku hérlendis hefur þróast
síðastliðin ár, auk þess sem raforkunotkun hér á landi er borin saman við raforkunotkun í
ríkjum OECD sem og nokkrum öðrum löndum.

3.1. Raforkunotkun

Raforkunotkun Íslendinga hefur aukist mikið frá því að rafvæðing landsins hófst á fyrri
hluta síðustu aldar. Á árinu 2016 nam heildarraforkunotkunin um 18,1 TWst, sbr. mynd 3.1.
Flutnings- og dreifitöp eru 0,5 TWh. Raforkuvinnsla árið 2016 nam samtals 18,5 TWst.

Mynd 3.1. Raforkunotkun á Íslandi 1994–2016.
Með vísan til myndar 3.2 skiptist fyrrgreind notkun þannig að almenn notkun nemur 3.726
GWst, sem svarar til 20% af heildarnotkuninni, en notkun stórnotenda nemur 14.334 GWst,
sem svarar til 77% af heildarnotkuninni. Flutnings- og dreifitöp eru 488 GWst. Flutnings- og
dreifitöp hafa nánast haldist í horfinu frá 2005 þrátt fyrir rúma tvöföldun á því magni raforku
sem flutt er um flutnings- og dreifikerfi landsins. Áður var hlutfallið rúm 5% af
raforkuvinnslu en árið 2016 var hlutfallið 2,6%.
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Mynd 3.2. Skipting raforkunotkunar árið 2016.
Sé horft til tímabilsins 1994–2016 er árleg meðalaukning heildarraforkunotkunar tæp 7%.
Árið 2016 dróst úr raforkunotkun almennra notenda um 4% á sama tíma og raforkunotkun
stórnotenda hélst nánast í stað (-0,15%) milli ára. Samdrátt í raforkunotkun almennra notenda
má helst rekja til þess að lofthiti var 1,5°C hærri en árið áður og loðnuafli var mun minni. Auk
þess fékk gagnaver afhenta raforku frá flutningskerfi sem áður fór um dreifikerfi og flokkast
því sem stórnotandi árið 2016. Mynd 3.4 sýnir árlega aukningu hvors notkunarflokks fyrir sig
og heildaraukninguna á fyrrnefndu árabili. Aukning raforkunotkunar er mest á árunum 1996–
1999 og 2005–2008 og tengist uppbyggingu stóriðjufyrirtækja, þar sem uppbygging
Norðuráls og Fjarðaáls vega þyngst.

Mynd 3.3. Árleg aukning raforkunotkunar á Íslandi frá árinu 1994 til 2016.
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Í raforkuspá 2017–2050 er gert ráð fyrir að heildarnotkun raforku aukist úr 18,1 TWst
2016 í 20,0 TWst á árinu 2020 en það svarar til 3,4% 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 3.4.

Mynd 3.4. Spá um raforkunotkun (forgangs- og skerðanleg orka) tímabilið 2017–2050 ásamt
rauntölum áranna 1995–2014.
Til stóriðju teljast nú álver Alcan í Straumsvík, álver Norðuráls á Grundartanga, álver
Alcoa í Reyðarfirði, Járnblendiverksmiðjan á Grundartanga og aflþynnuverksmiðjan
Becromal á Akureyri. Stóriðju má skipta í þrjá flokka; áliðnað, járnblendiiðnað og
álúrvinnsluiðnað. Þróun á skiptingu raforkunotkunar milli þessara iðngreina má sjá á mynd
3.5. Til stórnotenda telst fyrrnefnd stóriðja ásamt gagnaverum Verne Global og Advania en
samtals notuðu þau um 1% af heildarraforkunotkun stórnotenda árið 2016.
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Mynd 3.5. Þróun raforkunotkunar stóriðju frá 1992 til 2016.
Þegar meginflokkar almennrar raforkunotkunar á árinu 2016 eru skoðaðir nánar, sbr. mynd
3.6, sést að hlutur þjónustu var 35% af heildarnotkun og hlutur heimila 23%. Hlutur
veitustarfsemi er þriðji stærsti flokkur raforkunotkunar með 21% af raforkunotkuninni, en
undir þann lið fellur m.a. dæling á heitu vatni hjá hitaveitum. Almennur iðnaður tekur um
14% af heildarnotkun.

Mynd 3.6. Skipting almennrar raforkunotkunar árið 2016.
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Breyting einstakra notkunarflokka frá árinu 2009 til 2016 má sjá í töflu 3.1. Árið 2009 náði
raforkunotkun heimila hámarki. Samdrátt í raforkunotkun heimila síðustu ár má rekja til
orkugrennri raftækja og lýsingar. Í raforkuspá er þó er gert ráð fyrir aukinni raforkunotkun
heimila á næstu árum en hún stafar helst af orkuskiptum í samgöngum.

Tafla 3.1. Breyting raforkunotkunar eftir notkunarflokkum.
Á mynd 3.7 má sjá þróun almennrar notkunar eftir notkunarflokkum. Fyrir utan
heildarþróun er einnig hægt að sjá þróun notkunar vegna fiskveiða, landbúnaðar, veitna,
iðnaðar utan stórnotenda, heimila og þjónustu.

Mynd 3.7. Þróun almennrar notkunar eftir notkunarflokkum árin 1992–2016.

3.2.

Sala upprunaábyrgða á raforku

Samkvæmt lögum nr. 30/2008, um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með
endurnýjanlegum orkugjöfum o.fl., og reglugerð nr. 757/2012 um birtingu upplýsinga sem eru
tengdar upprunaábyrgðum raforku er Orkustofnun falið ákveðið eftirlitshlutverk varðandi
útgáfu á upprunaábyrgðum.
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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 auka þannig umhverfisvitund. Hægt er að kaupa upprunaábyrgðir af framleiðslueða sölufyrirtækjum raforku. Fyrirtæki sem kaupa slíkar upprunaábyrgðir geta 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 og er aðgengileg á
vefsíðu Orkustofnunar.
Við útreikning á samsetningu uppruna afhentrar raforku á Íslandi, sem Orkustofnun sér
um, 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. Á uppgjörsreikningi er uppruni raforku á
Íslandi einnig kjarnorka og jarðefnaeldsneyti, fyrir utan endurnýjanlega orku.
Við samanburð á árunum 2013–2016 sést að verulegur munur getur verið á milli ára á sölu
á upprunaábyrgðum og áberandi er hvað salan er lítil á árinu 2015. Tafla 3.2 sýnir sölu
upprunaábyrgða fyrir árin 2013–2014.
Upprunavottorð
Útgefnar.........................
Afskráðar.......................
Afturkallaðar...................
Samtals.........................

2016
15.744.320
-2.583.175
0
13.161.145

2015
2014
2013
6.508.643 10.132.869 11.790.604
-1.102.286
-6.681
-69.268
-372
-20.503
-23.456
5.405.985 10.105.685 11.697.880

Tafla 3.2. Sala upprunavottorða 2013–2016, í MWh.
Í töflunum hér að neðan er samsetning uppruna raforku á Íslandi tilgreind og samsetning
raforku í Evrópu til samanburðar.
Tegund
Endurnýjanleg orka.........
Kjarnorka.......................
Jarðefnaeldsneyti.............
Samtals.........................

2016
21,1%
20,3%
58,7%
100,0%

2015
71,4%
12,0%
16,6%
100,0%

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

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

Tafla 3.3. Samsetning uppruna raforku á Íslandi 2013–2016.
Tegund
Endurnýjanleg orka.........
Kjarnorka.......................
Jarðefnaeldsneyti.............
Samtals.........................

2016
3,8%
24,7%
71,5%
100,00%

2015
4,0%
35,0%
61,0%
99,99%

2014
0,7%
41,9%
57,5%
100,00%

2013
7,2%
36,7%
56,1%
100,00%

Tafla 3.4. Samsetning uppruna raforku í Evrópu árið 2013–2016.
Nánari upplýsingar um upprunaábyrgðir og almenna og sértæka yfirlýsingu eru aðgengilegar á vefsíðu Orkustofnunar.
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3.3. Raforkuvinnsla

Meginhluti raforku Íslendinga kemur frá endurnýjanlegum orkulindum. Langstærsti hluti
heildarvinnslu raforku, eða rúm 72%, er unninn úr vatnsafli. Raforkuframleiðsla
jarðgufuvirkjana, sem hófst árið 1969, hefur aukist mjög mikið síðastliðin ár og var um 28%
af allri raforkuvinnslu árið 2016, eða um 5.067 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 2016. Á árabilinu 2005–2008
var aukning raforkuvinnslu mjög hröð, bæði á jarðhita- og vatnsorkusviðinu, en síðan stóð
raforkuvinnslan í stað þar til Búðarhálsvirkjun komst í gagnið árið 2014. Myndin
endurspeglar einnig aukinn áhuga fyrirtækja á raforkuvinnslu með jarðvarma þar sem
raforkuvinnsla með vatnsafli jókst á árabilinu 2002–2016 um 93% en vinnsla raforku með
jarðvarma fyrir sama tímabil jókst aftur á móti um 253%.
Samdráttur í vinnslu vatnsaflsvera árið 2016 stafaði af slæmu vatnsári sem leiddi til skerðingar á afhendingu raforku til viðskiptavina.

Mynd 3.10. Þróun raforkuvinnslu frá árinu 2002 til 2016.
Á mynd 3.11 má sjá hvernig raforkuvinnsla á árinu 2016 skiptist milli stærstu
vinnslufyrirtækjanna. Eins og sést á myndinni var hlutdeild Landsvirkjunar um 72% af
raforkuvinnslu landsins árið 2016, hlutdeild Orku náttúrunnar var um 18% og hlutdeild HS
Orku nam rúmum 6%. Nokkur breyting hefur orðið á hlutdeild fyrirtækja í raforkuvinnslu frá
árinu 2010 þegar hlutur Landsvirkjunar var 74% og Orkuveitu Reykjavíkur rúm 15%.
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Mynd 3.11. Skipting raforkuvinnslu milli vinnslufyrirtækja árið 2016.
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 (9,2 GWh á móti 2,7 GWh árið 2016). Árið 2015 var mjög
vindasamt og var því metnýting á vindmyllum það ár. Vindmyllur hafa nú þegar sannað sig
og þegar þær eru samnýttar með miðlunarlónum vatnsorkuveranna geta þær nýst til fulls.

Mynd 3.12. Nýting vindorku á Íslandi.
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3.4. Alþjóðlegur samanburður

Raforkunotkun hérlendis hefur aukist stöðugt síðastliðna áratugi og raforkunotkun á mann
á Íslandi árið 2015 var meiri en í nokkru öðru OECD-ríki, eins og sést á mynd 3.13.
Aðalástæðan er raforkunotkun til stóriðju og sú notkun hefur færst í aukana. Enn fremur má
skýra mikla raforkunotkun hérlendis út frá þeirri staðreynd að landsframleiðsla er
hlutfallslega mikil og lífskjör góð, sem helst í hendur við meiri orkunotkun atvinnulífs og
heimila.
Við búum við ódýran jarðvarma þannig að við þurfum ekki að nýta rafmagn til að hita
húsnæði, en Noregur og Kanada, sem komast næst okkur í rafmagnsnotkun á íbúa, eru einnig
með mikla húshitun og mikinn orkufrekan iðnað.
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Mynd 3.13. Raforkunotkun á íbúa árið 2015 hjá ríkjum OECD ásamt nokkrum völdum
ríkjum (MWst/íbúa).10

10

Úr riti IEA „Key World Energy Statistics“, http://www.iea.org/publications/freepublications
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Á mynd 3.14 er sýnt hlutfall raforkunotkunar og landsframleiðslu nokkurra landa. Ísland
ásamt Kína, Rússlandi, Suður-Afríku og Indlandi skera sig úr í samanburðinum. Röð
landanna hefur riðlast frá árinu 2008 þegar Rússland var með mestu notkunina í hlutfalli við
landsframleiðslu, síðan Ísland og Kína minnstu. Staða Íslands á súluritinu sýnir glögglega
hversu hlutfallslega mikil raforkunotkun er á landinu og hversu landsframleiðslan er háð
raforkuframleiðslunni. Flest OECD-ríki nota um 200–700 Wst á Bandaríkjadal í landsframleiðslu og hjá mörgum þjóðum þar sem raforkunotkun á íbúa er mest er notkun í hlutfalli við
landsframleiðslu einnig mikil.

Mynd 3.14. Raforkunotkun í hlutfalli við landsframleiðslu árið 2015 hjá ríkjum OECD og
nokkrum völdum ríkjum (Wst/USD).11

11

Úr riti IEA „Key World Energy Statistics“, http://www.iea.org/publications/freepublications/
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4. Raforkuþörf og öryggi raforkukerfisins12
Þessi kafli snýr að flutningskerfi raforku, ástandi þess og fyrirhugaðar styrkingar á því.
Fjallað er um sviðsmyndir um væntanlega þróun raforkumarkaða á Íslandi og hvernig innviðir
eru í stakk búnir til að mæta þeirri þróun. Að lokum er svo 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. Í október 2016 tók í gildi reglugerð nr.
870/2016 um kerfisáætlun sem kveður nánar á um útfærslu og innihald kerfisáætlunar.
Samkvæmt núgildandi regluverki er kerfisáætlun háð samþykki Orkustofnunar og markar
áætlunin þannig stefnu varðandi leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum
um mat á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000. Kerfisáætlanir flutningsfyrirtækisins falla þannig
undir lög um umhverfismat áætlana, nr. 105/2006.
Kerfisáætlun 2016–2025 var synjað af Orkustofnun 8. september 2017. Ákvörðun um
synjun áætlunarinnar byggðist aðallega á atriðum er varða lýsingar á einstökum verkefnum á
þriggja ára framkvæmdaáætlun kerfisáætlunarinnar. Í kjölfar synjunarinnar gaf Orkustofnun
út þá yfirlýsingu að kerfisáætlun 2015–2024 væri enn þá í gildi og þau verkefni sem væru á
framkvæmdaáætlun hennar hefðu samþykki Orkustofnunar. Í kjölfar synjunarinnar hefur
flutningsfyrirtækið ásamt Orkustofnun unnið að því að finna lausn á þeim atriðum sem út af
stóðu í því augnamiði að tryggja að samþykktarferli næstu kerfisáætlunar gangi betur fyrir sig.
4.1.1. Meginflutningskerfið
Í flutningskerfi Landsnets eru um 3.350 km af háspennulínum í lofti, jörðu og sjó. Þar
teljast rétt um 2.130 km, eða um ²/₃ hlutar kerfisins, til hins svokallaða meginflutningskerfis
sem er meginæð raforkuflutnings og tengir saman vinnslu og notkun, bæði almenna notkun
svæðisflutningskerfa og stórnotendur sem tengdir eru beint inn á kerfið á hærri spennu. Mynd
4.1 sýnir meginflutningskerfið eins og það var árið 2017 og er enn.
Meginflutningskerfinu er skipt í átta landsvæði sem hafa sögulega skírskotun og taka mið
af svæðisskiptingu raforkuspár. Landsvæðaskiptinguna má einnig sjá á mynd 4.1 en
skiptingin er einnig með þessum hætti til að draga sem best fram flutningstakmarkanir á milli
svæða. Í kerfisrannsóknum meginflutningskerfisins er sjónum aðallega beint að flutningi milli
svæða og flutningsþörf framtíðar metin út frá þeim. Eðli máls samkvæmt er mestra úrbóta
þörf þar sem veigamestu flutningstakmarkanirnar eru í núverandi kerfi.

12

Höfundur texta: Landsnet.
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Mynd 4.1. Meginflutningskerfið árið 2017 ásamt landshlutaskiptingu.
Árið 2016 var heildarmötun inn á kerfi Landsnets 17,85 TWst, þar af fóru 3,15 TWst til
dreifiveitna og 14,34 TWst til stórnotenda, sem er 1,5% minna en árið 2015. Afhending til
dreifiveitna í gegnum kerfi Landsnets dróst saman um 7,6% milli áranna 2015 og 2016 og er
aðalástæða þess rakin til minni notkunar fiskimjölsverksmiðja. Afhending til stórnotenda sem
tengjast beint inn á kerfi Landsnets stóð nánast í stað frá árinu 2015, eftir aukningu upp á
2,18% árið á undan. Heildarúttekt úr kerfi Landsnets á árinu 2016 var um 17,48 TWst með
hámarksafltopp upp á 2.241 MW.
Í ársbyrjun 2017 var uppsett afl í virkjunum framleiðenda, tengdum flutningskerfinu,
samanlagt 2593 MW.
4.1.2. Töp í flutningskerfinu
Flutningstöp í kerfi Landsnets námu um 360 GWst árið 2016, sem eru 2,02% af heildarinnmötun. Samanborið við árin á undan voru töpin 370 GWst árið 2015, eða 2,04%, og 361
GWst árið 2014, eða 2,06%. Ástæðan fyrir minni töpum er minni afhending til dreifiveitna en
árið áður.
4.1.3. Flöskuhálsar og tengingar á milli svæða
Flutningskerfið á Íslandi er orðið mikið lestað og hefur Landsnet skilgreint flutningssnið í
meginflutningskerfinu sem segja til um hámarksaflflutning milli svæða og landshluta. Alls eru
skilgreind fimm snið í meginflutningskerfinu og flutningsmörk þeirra tilgreind. Þau verða til
staðar á meðan engar styrkingar verða á meginflutningskerfinu. Megintilgangur sniðanna er
að takmarka aflflutning í gegnum eina eða fleiri flutningslínur til að tryggja að einföld truflun
valdi ekki óstöðugleika í kerfinu eða kerfishruni. Svokölluð stöðugleikamörk sniðanna tryggja
að kerfið haldist stöðugt og ekki þurfi að skerða raforku til notenda við einfalda truflun.
Flutningstakmarkanir í gegnum snið miðast oftast við flutningsgetu þeirrar línu sem minnsta
flutningsgetu hefur af þeim línum sem sniðið sker.
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Sveiflur í vatnsbúskap uppistöðulóna milli ára geta haft áhrif á afhendingu raforku þar sem
flutningssnið geta takmarkað möguleika á að flytja raforku milli landshluta. Um árabil hafa
flutningstakmarkanir og óstöðugleiki verið vandamál í rekstri byggðalínunnar og hafa skerðingar á orkuafhendingu aukist ár frá ári.

Mynd 4.1. Skilgreind flutningssnið í meginflutningskerfinu 2017.
Snið I
Sker Hrauneyjafosslínu 1 og Sigöldulínu 3. Hrauneyjarfosslína 1 liggur frá Hrauneyjafossstöð að Sultartangastöð og Sigöldulína 3 liggur frá Sigöldustöð að Búrfellsstöð. Um þessar
línur fer mestöll framleiðsla frá Sigöldustöð, Vatnsfellsstöð, Hrauneyjarfossstöð og Búðarhálsstöð. Aflflæðið um sniðið takmarkast af endabúnaði Hrauneyjafosslínu 1 og eru efri mörk
þess 475 MW. Hitaflutningsmörk beggja flutningslína eru tæp 600 MW og er því mögulegt að
hækka sniðmörkin með uppfærslu á endabúnaði.
Snið II
Sker Kröflulínu 2 og Sigöldulínu 4. Kröflulína 2 liggur frá Kröflustöð að Fljótsdalsstöð og
Sigöldulína 4 liggur frá Sigöldustöð að tengivirkinu á Prestbakka. Aflflæði um snið II takmarkast bæði af endabúnaði Kröflulínu 1 og 220/132 kV aflspennis í Sigöldustöð og eru
núverandi stöðugleikamörk 100 MW. Með aukinni orkuvinnslu á Norðausturlandi, bæði í
Kröflustöð og á Þeistareykjum, eykst pressan á snið II töluvert en að sama skapi minnkar
pressan á snið IV, þar sem þessi vinnsla er staðsett innan sniðs IV.
Snið IIIb
Sker Blöndulínu 1 og Fljótsdalslínu 2. Blöndulína 1 liggur frá Laxárvatni að Blöndustöð
og Fljótsdalslína 2 frá Kröflustöð að Fljótsdalsstöð. Snið IIIb takmarkar aflflutning í
Vesturátt, þ.e. öfugt miðað við snið II og snið IV. Núverandi stöðugleikamörk eru 130 MW
og takmarkar það flutning frá Fljótsdalsstöð og Blöndustöð inn á byggðalínuna til vesturs.
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Snið IV
Sker Blöndulínu 2 og Sigöldulínu 4. Blöndulína 2 liggur frá Blöndustöð að Varmahlíð og
Sigöldulína 4 liggur frá Sigöldustöð að tengivirkinu á Prestbakka. Um árabil hafa flutningstakmarkanir og óstöðugleiki verið mikið vandamál í rekstri byggðalínunnar, þá helst vegna
sniðs IV. Skerðingar á orkuafhendingu eru farnar að vera tíðari. Helsta ástæða þess er aukið
álag á Norðausturlandi og rafvæðing fiskimjölsverksmiðja á Austurlandi. Nú er svo komið að
ástandið er farið að hamla atvinnuuppbyggingu á landsbyggðinni, svo sem rafvæðingu
fiskiðjuvera og virkni raforkumarkaðar. Stöðugleikamörk sniðs IV eru 100 MW og takmarkandi fyrir sniðið er flutningsgeta Rangárvallarlínu 1 og aflgeta 220/132 kV aflspennis í
Sigöldu.
Snið VI
Sker Sultartangalínu 1, Sultartangalínu 3 og Brennimelslínu 1. Sultartangalínur 1 og 3
liggja frá Þjórsársvæðinu að tengivirkinu á Brennimel og Brennimelslína 1 liggur frá
tengivirkinu á Geithálsi að tengivirkinu á Brennimel. Snið VI takmarkar aflflutning að
Brennimel, en þar eru stórnotendur eins og Norðurál og Elkem. Brennimelslína 1 og Sultartangalína 1 takmarka aflflutning að Brennimel þar sem flutningsgeta þeirra er töluvert minni
en flutningsgeta Sultartangalínu 3. Í truflanatilfellum, þegar Sultartangalína 3 leysir út, þurfa
Sultartangalína 1 og Brennimelslína 1 að geta flutt aflið í gegnum snið VI og eru stöðugleikamörk því 650 MW, sem er samanlögð flutningsgeta Sultartangalínu 1 og Brennimelslínu 1.
Kerfisvarnir eru staðsettar víðsvegar í flutningskerfinu og er hlutverk þeirra að mæla
aflflæði eftir flutningslínum og koma í veg fyrir yfirlestun á flutningslínum, aflsveiflur og
undirtíðni á afhendingarstöðum Landsnets. Aflflæði eftir byggðalínunni hefur aukist með
auknu álagi á Norðurlandi, Norðausturlandi og Austurlandi. Til að mögulegt sé að minnka
aflflæðið á byggðalínunni, og þar með aflflæði í gegnum sniðin, þarf að auka framleiðslu inn
á kerfið innan þessara tilteknu sniða.
4.1.4. Snjallnet
Snjallnet (e. smartgrid) er samheiti yfir tækninýjungar á sviði framleiðslu, flutnings og
dreifingu raforku sem nýta fjarskipta-, stýri- og upplýsingatækni til að auka afhendingaöryggi,
hagkvæmni flutningskerfisins sem og sveigjanleika markaðsaðila. Snjallnet metur á hverjum
tíma stöðugleika kerfisins og þörf fyrir hraðvirk inngrip sem eru af ýmsum toga svo sem
stýring álags eða rofabúnaðar.
Vöktun og stjórnun raforkukerfisins fer fram í stjórnstöð Landsnets. Inn til stjórnstöðvar
streyma upplýsingar um stöðu kerfisins í formi mælinga og stöðuvísana frá tengivirkjum og
búnaði. Á undanförnum árum hefur verið unnið að því að setja upp hágæðamæla um allt land
sem gefa upplýsingar í rauntíma um stöðugleika raforkukerfisins. Hágæðamælarnir veita
starfsfólki í stjórnstöð gögn í upplausn sem er í millisekúndum, samanborið við hefðbundnar
mælingar sem berast á tveggja til þriggja sekúndna fresti. Þessir mælar sem kallast
víðsjármælar (e. phasorpoint) og úrvinnsla þeirra í rauntíma í stjórnstöð Landsnets er
forsenda snjallnetsþróunar. Gögn úr víðsjármælum eru svo nýtt til að þróa sjálfvirkar
stýringar fyrir snjallnetslausnir víða um landið og má þar nefna snjallnet á Vestfjörðum,
hraðar álagsstýringar í álverum, sjálfvirkar álagsstýringar á Suðurlandi o.fl.
Í fyrra var einnig þróuð snjallnetslausn á Austurlandi sem fól í sér að þróaðar voru
stýringar fyrir sex fiskimjölsverksmiðjur á Austurlandi ásamt álagsstýringum í álverum.
Markmið verkefnisins var að þróa leið til þess að hámarka nýtni núverandi kerfis og gefa
þannig verksmiðjunum færi á að skipta svartolíu út fyrir rafmagn sem framleitt er með
endurnýjanlegum orkugjöfum, þrátt fyrir núverandi flutningstakmarkanir á kerfinu.
Snjallnetið á Austurlandi var þróað í nánu samstarfi við hagsmunaaðila og birgja. Þeir
helstu eru sex fiskimjölsverksmiðjur á Austurlandi, RARIK, Orkufjarskipti og General
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Electric. Verkefnið hlaut umhverfisverðlaun atvinnulífsins 2017 sem framtak ársins á sviði
loftslagsmála.
Helsti ávinningur snjallnetsins á Austurlandi er sá að flutningsmörk til Austurlands í
raforkukerfinu hafa aukist um 44%, úr 90 MW í 130 MW, þegar stýringar eru að fullu virkar.
Þetta samsvarar aukinni flutningsgetu upp á 350 Gwh á ári sem svarar til árlegrar heimilisnotkunar um 85 þúsund heimila eða 170 þúsund rafbíla. Þjóðhagslegur ávinningur af
verkefninu er árlegur sparnaður í losun gróðurhúsalofttegunda upp á 90 þúsund tonn sem er
ígildi losunar frá rúmlega 55 þúsund bílum. Að auki eykst sveigjanleiki raforkuframleiðenda
um allt land og tilvikum þar sem almennir notendur verða fyrir rafmagnsleysi í kjölfar stórra
truflana fækkar.
4.1.5. Þróun raforkumarkaðar
Erfitt er að segja til um hvernig markaður með raforku mun þróast næstu áratugina og
hvaða þarfir flutningskerfið þarf að uppfylla til framtíðar. Til að bregðast við þeirri óvissu
sem ríkir um væntanlega þróun raforkumarkaðarins var farin sú leið að skilgreina raunhæfar
sviðsmyndir sem ná yfir mögulega þróun í notkun og framleiðslu á raforku á næstu árum og
áratugum.
Hlutverk þessara sviðsmynda er annars vegar að búa til verkfæri fyrir sérfræðinga í þróun
flutningskerfisins til að hanna mögulega valkosti þegar kemur að styrkingum í flutningskerfinu og hins vegar að mynda grundvöll fyrir mati á valkostum, bæði hvað varðar mat á
kerfislægum eiginleikum og á þjóðhagslegri hagkvæmni styrkinga.
Skilgreindar sviðsmyndir eru ekki spár um væntanlega þróun heldur leið til að lýsa
mismunandi framtíðarhorfum. Þær geta hins vegar byggst á spám, áætlunum, stefnu
stjórnvalda og annarri umfjöllun sem fram fer í þjóðfélaginu hverju sinni. Mögulegar
sviðsmyndir eru í eðli sínu óendanlega margar en til að þær þjóni hlutverki sínu sem
forsendur fyrir hönnun styrkinga og grundvöllur fyrir mati á valkostum styrkinga var
nauðsynlegt að skilgreina og fastsetja einhverjar þeirra sem síðan er unnið eftir.
Því voru skilgreinar fjórar sviðsmyndir fyrir langtímaþróun flutningskerfisins sem saman
ná yfir tiltölulega breytt svið hvað varðar mögulega þróun þess.

Mynd 4.3. Sviðsmyndir um þróun raforkumarkaðar.
Sviðsmyndirnar fjórar ná yfir tiltölulega breytt svið eftirspurnar í framtíðinni. Allt frá því
sem lýst er í raforkuspá til mögulegrar tengingar íslenska raforkukerfisins við Evrópu. Lýsing
á einstökum sviðsmyndum fylgir hér á eftir.
4.1.6. Stöðug þróun
Hlutverk sviðsmyndarinnar „Stöðug þróun“ var að gefa mynd af þróuninni ef ekki kæmi til
meiri notkun en sem leiðir af mannfjöldaaukningu og hægum breytingum á orkunotkunarmynstri fólks. Grundvöllur sviðsmyndarinnar er sú aukning í raforkunotkun sem reiknuð er út
samkvæmt nýjustu útgáfu raforkuspár. Sjóndeildarhringur sviðsmyndarinnar nær til ársins
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2030 og var horft til álags á kerfið eins og það myndi verða á því ári, samkvæmt raforkuspá.
Tekinn var með í reikninginn sá hluti orkuskipta sem snýr að rafvæðingu samgangna og
skilgreindur er í raforkuspá fyrir árið 2030. Eingöngu var horft til forgangsorku við
skilgreiningu á sviðsmyndinni sem þýðir að frekari rafvæðing fiskimjölsverksmiðja er ekki
tekin með þar sem þær eru á skerðanlegum flutningi. Því mun frekari rafvæðing
verksmiðjanna bætast við það hámarksálag sem gefið er upp í sviðsmyndinni. Til að mæta
þeirri auknu raforkunotkun sem kemur fram í sviðsmyndinni var í líkanagerð horft til áætlana
orkuframleiðslufyrirtækja, sem upplýst var um í samráðsferli við gerð sviðsmyndanna.

Stöðug þróun

Sjóndeildarhringur til ársins
Árleg orkunotkun í GWst
Hámarksálag í MW
Uppsett afl virkjana í MW

2030
20.647
2.595
2.878

Tafla 4.1. Sviðsmyndin „Stöðug þróun“ í tölum.
Heildarálagsaukning frá lokum ársins 2016 er 248 MW. Af því eru 155 MW aukning á
almennri notkun og vegna rafbílavæðingar skv. raforkuspá, 35 MW eru vegna kísilvers
United Silicon í Helguvík og 58 MW vegna kísilvers PCC á bakka.
4.1.7. Aukin eftirspurn
Tilgangur sviðsmyndarinnar „Aukin eftirspurn“ var að skoða álag á flutningskerfið ef
atvinnuuppbygging yrði hraðari en gert er ráð fyrir í raforkuspá. Hún grundvallast á
upplýsingasamráði sem fram fór á vormánuðum 2016 við kaupendur og seljendur á raforkumarkaði. Sjóndeildarhringur hennar nær til ársins 2030 og tekur hún til þeirrar eftirspurnar
sem aðilar á raforkumarkaði gera ráð fyrir og áætlunum um orkuöflun sem þeir hafa gert til að
mæta henni. Við skilgreiningu á sviðsmyndinni var gengið út frá sömu forsendum og í
sviðsmyndinni „Stöðug þróun“, jafnframt því sem gert var ráð fyrir hraðari uppbyggingu
atvinnulífs, s.s. iðnaðar og þjónustu. Við uppsetningu á sviðsmyndinni í kerfislíkön Landsnets
var nýju álagi dreift eftir íbúafjölda á landsvæði, ásamt því að horfa til núverandi atvinnusvæða fyrir þá atvinnuuppbyggingu sem sviðsmyndin gerir ráð fyrir.
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Aukin eftirspurn

Sjóndeildarhringur til ársins
Árleg orkunotkun í GWst
Hámarksálag í MW
Uppsett afl virkjana í MW

2030
23.558
2.942
3.195

Tafla 4.1. Aukin eftirspurn – tölulegar upplýsingar.
Tafla 4.2 sýnir tölulegar upplýsingar um sviðsmyndina „Aukin eftirspurn“. Hámarksálag
er 2.942 MW sem er 595 MW aukning frá árinu 2016. Árleg orkunotkun er 23.558 GWst.
Sviðsmyndin byggist á sviðsmyndinni „Stöðug þróun“ og er aukning í álagi frá þeirri
sviðsmynd 347 MW.
4.1.8. Rafvætt samfélag
Sviðsmyndin „Rafvætt samfélag“ tekur á þeirri áskorun að skipta út jarðefnaeldsneyti fyrir
innlenda, endurnýjanlega orkugjafa. Hún samræmist aðgerðaáætlun stjórnvalda um orkuskipti
og er í takt við aukna umræðu um loftslagsmál og tæknibreytingar sem hafa átt sér stað eða
eiga sér stað um þessar mundir og auðvelda möguleg orkuskipti. Tilgangurinn með því að
skilgreina þessa sviðsmynd var að kortleggja hve mikil álagsaukningin yrði á flutningskerfi
raforku ef ráðist yrði í frekari orkuskipti á Íslandi. Aukið álag á kerfið kæmi m.a. til vegna
rafvæðingar samgangna, orkuskipta í sjávarútvegi og annarri matvælaframleiðslu,
landtenginga skipa og fleiri þátta. Landsnet kortlagði, ásamt ráðgjöfum sínum, hvað
orkuskiptin gætu þýtt fyrir raforkukerfi landsins, bæði aukna framleiðsluþörf og aukna
flutningsþörf.
Þau atriði sem tekin voru til skoðunar voru:
 Rafbílavæðing fólksbíla í eigu almennings.
 Rafbílavæðing fólksbíla í eigu bílaleiga.
 Rafvæðing annarra samgangna og flutninga.
 Rafvæðing fiskimjölsverksmiðja.
 Matvælaframleiðsla.
 Landtenging skipa í höfnum.
 Aukin rafvæðing í iðnaði.
Niðurstöðu þessarar kortlagningar var varpað yfir í sviðsmyndina í formi hámarksálags á
flutningskerfið. Erfitt er að segja til um hve langur yfirgagnstími orkuskiptanna yrði en til að
hafa eitthvert viðmið var ákveðið að fastsetja stöðuna við ákveðið gildi árið 2030.
Meginmunurinn á þessari sviðsmynd og hinum tveimur er öðruvísi álagsdreifing um landið.
Stór hluti af því álagi sem fylgir orkuskiptum er á dreifiveitur, sem að öllu jöfnu hefur í för
með sér aðra álagsdreifingu yfir landið en álag vegna stórnotenda. Gert er ráð fyrir að álag
vegna rafvæðingar fólksbíla í eigu almennings dreifist um landið í samræmi við fólksfjölda.
Álag vegna rafvæðingar bílaleigubíla og hópferðabifreiða dreifist um landið í takt við
útbreiðslu ferðamanna. Þá hefur rafvæðing landflutninga og matvælaframleiðslu í för með sér
jafna álagsdreifingu yfir landið. Rafvæðing fiskimjölsverksmiðja hefur mest áhrif á
flutningskerfið á Austurlandi og landtenging skipa hefur mest áhrif í nánd við stærstu hafnir á
landinu.
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Rafvætt samfélag

Sjóndeildarhringur til ársins
Árleg orkunotkun í GWst
Hámarksálag í MW
Uppsett afl virkjana í MW

2030
25.537
3.258
3.570

Tafla 4.2. Rafvætt samfélag – tölulegar upplýsingar.
Sviðsmyndin „Rafvætt samfélag“ sbr. töflu 4.3 byggir ofan á sviðsmyndina „Aukin
eftirspurn“. Þegar hámarksálag er borið saman við hámarksálag „Aukinnar eftirspurnar“, felur
„Rafvætt samfélag“ í sér aukningu upp á 316 MW. Aukningin nær einungis yfir hluta þess
álags sem talið er að muni lesta flutningskerfið þegar orkuskiptum verður að mestu lokið.
Ástæða þess að ekki er farið alla leið með orkuskipti við greiningu sviðsmyndarinnar er sú að
erfitt er að áætla hve hratt orkuskiptin ganga fyrir sig. Hvað varðar rafvæðingu samgangna er
líklegast að um einhvers konar veldisvöxt verði að ræða sem erfitt er að spá fyrir um langt
fram í tímann.
4.1.9. Fjölbreyttur markaður
Hagkvæmni þess að tengja Ísland við raforkukerfi Evrópu með lagningu sæstrengs til
Bretlands hefur verið mikið í umræðunni síðustu misseri og hafa stjórnvöld rannsakað
hagkvæmni slíkrar tengingar. Ef af verður mun það koma í hlut flutningsfyrirtækisins að
styrkja flutningskerfi raforku. Nauðsynlegt er því að halda til haga í umræðunni þeim
lágmarkskröfum sem flutningskerfið þarf að uppfylla, verði slík tenging að veruleika. Í
kerfisáætlun 2015–2024 var fjallað um sæstrengslagningu í svokölluðum þemakafla og
mögulegar styrkingar flutningskerfisins reifaðar. Nú hefur verið ákveðið að útbúa
sviðsmyndina „Fjölbreyttur markaður“ þar sem millilandatenging yrði að veruleika, enda
fellur sæstrengsumræðan vel að hugmyndum um eðli og tilgang sviðsmynda. Þessi sviðsmynd
var þó ekki lögð til grundvallar valkostagreiningu í kerfisáætlun 2016–2025.
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Fjölbreyttur markaður

Sjóndeildarhringur til ársins
Árleg orkunotkun í GWst
Hámarksálag í MW
Uppsett afl virkjana í MW

>2030
30.793
4.258
4.400

Tafla 3.4. Fjölbreyttur markaður – tölulegar upplýsingar.
4.1.10. Frekari sviðsmyndagreining
Samhliða útgáfu sviðsmynda lét flutningsfyrirtækið í ljós þá skoðun að það teldi ekki
ákjósanlegt að standa sjálft í skilgreiningu forsendna fyrir styrkingum flutningskerfisins og
óskaði í framhaldinu eftir aðkomu stjórnvalda að þeirri vinnu. Við því hefur nú verið orðið og
varð niðurstaðan sú að skilgreining sviðsmynda verði framvegis í höndum raforkuhóps
orkuspárnefndar samkvæmt ákvörðun Orkustofnunar. Vinna við skilgreiningu nýrra
sviðsmynda er langt á veg kominn og reiknað er með að nýjar sviðsmyndir verði notaðar sem
forsendur kerfisáætlunar 2018–2027.
4.1.11. Afl- og orkujöfnuður
Líkur á aflskorti eru samspil aflþarfar raforkunotenda, uppsetts afls í virkjunum og bilunar
vinnslueiningar eða annars búnaðar í aflstöð. Aflþörfin er breytileg innan ársins og er að vissu
leyti ófyrirsjáanleg. Flutningsfyrirtækið hefur haft þá viðmiðunarreglu að aflskortur í
raforkukerfinu skuli vera innan við 1 klukkustund á ári, sem samsvarar því að líkurnar á
aflskorti séu minni en u.þ.b. 1 á móti 10.000.
Líkur á aflskorti í raforkukerfinu hafa verið áætlaðar fram til ársins 2022 með
líkindaafllíkani. Horft var til einnar sviðsmyndar en þar er reiknað með að álag og vinnsla
miðist við raforkuspá og engin aukning verði hjá stórnotendum eftir 2018 og engin ný
virkjanaáform verði að veruleika utan þeirra sem þegar eru komin af stað.

Mynd 4.4. Framboð og eftirspurn eftir afli á árunum 2017–2022.
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Mynd 4.4 sýnir framboð og eftirspurn miðað við gefnar forsendur útreikninga. Líkur á
aflskorti eru minni en í fyrri reikningum og stafar það af því að inn hafa verið settar nýjar
virkjanir sem hafa hærra uppsett afl en samsvarandi aukning á álagi. Eins hafa ýmsar
smávirkjanir sem hafa verið settar inn í líkanið áhrif á líkindin þó að reyndar sé reiknað með
því að vatnsframboð geti verið takmarkandi fyrir sumar þeirra.

Mynd 4.5. Líkur á aflskorti 2017–2022.
Skoðað var hve mikil álagsaukning gæti komið til í kerfinu á þessum tíma, þ.e. frá 2017–
2022, án þess að nýjar virkjanir kæmu í rekstur umfram þær sem taldar voru upp í töflu 2 og
reyndust það vera um 35 MW. Oft er í útreikningum miðað við svokallaðan 10 ára vetrardag
og er þá miðað við kaldasta dag sem búast má við á 10 ára fresti og veldur hann 10% meira
álagi á almennt álag á einum degi, en þetta hefur ekki áhrif á stórnotendur. Þetta var reiknað
og má sjá niðurstöðurnar á mynd 5.
LOLE fyrir árin 2017-2022
2,5

Líkur á aflskorti í 10 þúsundustum hluta
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Líkur á aflskorti miðað við 10 ára kaldan dag á hverju ári
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Mynd 4.6. Líkur á aflskorti 2017–2022 með 10 ára vetrardegi á hverju ári og með
hámarksstóriðju einn dag á ári.
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Niðurstaðan er sú að möguleg álagsaukning án nýrra virkjunarkosta árið 2022 lækkar niður
í 5 MW í stað 35 MW ef miðað er við 10 ára vetrardag.
Undanfarinn áratug hefur raforkuvinnsla hér á landi aukist úr 9.925 GWh árið 2006 í
18.550 GWh, eða um 54%. Orkugeta virkjana hefur á þessu tímabili aukist um það sama,
u.þ.b. 54%.
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Mynd 4.7. Árleg raforkuvinnsla ásamt áætlaðri orkugetu virkjana síðustu 10 ár.
Samkvæmt raforkuspá átti raforkunotkun að vera 19.237 GWh árið 2017 og aukast í
20.697 GWh árið 2022. Orkuvinnslugeta virkjana er metin árið 2017 á 19.900 GWh og árið
2022 er hún metin á u.þ.b. 21.500 GWh. Þetta þýðir að á næstu fimm árum mun orkunotkun
aukast um u.þ.b. 5,4 % og orkuvinnslugeta um u.þ.b. 8% á sama tíma. Á árinu 2022 mun
orkuvinnslugetan verða u.þ.b. 3,6% hærri en eftirspurn eftir orku. Á mynd 8 má sjá
eftirspurnina og metna orkuvinnslugetu næstu ára.
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Mynd 4.8. Árleg vænt eftirspurn raforku ásamt áætlaðri orkugetu virkjana næstu árin.
Hægt er að segja með nokkurri vissu að næg orkuvinnslugeta verði í kerfinu fram til ársins
2022 ef ekki kemur til aukning vegna stórnotenda og ef horft er fram hjá
flutningstakmörkunum á byggðalínuhringnum. Þessi spá tekur mið af því að dreifiveitur eigi
forgang að þeirri orku sem er í kerfinu. Hins vegar þarf að taka það fram að ekki er tryggt að
svo verði. Bent hefur verið á að slíkur forgangur sé ekki tryggður og í raun vanti kerfi sem
tryggi slíkt. Orkufyrirtækjum er í sjálfsvald sett hverjum þau selja orkuna og má ætla að þar
ráði markaðsaðstæður mestu um. Því ber að taka þessum niðurstöðum með þeim fyrirvara að
við núverandi aðstæður sé ekki tryggt að dreifiveitur njóti forgangs að þeirri orku sem laus er
í kerfinu.
4.1.12. Valkostir um uppbyggingu meginflutningskerfis
Flutningsfyrirtækið hefur lagt fram nokkra mismunandi valkosti um uppbyggingu meginflutningskerfisins. Lagðir hafa verið fram tveir aðalvalkostir sem fela í sér annaðhvort
tengingu yfir hálendið eða uppbyggingu á nýjum byggðalínuhring. Undir þessum aðalvalkostum hafa svo verið lagðar til mismunandi útfærslur sem eru blanda af nýbyggingum og
endurnýjun á núverandi byggðalínu. Hvorki er lagður fram valkostur sem byggir á 132
kílóvolta styrkingum né valkostur sem snýr að hálendislínu og vesturvæng. Eins og kom fram
í valkostagreiningu kerfisáætlunar 2015–2024 er ljóst að þessir þrír valkostir teljast ekki
uppfylla markmið raforkulaga á fullnægjandi hátt og eru því ekki álitnir koma til greina sem
styrkingar á meginflutningskerfinu. Á móti hafa verið teknir til umfjöllunar tveir nýir
valkostir. Einn snýr að jafnstraumstengingu yfir hálendið og annar inniheldur hálendislínu
með 50 km löngum jarðstrengskafla. Einnig hefur valkostum sem fólu í sér spennuhækkun á
byggðalínu verið breytt á þann hátt að í stað endurnýtingar á núverandi línumöstrum er horft
til endurbyggingar með því að leggja nýjar línur við hlið þeirra gömlu og fjarlægja svo gömlu
línurnar. Með þessu verklagi fást svipaðir kerfislægir eiginleikar og við spennuhækkun
byggðalínunnar og sambærileg umhverfisáhrif. Ástæðan fyrir þessum breytingum er sú að
valkostagreining í kerfisáætlun 2015–2024 leiddi í ljós að kostir sem byggðust á
spennuhækkun byggðalínunnar, þar sem núverandi línumöstrum væri breytt, voru vart
framkvæmanlegir.
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Mynd 4.9. A valkostir – Hálendisleið.

Mynd 4.10. B valkostir – Byggðaleið.
4.1.13. Mögulegar jarðstrengslagnir í línuleiðum valkosta
Búið er að leggja í rannsóknir á því hvaða vegalengd er tæknilega mögulegt að leggja sem
jarðstreng af þeim línuleiðum sem tilheyra valkostum. Unnin hefur verið greining á
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mögulegum hámarkslengdum jarðstrengja í nýjum 220 kV raflínum í meginflutningskerfinu.
Lengd jarðstrengshlutanna þarf að skoða í kerfislegu samhengi, m.a. með öðrum loftlínum og
jarðstrengjum. Uppbyggingarröð skiptir einnig máli, þ.e. í hvaða röð farið er í framkvæmdir
við nýjar línulagnir. Virkjanaframkvæmdir hafa einnig mikil áhrif á mögulegar strenglagnir í
flutningskerfinu því að nýjar virkjanir auka skammhlaupsafl (og þar með styrk) í kerfinu. Enn
fremur hafa framkvæmdir í dreifikerfum áhrif á flutningskerfið. Miklar strenglagnir hjá
dreifiveitum geta valdið töluverðri launaflsaukningu í flutningskerfinu, sem aftur getur dregið
úr mögulegum strenglögnum í flutningskerfinu. Á sama hátt geta strenglagnir í flutningskerfinu skert möguleika dreifiveitna til að koma sínum dreifikerfum í jörð.
Línuleið

Heildarlengd línu

Hámarkslengd
jarðstrengs
50 km

Höfuðborgarsvæði – Vesturland

58 km

Brennimelur – Blanda

170 km

30 km

Blanda – Akureyri

107 km

10 km

Akureyri – Krafla

82 km

12 km

Krafla – Fljótsdalur

123 km

15 km

Sigalda – Fljótsdalur

370 km

30 km

Hálendislína

200 km

50 km

Tafla 4.5. Línuleiðir – tölulegar upplýsingar.
Mikilvægt er að taka fram að þótt sett hafi verið fram mat á hámarkslengd jarðstrengja
fyrir hverja línuleið fyrir sig þá er þar með ekki sagt að hægt sé að nýta þær hámarkslengdir í
öllum línum. Sem dæmi um áhrif strenglagnar í einni línu á mögulega strenglengd í annarri
línu á sama svæði má benda á greiningu á nýju 220 kV flutningskerfi á Norðurlandi. Hún
sýnir að mögulega sé hægt að leggja allt að 10 km af Blöndulínu 3 í jarðstreng, ef eingöngu er
horft til lagningar þeirrar línu. Að sama skapi sýna greiningarniðurstöður að hægt sé að leggja
allt að 12 km sem jarðstreng af nýrri 220 kV línu milli Rangárvalla og Kröflu. Ef horft er á
þessar línur saman kemur hins vegar í ljós að jarðstrengur í annarri línunni hefur veruleg áhrif
á mögulega jarðstrengslengd í hinni. 12 km jarðstrengur á línuleiðinni Rangárvellir–Krafla
styttir þannig mögulegan jarðstreng í Blöndulínu 3 niður í að hámarki 1 km. Á sama hátt
styttir 10 km jarðstrengur í Blöndulínu 3 mögulegan jarðstreng á línuleiðinni Rangárvellir–
Krafla niður í að hámarki 3 km. Heildarkvótinn fyrir þessar tvær línur, ef segja má svo, er því
að hámarki um 13 km, þó með þeim takmörkunum hvorrar línu sem nefndar eru hér á undan.
Það er styrkur kerfisins á viðkomandi svæði sem ræður mestu um mögulegar strenglengdir.
Kerfið er sterkast í námunda við stórar virkjanir og þar af leiðandi er sterkasti hlutinn í
íslenska flutningskerfinu á Suður- og Suðvesturlandi. Til að auka möguleika á jarðstrengslögnum í flutningskerfinu norðanlands þarf því að auka styrk þess. Það verður helst gert með
bættum tengingum milli Suður- og Norðurlands.
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4.1.14. Niðurstaða mats á valkostum
Allir framlagðir valkostir voru metnir í kerfisáætlun á grunni markmiða raforkulaga ásamt
því að umhverfisáhrif þeirra voru metin. Niðurstaða mats á markmiðum raforkulaga er birt
fyrir þrjár ólíkar sviðsmyndir um þróun raforkumarkaðar og með fjögurra þrepa litakóða þar
sem dökkgrátt skorar lægst, ljósgrátt næstlægst, ljósgrænt næsthæst og dökkgrænt hæst.
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1

A.
2

A.
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B.
1

B.
2

B.
3

B.
4
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A.
1

A.
2

A.
A.
1-J50 1-DC

B.
1

B.
2

B.
3

B.
4

Núll

A.
1

A.
2

A.
1-J50

B.
1

B.
2

B.
3

B.
4

A.
1-DC

Tafla 5.6. Niðurstaða mats á valkostum.
Út frá greiningum valkosta er ljóst að erfitt er að hámarka á sama tíma niðurstöður
markmiða fyrir tæknileg, hagræn og umhverfisleg sjónarmið. Skoðaðir hafa verið tveir
höfuðvalkostir fyrir þróun flutningskerfisins sem skiptast í átta mögulegar útfærsluleiðir.
Þessir átta valkostir hafa verið greindir ítarlega fyrir þrjár sviðsmyndir sem gera ráð fyrir
mismiklum vexti og þróun raforkumarkaðar á Íslandi. Valkostir A.1 og A.1-J50 eru, þegar litið
er yfir allt sviðið, þeir valkostir sem tekst best að sameina tæknileg og hagræn sjónarmið en
valkostur A.1-DC er áhugaverður kostur til að ná samhljómi við markmið umhverfisverndar,
en á kostnað hagrænna sjónarmiða. Lágmarka má enn frekar sjónræn áhrif valkosta með því
að leggja valda kafla styrkinga sem jarðstrengi en greindar hafa verið þær lengdir sem unnt er
að leggja í jörð, án þess að ganga verulega á tæknileg markmið.
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Það er því niðurstaða flutningsfyrirtækisins, með tilliti til niðurstöðu kerfisáætlunar og
umhverfismats áætlunarinnar, að leggja til að ráðist verði í framkvæmdir á þeim línuleiðum
sem eru sameiginlegar þeim fjórum valkostum sem taldir eru uppfylla markmið raforkulaga.
Þessar framkvæmdir eru Krafla–Fljótsdalur, Akureyri–Krafla, Blanda–Akureyri og Geitháls–
Brennimelur (Höfuðborgarsvæði–Vesturland).
Hvað varðar framkvæmdir sem ekki eru sameiginlegar framangreindum valkostum, þ.e.
hvort eigi að stefna á hálendisleiðina og þá riðstraums- eða jafnstraumstengingu eða hvort eigi
að fara byggðalínuleiðina og klára hringinn, telur flutningsfyrirtækið að mikilvægt sé að afla
frekari gagna um áhrif þessara framkvæmda og öðlast þannig betri upplýsingar um möguleg
umhverfisáhrif þeirra og byggja þannig sterkari grunn undir ákvarðanatöku um val á milli
einstakra valkosta, útfærslur á þeim og mögulegar mótvægisaðgerðir.
4.2. Verkefni í framkvæmd og fyrirhuguð verkefni næstu þriggja ára
4.2.1. Framkvæmdir 2017
4.2.1.1. 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 tengivirki í Grundarfirði eða byggja nýtt. Framkvæmdir
hófust árið 2016 og var tengivirkið tekið í rekstur í júní 2017.
4.2.1.2. Spennuhækkun til Vestmannaeyja
Árið 2013 var tekinn í notkun nýr sæstrengur til Vestmannaeyja og var hann rekinn á 33
kV spennu sem er það spennustig sem tenging til Vestmannaeyja hefur verið á síðan raforkuflutningur hófst þangað á sjöunda áratug síðustu aldar. Strengurinn var lagður sem 66 kV
strengur og með því að spennuhækka hann síðar varð mögulegt að tvöfalda flutningsgetu hans
og stuðla þannig að aukinni rafvæðingu fiskiðjuvera í Vestmannaeyjum. Einnig hlaust af
framkvæmdinni aukið afhendingaröryggi í Eyjum þar sem niðurspenning til Vestmannaeyja á
sér ekki einungis stað í Rimakoti. Til þess að þetta yrði hægt þurfti að byggja nýtt 66 kV
tengivirki í Vestmannaeyjum og gera nokkrar breytingar á núverandi tengivirki í Rimakoti
sem tengir land við Eyjar. Framkvæmdin, sem var samstarfsverkefni Landsnets og HS Veitna,
hófst árið 2016 og lauk í lok apríl 2017.
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Mynd 4.11. Tenging Vestmannaeyja.
4.2.1.3. Afhendingarstaður á Bakka
Á árinu var lögð ný 220 kV lína milli Þeistareykja og Bakka. Á Bakka er kísilver í
byggingu auk þess sem fleiri notendur hafa verið að horfa til svæðisins og þeirrar orku sem
verður í boði í landshlutanum.

Mynd 4.12. Afhendingarstaður á Bakka og tenging hans frá Þeistareykjum.
4.2.1.4. Tenging Þeistareykja
Landsvirkjun byggði virkjun á Þeistareykjum sem tekin var í rekstur í nóvember 2017.
Landsnet sá um tengingu virkjunarinnar við flutningskerfið. Byggt var nýtt tengivirki við
Þeistareykjavirkjun og lögð ný 220 kV loftlína frá Þeistareykjum að Kröflu þar sem tenging
virkjunarinnar við flutningskerfið er. Mynd 4.15 sýnir staðsetningu tengivirkis á Hólasandi en
þessi framkvæmd fól þó ekki í sér byggingu tengivirkisins í þessum áfanga.
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Mynd 4.13. Tenging Þeistareykja við Kröflu.
4.2.1.5. Tenging Þeistareykja við 66 kV kerfið
Í tengslum við byggingu nýs tengivirkis á Þeistreykjum var settur upp 220/66 kV
aflspennir og tengdur inn á Þeistareykjalínu 2 milli Þeistareykja og Kópaskerslínu 1. Þannig
er virkjunin bæði tengd með 220 kV línu upp á Bakka og við 66 kV kerfið á Norðausturlandi.
Þessi tenging er enn fremur hugsuð sem framtíðartenging 66 kV kerfisins frá Laxá inn á
meginflutningskerfið.
4.2.1.6. Tenging Búrfellsvirkjunar II
Landsvirkjun vinnur að stækkun Búrfellsvirkjunar. Landsnet vinnur að breytingum á
núverandi tengivirki við Búrfellsvirkjun til að hægt sé að tengja stækkunina við flutningskerfið. Framkvæmdir hófust haustið 2017 og eru áætluð verklok í febrúar 2018
4.2.1.7 Jarðstrengur í Dýrafjarðargöng
Vegagerðin vinnur að jarðgöngum á milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar á Vestfjörðum.
Heildarlengd ganga með vegskálum er 5,6 km. Til að auka öryggi flutningskerfisins á
Vestfjörðum stendur til að leggja 132 kV jarðstreng í fyrirhuguð Dýrafjarðargöng, milli
Arnarfjarðar og Dýrafjarðar, en áformað er að reka hann fyrst um sinn á 66 kV spennu.
Jarðstrengurinn mun leysa af hólmi hluta Breiðadalslínu 1, 66 kV loftlínu milli Mjólkár og
Breiðadals, þar sem línan liggur yfir Flatsfjall í allt að 750 m hæð yfir sjávarmáli og aðstæður
eru erfiðar til viðhalds og viðgerða. Lagning strengsins er áformuð samhliða jarðgangagerðinni og verður hann tæplega 13 km langur, frá tengivirki við Mjólká að fyrstu stæðu í
Dýrafirði þar sem hann verður tengdur inn á Breiðadalslínu 1. Með lagningu 132 kV strengs
verður með einföldum hætti hægt að spennuhækka Breiðadalslínu 1 og eyða þannig
mögulegum flöskuhálsi í flutningsgetu línunnar, sem er gerð fyrir þá spennu þó að hún sé nú
rekin á 66 kV spennu.
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Mynd 4.14. Nýr jarðstrengur um Dýrafjarðargöng.
4.2.1.8. 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
var ákveðið að leggja jarðstreng, Grundarfjarðarlínu 2, milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur og
auka með því áreiðanleika afhendingar á Vogaskeiði, Grundarfirði og Ólafsvík. Með nýjum
jarðstreng kemst á hringtenging á Snæfellsnesi sem gerir það að verkum að öryggi og
áreiðanleiki afhendingar eykst þar sem almennir notendur munu ekki verða fyrir skerðingum á
afhendingu rafmagns við bilanir á öðrum línum.

Mynd 4.15. Staðsetning nýs tengivirkis í Grundarfirði ásamt Grundarfjarðarlínu 2.
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4.2.2. Framkvæmdir 2018
4.2.2.1. Kröflulína 3
Landsnet áformar lagningu 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. Áætlað er að verklegar
framkvæmdir hefjist á fyrri hluta þessa árs og þeim ljúki seinni hluta árs 2019.

Mynd 4.16. Áætluð línuleið Kröflulínu 3 í megindráttum meðfram gömlu Kröflulínu 2.
4.2.2.2. Lyklafell – tengivirki
Fyrirhugað er að byggja nýtt tengivirki við Lyklafell (áður Sandskeið) sem í framtíðarsviðsmyndum mun létta af tengivirkinu Geithálsi en þar hefur megintengipunktur höfuðborgarsvæðisins verið um áratugaskeið. Hið nýja tengivirki verður 220 kV með sex
rofareitum en framtíðarsviðsmyndir gera ráð fyrir að síðar geti risið 400 kV tengivirki við hlið
þess þegar 400 kV línur á Suðvesturlandi, sem nú eru reknar á 220 kV, verða
spennuhækkaðar ef þörf þykir.
4.2.2.3. Lyklafellslína 1
Niðurrif Hamraneslína 1 og 2 hefur staðið fyrir dyrum í tengslum við verkefnið
Suðvesturlínur. Til þess að þetta verði kerfislega mögulegt þarf að reisa nýja línu frá
tengivirkinu Lyklafelli og að Hamranesi. Hin nýja lína mun liggja samhliða núverandi
Búrfellslínu 3 frá nýju tengivirki við Lyklafell og að tengipunkti í Straumsvík. Áætlanir gera
ráð fyrir að Lyklafellslína 1 muni í upphafi liggja frá fyrirhuguðu tengivirki við Lyklafell að
tengipunkti í Straumsvík, alls 27,3 km. Sá línuhluti sem liggur frá Hrauntungum að
Straumsvík (2,7 km) var í umhverfismati nefnt Ísallína 4. Þegar tengivirki verður reist í
Hrauntungum mun línan tengjast þar inn og línuhlutinn milli Hrauntungna og Straumsvíkur
mun þá fá heitið Ísallína 4.
Lengst af mun Lyklafellslína 1 liggja samsíða núverandi 220 kV Búrfellslínu 3, þ.e. frá
Lyklafelli að Stórhöfða í Hafnarfirði.
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Mynd 4.17. Lyklafellslína 1, tengivirki við Lyklafell og niðurrif Hamraneslína.
4.2.2.4. Ísallína 3
Núverandi Ísallínur 1 og 2 verða fjarlægðar sem hluti af verkefnum sem snúa að niðurrifi
Hamraneslína 1 og 2. Hin nýja Lyklafellslína 1 verður tengd inn í álverið í Straumsvík og ný
lína í álverið verður lögð og verður reist mastur af sömu gerð við hlið Lyklafellslínu 1 frá
Hraunhellu, þ.e. frístandandi stálröramastur. Frá Hamranesi í Hraunhellu verður mastur reist í
formi stagaðra stálrörasmastra en sá kafli er hugsaður til bráðabirgða þar til nýtt tengivirki í
Hrauntungum verður að veruleika. Þessi nýja lína kemur til vegna kröfu um áreiðanleika í
rekstri álversins, þ.e. að álverið sé tengt með tveimur línum.

Mynd 4.18. Lega Ísallínu 3.
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4.2.2.5. Nýr teinatengisrofi í álverinu í Straumsvík
Eins og fram hefur komið er fyrirhugað að leggja nýja línu frá Lyklafelli að Hamranesi og
áfram í álverið í Straumsvík. Línunni er ætlað að leysa af hólmi tvær línur, Hamraneslínur 1
og 2, sem liggja nú frá Geithálsi í Hamranes. Til þess að svo megi verða þarf tenging að vera
til staðar milli teina í álverinu í Straumsvík svo að aflflutningur geti orðið í gegnum
spennustöð álversins inn í Hamranes og öfugt. Landsnet mun því koma fyrir rofabúnaði fyrir
tengingu milli teinanna. Þessi tenging er nauðsynleg til að viðhalda áreiðanleika kerfisins eftir
að Lyklafellslína 1 hefur tekið við hlutverki Hamraneslína 1 og 2.
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 verða yfirbyggt og
leysa það eldra af hólmi.

Mynd 4.19. Nýtt tengivirki á Hvolsvelli.
4.2.2.7. Ólafsvík – tengivirki
Í tengslum við lagningu jarðstrengs milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur hyggst Landsnet
endurnýja tengivirki í Ólafsvík. Áætlað er að bygging tengivirkisins eigi sér stað á svipuðum
tíma og lagning strengsins. Með nýjum jarðstreng ásamt nýjum tengivirkjum á Grundarfirði
og í Ólafsvík kemst á hringtenging á Snæfellsnesi sem gerir það að verkum að öryggi og
áreiðanleiki afhendingar eykst og almennir notendur munu ekki verða fyrir skerðingum á
afhendingu rafmagns við bilanir á öðrum línum.
4.2.2.8. Nýr afhendingarstaður í Öræfum
Afhendingarstaður Landsnets fyrir sveitina frá Skaftafelli að Lónsheiði er Hólar. Frá
Hólum liggur 19 kV lögn að Skaftafelli sem annar svæðinu vestan Hornafjarðarfljóts. Lengd
hennar er um 120 km og þar af eru 100 km í streng og restin í loftlínu. Áætlað er að nýting hjá
viðskiptavinum RARIK í Öræfum muni aukast um 1 MW en við það mun kerfið frá Hólum í
Öræfin yfirlestast bæði hvað varðar töp og spennufall. Því var ákveðið að reistur verði nýr
afhendingarstaður í Öræfum til þess að koma til móts við þessa auknu notkun á sem
hagkvæmastan hátt.
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Mynd 4.20. Möguleg staðsetning á nýjum afhendingarstað í Öræfum.
4.2.2.9. 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, leggja nýja línu frá Kópaskerslínu 1 við Höfuðreiðarmúla eða endurnýja núverandi tengingu frá Laxá.
4.2.2.10. 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 því mikilvægt að styrkja þessa
tengingu. Einnig hefur 132/66 kV spennirinn í Varmahlíð takmarkandi áhrif á flutning til
Sauðárkróks.
Til að bæta úr þessu er ný tenging til Sauðárkróks í undirbúningi. Verkefnið nær yfir ný
tengivirki á Sauðárkróki og 66 kV hlutann í Varmahlíð. Lagningu nýrrar raflínu, Sauðárkrókslínu 2, frá nýju tengivirki í Varmahlíð og að nýju tengivirki á Sauðárkróki. Línan verður 23
km löng, á 66 kV spennu og verður lögð sem jarðstrengur í samræmi við stefnu stjórnvalda
um lagningu raflína. Útjöfnunarspóla fyrir launafl verður sett upp á Sauðárkróki. Nýr
aflspennir verður settur upp í tengivirkinu í Varmahlíð við hlið þess gamla. Að auki verður
lagður jarðstrengur sem tengir Sauðárkrókslínu 1 þar sem hún endar við núverandi tengivirki
og að nýju tengivirki, alls 2 km leið.
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Mynd 4.21. Ný Sauðárkrókslína – línuleið nýs jarðstrengs.
4.2.3. Framkvæmdir 2019
4.2.3.1. Hólasandslína 3
Landsnet hefur hafið undirbúning að lagningu nýrrar 220 kV háspennulínu, Hólasandslínu
3, frá Akureyri að Hólasandi. Markmiðið með Hólasandslínu 3 er að tryggja stöðugleika
raforkukerfisins á Norður- og Austurlandi gegn truflunum í orkuvinnslunni með því að tengja
saman virkjanasvæði og þjóna uppbyggingu iðnaðar á Norður- og Austurlandi.
Framkvæmdirnar skipta jafnframt flutningskerfi landsins í heild sinni miklu máli, þar sem um
er að ræða mikilvægan hlekk í styrkingu tengsla sterkari hluta kerfisins á suðvesturhorninu
við veikari hluta þess á Austurlandi. Til að uppfylla markmið framkvæmdarinnar er miðað við
að hitaflutningsmörk línunnar verði að lágmarki 550 MVA.
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Mynd 4.22. Línuleið Hólasandslínu 3.
4.2.3.2. Suðurnesjalína 2
Eina tenging Reykjaness við meginflutningskerfi Landsnets er um Suðurnesjalínu 1 sem er
132 kV loftlína. Þörf er á annarri tengingu fyrir Suðurnesin óháð sérstökum áformum um
atvinnuuppbyggingu og hefur því verið ákveðið að ráðast í lagningu Suðurnesjalínu 2. Ferli
og undirbúningur vegna Suðurnesjalínu 2 hefur staðið yfir í þó nokkur ár. Landsnet lagði fram
kost um legu línu sem fór í mat á umhverfisáhrifum og lauk með áliti Skipulagsstofnunar árið
2009. Síðan þá hafa tafir orðið vegna kæru- og dómsmála. Í ljósi niðurstöðu úrskurða og
dómstóla er ljóst að tímaáætlanir vegna framkvæmdarinnar breytast. Nýtt umhverfismat
vegna lagningar línunnar er í vinnslu og búist er við að því ljúki í árslok 2018 og að
framkvæmdir hefjist vorið eftir.
4.2.3.3. Styrking á suðurfjörðum Vestfjarða
Til að auka afhendingaröryggi á suðurfjörðum Vestfjarða stendur til að styrkja flutningskerfið þar. Það verður gert með því að auka möskvun á svæðinu með innbyrðis tengingum á
milli Breiðadals, Mjólkár og Keldeyrar.
Ekki hefur verið endanlega ákveðið hvaða kostur verður fyrir valinu og því enn óljóst
hvaða búnaður verður settur upp í fyrsta áfanga. Skoðaðir hafa verið tveir kostir til styrkingar
milli Breiðadals, Mjólkárvirkjunar og Tálknafjarðar, annars vegar tengt í áttu með hnútpunkti
í Mjólkárvirkjun og hins vegar með hringtengingu. Fyrri valkosturinn, sem kallaður er Áttan,
tengir saman Keldeyri og Breiðadal, með viðkomu í Mjólká. Seinni valkosturinn er kallaður
Hringurinn, en þar er einnig gert ráð fyrir 66 kV tengingu milli Keldeyrar og Breiðadals en án
viðkomu í Mjólká. Valkostagreiningu fyrir þetta verkefni er lokið en ekki hefur verið
endanlega ákveðið hvor kosturinn verður fyrir valinu.
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Mynd 4.23. Mögulegur fyrsti áfangi styrkingar á sunnanverðum Vestfjörðum.
4.2.3.4. Spennuhækkun á Austurlandi
Til að auka flutningsgetu stendur til að spennuhækka línur í svokölluðum Austfjarðarhring
í 132 kV úr 66 kV. Ávinningur af verkefninu er að möguleg innmötun á Austfjarðarkerfið
eykst um rúmlega 20 MW. Samkvæmt tillögu til þingsályktunar um aðgerðaáætlun um
orkuskipti, sem lögð var fram í júní 2016, eiga raforkuinnviðir fyrir frekari rafvæðingu
fiskimjölsverksmiðja að vera tilbúnir 1. janúar 2020 og fellur þetta verkefni að því markmiði.

Mynd 4.24. Hringtenging á Austurlandi.
4.2.3.5. Nýtt 220 kV tengivirki á Írafossi
Vegagerðin hefur óskað eftir því að Sogslína 2, 132 kV loftlína frá árinu 1953, verði
fjarlægð á kafla við Hveragerði vegna fyrirhugaðra vegaframkvæmda. Landsnet mun í því
skyni rífa niður Sogslínu 2 frá Hveragerði til Reykjavíkur. Kerfislega er óæskilegt að línan sé
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fjarlægð án mótvægisaðgerða. Hagkvæmasti kosturinn til að gera niðurrif SO2 mögulegt er að
byggja nýtt 220 kV tengivirki á Írafossi þar sem kerfisleg mótvægisaðgerð við brottnámi SO2
er að skipta BU1 og SO3 í tvær línur í stað þess að hafa þær samtengdar án innkomandi
aflrofa í tengivirkið á Írafossi. Auk þess er æskilegt að yfirbyggja tengivirkið vegna
mögulegrar seltuáraunar.

Mynd 4.25. Tengivirki við Írafossvirkjun.
4.2.3.6. Ný tenging út í Stakk
Tilgangur verkefnisins er að sjá fyrirhuguðu kísilveri Thorsil í Helguvík á Reykjanesi fyrir
tengingu við meginflutningskerfið. Verkefnið er háð þeim fyrirvörum sem eru í samningum
Thorsil við Landsnet og mun einungis koma til framkvæmda ef þeim samningsbundnu
fyrirvörum verður aflétt.
4.2.4. Framkvæmdir 2020
4.2.4.1. Tenging Hvammsvirkjunar
Landsvirkjun er með Hvammsvirkjun í undirbúningi, sem er ein virkjana í neðri hluta
Þjórsár. Landsnet hyggst reisa tengivirki virkjunarinnar við Búrfellslínu 1 en hliðra þarf legu
línunnar á kafla vegna stíflu og inntaksmannvirkja.
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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 skerðinga 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 þrifist og staðið undir þeim kröfum sem til þess eru
gerðar. Megnið af tækjabúnaði, hvort sem hann er á heimilum, skrifstofum eða hjá
iðnaðarfyrirtækjum, er háð 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 aukast sífellt kröfur notenda, hvort sem þeir eru stórir eða smáir,
heimili eða iðnaðar- og þjónustufyrirtæki. 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 er tvenns konar, annars vegar þjónusta er varðar
afhendingarspennu og tíðni og hins vegar þjónusta 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.
Í nútímaþjóðfélagi þess krafist að rekstraröryggi raforkukerfa sé mikið. Flókið og erfitt er
að meta hinn raunverulega kostnað vegna truflunar á orkuafhendingu, en víða er unnið að
þróun aðferðafræði 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 sú áhersla aukist með árunum. Tækniframfarir hafa leitt til breytinga
á aðferðum við uppbyggingu veitukerfa, sem jafnframt auka rekstraröryggi. Í þessu tilliti þarf
samt að hafa í huga heildarhagkvæmni, þ.e. annars vegar stofn- og rekstrarkostnað við
veitukerfin og hins vegar kostnað sem tengist truflun á orkuafhendingu til notenda.
Í 28. gr. raforkulaga, nr. 65/2003, er fjallað um gæði raforku og afhendingaröryggi. Þar er
gert ráð fyrir að eftirlit með gæðum raforku og afhendingaröryggi byggist fyrst og fremst á
innra eftirliti raforkufyrirtækjanna sjálfra. Í lögunum er Orkustofnun falið tæknilegt eftirlit
með fyrirtækjunum, en henni er heimilt að fela faggiltum skoðunarstofum framkvæmd
eftirlitsins, enda annast faggiltar rafskoðunarstofur sambærilegt eftirlit nú þegar á grundvelli
laga um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga.
Í raforkulögunum eru tekjumörk sérleyfisfyrirtækjanna skilgreind og setja þau
fyrirtækjunum vissar fjárhagslegar skorður. Slíkar skorður gætu fyrr eða síðar leitt til þess að
fyrirtækin drægju úr eftirliti með veitukerfunum, viðhaldi þeirra og endurnýjun. Lagaákvæðið
um eftirlit með gæðum og afhendingaröryggi raforku á að tryggja að fylgst sé með þessum
þáttum og að auðvelda yfirvöldum að grípa inn í komi í ljós að gæði raforku og
afhendingaröryggi minnki frá því sem nú er. Fyrirtækjunum ber að skrá í þar til gerðan
gagnagrunn ástand spennunnar og tíðninnar, sem og allar bilanir, rekstrartruflanir og
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straumleysi ásamt umfangi þess. Slíkur samanburður milli ára og milli fyrirtækja er gagnlegur
mælikvarði á breytingar á afhendingaröryggi þeirra.
Fyrirtækin skulu árlega setja sér markmið um fækkun truflana, bilana og skerðinga. 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 raforku13

Fyrirvaralausar rekstrartruflanir voru mun færri árið 2016 en 2015, eða samtals 72, og
bilanir sem þeim tengdust voru 857. Meðalfjöldi truflana síðustu 10 árin, miðað við sömu
stærð flutningskerfis, er 67 og meðalfjöldi bilana 81.

Mynd 5 Fjöldi fyrirvaralausra rekstrartruflana.
Mynd 5 sýnir fjölda fyrirvaralausra rekstrartruflana í flutningskerfinu síðustu 10 ár. Sýnd er
skipting fjölda eftir því hvar truflun varð, þ.e. í tengivirkjum, á línum/strengjum eða hvort um
var að ræða kerfisbilanir.
Straumleysismínútur (SMS) hafa hingað til verið einn helsti mælikvarði á afhendingaröryggi flutningskerfisins. Undanfarin ár hefur það verið haft sem markmið að straumleysismínútur færu ekki yfir 50 mínútur á ári.

13

Höfundur: Landsnet.
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Mynd 5.2. Straumleysismínútur vegna fyrirvaralausra rekstrartruflana.
SMS-stuðullinn var 5,1 mínúta árið 2016 og var því straumleysi vel innan markmiðsins og
er þetta langlægsta gildið síðustu 10 árin, eins og sést á mynd 5.2 sem sýnir
straumleysismínútur vegna fyrirvaralausra rekstrartruflana í flutningskerfinu. Skerðingar á
afhendingu frá flutningskerfi sem orsakast af truflunum í öðrum kerfum, s.s. vinnslukerfi,
dreifikerfi eða hjá stórnotendum, eru ekki teknar með í meginniðurstöðu fyrir flutningskerfið.
Skerðingar til notenda á skerðanlegum flutningi eru ekki teknar með við mat á
straumleysismínútum flutningskerfisins.
5.2.1. Afhendingaröryggi að teknu tilliti til vinnslu varastöðva og skerðinga
Með aukinni áraun á flutningskerfið hafa skerðingar til notenda sem kaupa skerðanlegan
flutning aukist á undanförnum árum. Skerðingar eru ýmist framkvæmdar með beiðni frá
stjórnstöð til viðkomandi rafveitu eða sjálfvirkt með iðntölvum og varnarbúnaði. Undanfarin
ár höfum við unnið að því að setja upp sjálfvirka útleysingu hjá notendum með skerðanlegan
flutning til að auka rekstraröryggi og nýta betur flutningsgetu kerfisins. Skerðingar á rafmagni
til notenda á skerðanlegum flutningi vegna rekstrartruflana höfðu aukist um 98% á árunum
2013–2015 en minnkuðu aftur árið 2016, bæði vegna góðs árferðis og vegna minni
raforkunotkunar hjá þessum notendum. Samkvæmt mati nam raforka sem skert var hjá
þessum notendum í kjölfar truflana 724 MWst á árinu 2016. Þessi skerðing samsvarar 22
straumleysismínútum og hefði straumleysismínútum fjölgað sem því nemur fyrir árið 2016 ef
ekki væri heimild til skerðinga.
Á þeim svæðum þar sem flutnings- eða dreifikerfið er veikt hafa dreifiveitur komið upp
varaaflsstöðvum sem vinna raforku þegar truflanir verða á afhendingu. Landsnet hefur aðgang

81

að þessum stöðvum við truflanir í flutningskerfinu og eru slíkar stöðvar keyrðar til að anna
forgangsálagi við truflanir, viðgerðir og þegar unnið er að viðhaldi á kerfinu. Þar sem það
tekur einhvern tíma að ræsa slíkar stöðvar verður yfirleitt straumlaust til að byrja með við
fyrirvaralausar truflanir uns varastöð hefur verið ræst. Á Vestfjörðum hefur Landsnet sett upp
nýja og öfluga varaaflsstöð sem keyrir upp með sjálfvirkum hætti og gerist það á innan við 90
sek. Keyrsla á varaaflsstöðvum vegna rekstrartruflana minnkaði árið 2016 en jókst um 96%
síðustu þrjú ár þar á undan. Vinnsla varaaflsstöðva 2016 nam 242 MWst. Ef ekki væri
aðgengi að varaafli má ætla að straumleysismínútur til forgangsnotenda á síðasta ári hefðu
verið 12 mínútur í stað um 5 mínútna, eða 7,3 mínútum fleiri. Með aukinni áraun á
flutningskerfið og fjölgun rekstrartruflana hefur varaaflskeyrsla farið vaxandi og skerðingar til
notenda á skerðanlegum flutningi. Mörg dæmi eru um hvernig snjallnetslausnir og hröð
viðbrögð stjórnstöðvar hafa náð að lágmarka, eða afstýra alfarið, straumleysi til
forgangsnotenda og náðust markmið um afhendingaröryggi síðustu ára, þrátt fyrir mikinn
fjölda truflana. Í Tafla 1 er varaaflsvinnslu og skerðingum til notenda á skerðanlegum
flutningi umbreytt í straumleysismínútur. Það sýnir áhrif þessara tveggja þátta á
afhendingaröryggi kerfisins og hvernig niðurstaðan væri ef hvorki væri aðgengi að varaafli né
heimildir til skerðinga. Straumleysismínútur kerfisins væru þá 34 mínútur en ekki 5 mínútur,
eins og var raunin árið 2016.
Þáttur
Straumleysi forgangsnotenda
Varaaflsvinnsla vegna truflana
Skerðing notenda á skerðanlegum flutningi
Samtals (straumleysi, skerðing og varaaflsvinnsla)

MW
169,5
242,4
724,0
1.135,9

SMS í mín
5,1
7,3
21,8
34,2

Tafla 1. Straumleysismínútur 2016.
Mynd 5.3 sýnir skerðingar forgangsnotenda, varaflsvinnslu og skerðingar til notanda á skerðanlegum flutningi yfir fjögurra ára tímabil, umbreytt í straumleysismínútur.
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Mynd 5 Skerðingar vegna fyrirvaralausra rekstrartruflana.

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

Á mynd 5.4 má sjá fjölda og tímalengd skerðinga á orkuafhendingu á hvern notanda hjá
einstökum dreifiveitum árið 2016 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 loftlínur urðu fyrir valinu en ekki jarðstrengir. 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 loftlínur 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.
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Mynd 5.4. Meðalfjöldi straumleysisatvika á hvern notanda og skerðing á afhendingu
raforku vegna fyrirvaralausra truflana hjá dreifiveitum á árinu 2014.

5.4. Þróun fyrirvaralausra skerðinga á raforkuafhendingu

Á mynd 5.5 má sjá þróun fyrirvaralausra skerðinga á raforkuafhendingu á hvern notanda
skipt á dreifiveitur og meðaltal hvers árs á árunum 2012–2016. Talsvert er um áföll í
flutnings- og dreifikerfi í dreifbýli sem sýnir sig aðallega í straumleysi hjá Orkubúi Vestfjarða
og RARIK. Stærstu áföllin voru öll vegna erfiðra veðurskilyrða. Afhendingaröryggi batnaði
talsvert milli ára hjá flestum veitum, einkum hjá RARIK og Orkubúi Vestfjarða.
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Mynd 5.5. Þróun skerðingar hjá dreifiveitum með hlaupandi meðaltali. SAIDI.
Frá upphafi rafvæðingar hefur mikilvægi raforkunnar í þjóðfélaginu verið að aukast og er
ekki lengur litið á raforku sem þægindi heldur nauðsyn, sumum lífsnauðsyn. Atvinnulífið og
þjóðfélagið í heild reiðir sig á hana. 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 aukist með árunum. Áherslan kemur fram í
aðferðafræði við uppbyggingu veitukerfanna, t.d. hringtengingu flutnings-, aðveitu- og
dreifikerfa, þar sem slíku verður við komið af hagkvæmnisástæðum. Tækniframfarir hafa leitt
til breytinga á aðferðum við uppbyggingu veitukerfa, sem jafnframt auka rekstraröryggi. Áður
fyrr voru loftlínur ráðandi í háspennudreifikerfum utan þéttbýlis. Nú taka strengir í jörðu í
auknum mæli við af loftlínunum. Sama á við um tengivirki sem undantekningarlaust voru
byggð sem útivirki fyrir 30 til 40 árum en eru nú innan húss. Í þessu sambandi má einnig
nefna loftlínudreifistöðvar sem oftar en ekki eru nú 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
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 slóðum eru ólíkar því sem gerist á láglendi. Truflanir
eru, sem vænta má, mun algengari á kerfum er liggja um hálendi en láglendi.
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6. Rannsóknir á orkulindum og undirbúningur á virkjun þeirra
til raforkuvinnslu.
Í þessum kafla er fjallað um rannsóknir á orkulindum og undirbúning og framkvæmdir
vegna raforkuvinnslu. Einnig er fjallað um orkurannsóknaráætlun og rammaáætlun um
nýtingu vatnsafls og jarðvarma.

6.1. Lagaumhverfi

Orkustofnun hefur gefið út 16 rannsóknarleyfi vegna vatnsaflsvirkjana á árunum 2016 og
2107, og eitt vegna rannsókna fyrir ætlaða jarðvarmavirkjun. Þá voru á tímabilinu veitt sjö
virkjunarleyfi, þar af eitt í jarðvarma.
6.1.1. Vinnsla raforku og virkjunarleyfi
Í samræmi við ákvæði raforkulaga, nr. 65/2003, þarf leyfi Orkustofnunar til að reisa og
reka raforkuver sem eru stærri en 1 MW eða ef þau eru tengd við flutnings- eða dreifikerfi.
Virkjunarleyfi verður aðeins veitt sjálfstæðum lög- og skattaðila. Orkustofnun getur sett
skilyrði fyrir útgáfu virkjunarleyfis er lúta að því að tryggja nægilegt framboð raforku, öryggi,
áreiðanleika og skilvirkni raforkukerfisins og nýtingu endurnýjanlegra orkulinda. Enn fremur
má setja skilyrði er lúta að umhverfisvernd, landnýtingu og tæknilegri og fjárhagslegri getu
virkjunarleyfishafa.
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 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.
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.
6.1.2. Umhverfismat virkjana
Þar sem heimilt er að binda virkjunarleyfi skilyrðum sem varða m.a. umhverfisvernd og
landnýtingu er nauðsynlegt að fyrir liggi afstaða Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum áður en afstaða til virkjunarleyfis er tekin af hálfu Orkustofnunar, hvort af slíkri
leyfisveitingu verði eða ekki. Þannig tekur Orkustofnun mið af mati á umhverfisáhrifum
framkvæmdanna við, eftir atvikum, leyfisveitingu sína.
Framkvæmdir sem tilgreindar eru í flokki A í 1. viðauka við lög um mat á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000, skulu ávallt háðar mati á umhverfisáhrifum. Á það við um jarðvarmavirkjanir og önnur varmaorkuver með 50 MW uppsett varmaafl eða meira og önnur orkuver
með 10 MW uppsett rafafl eða meira.
Framkvæmdir sem tilgreindar eru í flokki B og flokki C í 1. viðauka við lögin skulu háðar
mati á umhverfisáhrifum þegar þær geta haft í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif vegna
umfangs, eðlis eða staðsetningar. Vatnsorkuver með uppsett rafafl 200 kW eða meira og
stöðvar sem nýta vindafl til raforkuframleiðslu (vindbú) með 2 MW uppsett rafafl eða meira
eru í B flokki. Vatnsorkuver með uppsett rafafl allt að 200 kW og stöðvar sem nýta vindafl til
raforkuframleiðslu (vindbú) með minna en 2 MW rafafl eru í C flokki.
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6.1.3. Kæruleiðir
Unnt er að kæra ákvarðanir Orkustofnunar varðandi leyfisveitingu virkjunarleyfa, af eða á,
til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, sbr. 2. mgr. 37. gr. raforkulaga.
6.1.4. Rammaáætlun
Verndar- og orkunýtingaráætlun, sbr. lög nr. 48/2011, tekur til landsvæða og
virkjunarkosta sem verkefnisstjórn hefur fjallað um og hafa uppsett rafafl 10 MW eða meira
eða uppsett varmaafl 50 MW eða meira. Áætlunin tekur þannig til mannvirkja sem notuð eru
til vinnslu raforku, tvær eða fleiri einingar sem mynda eðlilega heild og tengjast
flutningskerfinu eða dreifikerfi gegnum sameiginleg tengivirki er ein virkjun í skilningi
raforkulaga.
6.1.5. Jarðvarmavirkjanir
Forsenda virkjunarleyfis fyrir jarðvarmavirkjun með vísan til ákvæða raforkulaga er að
fyrir liggi leyfi samkvæmt ákvæðum laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr.
57/1998, um heimild til handa leyfishafa til að nýta jarðhita á leyfistímanum í því orku- og
vökvamagni og með þeim skilmálum öðrum sem tilgreindir eru í leyfinu og lögum um
rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu á afmörkuðu nýtingarsvæði. Nýtingarleyfið tekur
til orkumagns, nýtingarhraða, tillits til annarrar nýtingar, sé um slíkt að ræða, og losun
affallsvatns. Þá er fjallað um leyfilegan niðurdrátt, mat á umhverfisáhrifum, skipulag og
starfsleyfi. Einnig er fjallað um vernd og frágang starfsstöðva og svæðis, en um vernd
nýtingarsvæðis gilda, auk laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, lög um
náttúruvernd, nr. 60/2013, lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, sem og önnur
lög sem varða nýtingu lands, sem leyfishafa ber í hvívetna að fara eftir í umgengi sinni um
nýtingarsvæði og skal leitast við að mannvirki verði lögð á þann hátt að sem minnstur skaði
verði á náttúru landsins.
6.1.6. Vatnsaflsvirkjanir
Samkvæmt ákvæðum vatnalaga fer Orkustofnun með stjórnsýslu og eftirlit að svo miklu
leyti sem lög mæla ekki fyrir um annað, sbr. 2. mgr. 143. gr. laganna. Ef framkvæmd
vatnsmiðlunar er liður í virkjun fallvatns til raforkuframleiðslu skal miðlunarleyfið talið hluti
af virkjunarleyfi samkvæmt raforkulögum og skal þá leita leyfis í samræmi við þau lög á
afmörkuðu vatnasvæði.
Leyfi fyrir vatnsaflsvirkjun getur verið bundið því skilyrði að samningar takist um
samrekstur annarra vatnsaflsvirkjana, vatnsmiðlana og 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 nýti 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. Það sama á
við um jarðvarmavirkjanir vegna jarðhitasvæða.
6.1.7. Sjávarfallavirkjanir
Ekki er fjallað um sjávarfallavirkjanir í rammaáætlun og ekki eru deildar meiningar um
hvort áætlunin gildi um slíka virkjunarkosti.
Alþingi ályktaði 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.

87

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 verður kortlagt og straumur 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 þannig að 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.
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 rannsóknar- 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 byggist á nýtingu auðlinda
hafsins.
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6.1.8. Vindorka
Ekki er fjallað um nýtingu vindorku í gildandi rammaáætlun og engin lög fjalla um vindinn
sem auðlind, hvað þá setja reglur um eignarhald eða nýtingu hans umfram almenn ákvæði
raforkulaga. Deildar meiningar eru um hvort verndar- og orkunýtingaráætlun, sbr. lög nr.
48/2011, gildi um landsvæði þar sem er að finna hagkvæma virkjunarkosti í vindorku. Í
tillögu umhverfisráðherra til þriðju verndar- og orkunýtingaráætlunar, sbr. lög nr. 48/2011, er
gert ráð fyrir landsvæði í nýtingarflokki rammaáætlunar fyrir fyrirhugaðan vindorkugarð,
svokallaður Blöndulundur sem verkefnisstjórn hefur fjallað um. Einnig að vindorkugarður við
Búrfell fari í biðflokk áætlunarinnar.
Vegna lækkandi kostnaðar í vindorkutækni er vafalítið ódýrara að nýta vindorku hér á
landi fremur en að reisa sumar þær vatnsaflsvirkjanir sem nú eru á rannsóknarstigi og/eða eru
í undirbúningi. Í mörgum tilvikum er orðið hagkvæmara en áður að reisa vindmyllugarða og
nýta samspil vindorku og vatnsafls með miðlun. Af þeim ástæðum hefur eftirspurn eftir
leiðbeiningum Orkustofnunar um gildandi regluverk vegna framleiðslu rafafls með vindorku
aukist, bæði frá innlendum og erlendum fyrirspyrjendum. Það er því mikilvægt að unnið verði
að stefnumörkun stjórnvalda varðandi vindorku og regluverk um slíka auðlindanýtingu svo að
regluverkið verði ótvírætt og stjórnsýslan skilvirk, hvort heldur er á vettvangi ríkisins,
sveitarfélaga og/eða á samkeppnismarkaði einkaréttarlegs eðlis samkvæmt ákvæðum
raforkulaga.
Orkustofnun hefur bent á að ákvæði laga um verndar- og orkunýtingaráætlun séu mjög
óljós varðandi vindorku, þau vísi til ákvæða laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í
jörðu, nr. 57/1998, varðandi orkurannsóknir, sem ekki taka til vinds sem orkuauðlindar. Lögin
eiga einungis við um landsvæði þar sem er að finna vatnsafl og jarðvarmaorku, en ekki
vindorku. Þá takmarki lög um verndar- og orkunýtingaráætlun stjórnarskrárbundin réttindi
manna um vinnslu raforku í vindafli atvinnufrelsi manna, sbr. 75. gr. stjórnarskrárinnar,
einnig ákvæði friðhelgi eignaréttarins um nýtingu lands til atvinnustarfsemi, sbr. 72. gr.
stjórnarskrárinnar, sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga um skipulag vindorkugarða til
framleiðslu á rafafli umfram annan iðnað, sbr. 78. gr. stjórnarskrárinnar og ákvæði 65. gr.
stjórnarskrárinnar, um jafnræði manna til atvinnutækifæra.

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 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 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 rannsóknarfé stofnunarinnar beint að verkefnum í þágu
rammaáætlunar, en að auki fengust tímabundnar fjárveitingar til lúkningar hennar í tæka tíð á
árinu 2009. Jafnframt er í mótun langtímaáætlun um nauðsynlegar orkurannsóknir og áherslur
í því sambandi á næstu árum. Sú áætlun tekur mið af breyttu umhverfi auðlindarannsókna þar
sem ábyrgðin á almennum rannsóknum færist yfir til umhverfisráðuneytis, en Orkustofnun
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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 ráðherra en dagleg umsjón á hendi Orkustofnunar.
Í ársbyrjun 2015 tóku gildi breytingar á ákvæðum laga nr. 87/2003 er varða Orkusjóð og í
framhaldi af lagabreytingunum var reglugerð um sjóðinn tekin til endurskoðunar ásamt
verklagsreglum ráðgjafarnefndar Orkusjóðs við meðferð láns- og styrkumsókna og umsókna
um niðurfellingu á endurgreiðsluskyldu jarðhitaleitarlána. Ný reglugerð nr. 185/2016 tók
gildi 29. febrúar 2016 og nýjar verklagsreglur ráðgjafarnefndarinnar nr. 654/2016 tóku gildi
29. júní 2016.
6.3.1. 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.
6.3.2. Breyttar áherslur
Í nýrri reglugerð um Orkusjóð er styrkjum sjóðsins skipt í tvo flokka. Annars vegar
almenna styrki skv. 6. gr., sem veittir eru til verkefna sem stuðla að hagkvæmri nýtingu
orkulinda landsins, stuðla að notkun innlendrar orku í stað jarðefnaeldsneytis eða stuðla að
orkusparnaði. Ráðgjafarnefnd Orkusjóðs ákvarðar sérstök áhersluatriði við úthlutun almennra
styrkja hverju sinni og skulu þau koma fram í auglýsingu. Hins vegar sérstaka styrki skv. 7.
gr. sem eru nýmæli og í samræmi við óskir ráðherra um breytt hlutverk Orkusjóðs í tengslum
við endurskoðun reglugerðar og verklagsreglna. Sérstakir styrkir eru ætlaðir til skilgreindra og
afmarkaðra verkefna á eftirföldum sviðum:
a) Til verkefna sem stuðla að samdrætti í olíunotkun til húshitunar eða rafmagnsframleiðslu utan veitna.
b) Til verkefna sem leiði til lægri kostnaðar við óniðurgreidda rafkyndingu húsnæðis eða
mannvirkja í eigu sveitarfélaga.
c) Til verkefna sem leiða til orkusparnaðar.
6.3.3. Tímabundið verkefni Orkusjóðs – styrkir til uppbyggingar innviða fyrir rafbíla
Á fjárlögum fyrir árið 2016 var tímabundin fjárheimild til verkefnisins „Rafbílar – átak í
innviðum“. Verkefnið var hluti af sóknaráætlun Íslands í loftslagsmálum sem samþykkt var
af ríkisstjórn í nóvember 2015 og sett fram í tengslum við 21. fund aðildarríkja loftslagssamningsins í París (COP21). Er verkefnið eitt af átta verkefnum í sóknaráætluninni sem miða
að samdrætti í nettólosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Verkefninu var ætlað að efla
innviði fyrir rafbíla á landsvísu. Talið var rétt að ríkisvaldið styrkti tímabundið átak til að
byggja upp innviði fyrir rafbíla svo að sem flestir landsmenn gætu tryggt sér loftslagsvænan
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samgöngumáta. Heildarfjárveiting til verkefnisins nam 201 m.kr. á árunum 2016–2018.
Orkusjóði var falið að sjá um úthlutun styrkja til átaksverkefnisins. Ráðgjafarnefnd Orkusjóðs
skilaði tillögum í lok nóvember 2016 um úthlutun allrar upphæðarinnar. Fyrirvari var gerður
um fjárveitingu fyrir árið 2018. Ráðherra staðfesti tillögur nefndarinnar í árslok 2016. Styrkir
voru veittir til uppsetningar á 42 hraðhleðslustöðvum og 63 hæghleðslustöðvum.
6.3.4. Ný verkefni Orkusjóðs
Hinn 31. maí 2017 var samþykkt á Alþingi þingsályktun um aðgerðaáætlun um orkuskipti,
nr. 18/146. Í upphafi þingsályktunarinnar segir: „Alþingi ályktar að fela ráðherra sem fer með
málefni er varða orkumál og auðlindanýtingu að vinna að orkuskiptum með því að draga úr
notkun jarðefnaeldsneytis og auka hlutdeild endurnýjanlegra orkugjafa sem hafi í för með sér
orkusparnað, aukið orkuöryggi, gjaldeyrissparnað, minni staðbundna mengun og minni losun
gróðurhúsalofttegunda. Með orkuskiptunum verði enn fremur stuðlað að aukinni nýsköpun og
nýrri atvinnustarfsemi sem byggist á sjálfbærri þróun.“
Í ályktuninni eru sett fram markmið um orkuskipti til ársins 2030. Reikna má með að
Orkusjóði verði ætlað það hlutverk að hrinda þeim markmiðum í framkvæmd því að í
niðurlagi bréfs ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar-ráðherra, Þórdísar Kolbrúnar R.
Gylfadóttur, dags. 14. september 2017 segir: „Samkvæmt lögum um Orkustofnun nr. 87/2003
er hlutverk Orkusjóðs að stuðla að hagkvæmri nýtingu orkulinda landsins með styrkjum eða
lánum, einkum til aðgerða er miða að því að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis. Vil ég biðja
stjórn Orkusjóðs um að koma með hugmyndir og tillögur um hvernig sjóðurinn getur með
starfsemi sinni best stutt við áherslur þær sem birtast í framangreindri orkuskiptaáætlun.“
6.3.5. Lánveitingar
Lán úr Orkusjóði eru veitt í samræmi við hlutverk sjóðsins, sbr. „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 ráðherra er
heimilt að fenginni tillögu ráðgjafarnefndar Orkusjóðs að fella niður 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. Orkusetur

Orkusetur er sjálfstæð rekstrareining sem heyrir undir Orkustofnun. Orkusetur gegnir því
mikilvægu hlutverki að hvetja til skilvirkrar orkunotkunar á öllum sviðum, þ.e. raforku,
jarðhita og jarðefnaeldsneytis. Orkusetrið á að vera leiðandi í að kynna hagkvæma tækni og
aðferðafræði hverju sinni með aðgengilegum og gagnvirkum upplýsingaveitum. Þannig geta
hagsmunaaðilar aflað sér upplýsinga sjálfvirkt gegnum fjölbreyttar gáttir af gagnvirku efni á
neti en einnig haft beint samband við starfsmenn Orkuseturs og fengið persónulega ráðgjöf í
gegnum síma, tölvupóst eða með heimsóknum. Orkusetur er óháð og sjálfstæð eining sem
tryggir mikilvæga upplýsingagjöf án beinna hagsmuna.
Stærsti hluti starfseminnar er fjölbreytt þjónusta við almenning, bæði um tæknilega
möguleika í bættri orkunýtingu og almennri upplýsingagjöf um orkumál. Langmest er um
fyrirspurnir í gegnum tölvupóst og síma en einnig á opnum og lokuðum fundum á vegum
sveitarfélaga, fyrirtækja, skóla o.s.frv. Sjálfvirk upplýsingaöflun í gegnum gagnvirkar lausnir
á neti þjónustar þó mestan fjölda notenda.
Ýmis sérverkefni voru í vinnslu á árinu 2017. Farið var í átaksverkefni á Breiðdalsvík þar
sem 16 gildar umsóknir bárust um styrk til endurbóta, farið var í öll húsin og
hitatapsmælingar framkvæmdar og skýrsla gerð um ástand hvers húss og tillögur til úrbóta.
Framkvæmdir eru hafnar við endurbætur á mörgum húsum.
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Unnið hefur verið að ýmsum verkefnum tengdum varmadælum. Unnið var að
borvarmadæluverkefni í Ólafsvík og vonast er til að hægt verði að gangsetja það á nýju ári.
Varmadælunámskeið voru haldin bæði fyrir iðnaðarmenn og íbúa á köldum svæðum. Unnið
var að úrvinnslu á rekstrartölum fyrir varmadælur sem settar hafa verið upp í gegnum
eingreiðslukerfið.
Orkusetur stofnaði til samstarfs um hleðslustæði við bændagistingar. Tilgangurinn er að
höggva á hnútinn um rafvæðingu bílaleiga. Bílaleigur hafa ekki treyst sér í rafbílavæðingu og
vísa m.a. annars í innviðaleysi. Ef hleðslumöguleikar verða í boði við gististaði eykst
möguleiki rafbílanotkunar ferðamanna til muna. Samhliða uppbyggingu hraðhleðslustöðva
skapast því raunverulegir möguleikar á nýtingu rafbíla í ferðaþjónustu. Bændagisting er í boði
víðs vegar um landið og ætti að verða fyrirmynd fyrir aðra gististaði.
Orkusetur hannaði kort af Akureyri sem sýnir strætóleiðir og helstu almenningsstaði þar
eins og skóla og íþróttamannvirki. Kortinu fylgir segulstika sem sýnir hversu langan tíma það
tekur að hjóla og ganga 1 km. 20 kort hafa verið búin til og fyrsta kortið var sett upp í
Oddeyrarskóla en ætlunin er að setja upp kort í öllum grunnskólum bæjarins og auk þess í
ýmisum stofnunum. Hönnun kortsins er þannig að hún getur auðveldlega nýst öðrum
bæjarfélögum og hverfum.
Orkusetur hefur unnið að þróun hugmyndar um jarðhitaklasa á Norðurlandi. Verkefnið var
sett af stað á vormánuðum 2016 og formlega vígt í Hofi 9. júní 2016 þar sem tilkynnt var um
100 m.kr. stofnframlag Landsvirkjunar, Norðurorku, Eyþings og Orkuveitu Húsavíkur.
Orkusetur á fulltrúa í verkefnastjórn og vinnur með framkvæmdarstjóra að ýmsum
verkefnum.
Orkusetur hefur um nokkurt skeið unnið með framleiðendum lífdísils á Akureyri.
Fyrirtækið Orkey framleiðir lífdísil úr steikingarfitu meðal annars með metanóli úr CRI í
Svartsengi. Trektin er einfaldur búnaður sem er skrúfaður á venjulegar plastflöskur til að
safna úrgangsolíu og fitu sem fellur til á heimilum bæjarins. Þegar búið er að fylla flöskuna er
henni einfaldlega komið fyrir við sorptunnur heimilisins. Verkefnið gekk vel á Akureyri og
skil voru umfram væntingar. Efnið sem skilaði sér frá bæjarbúum og fyrirtækjum reyndist
úrvalshráefni til lífdísilsgerðar. Nú eru hafnar prófanir á nýtingu eldsneytis á strætisvagna í
mismunandi blöndum. Einnig er unnið að ýmsum tilraunaverkefnum þar sem lífdísillinn er
t.d. nýttur í raforkuframleiðslu í Grímsey, hvalaskoðunarbáta og malbikun. Gert var
kynningarefni og pantaðar söfnunartunnur á endurvinnslusvæði. Hafin er vinna við útvíkkun
verkefnisins á landsvísu í samvinnu við ýmsa aðila.
Hagkvæmniúttekt á framleiðslu á lífdísil úr öllum fitu- og olíuríkum úrgangi sem til fellur
á svæðinu var unnin að nýju í samvinnu við KPMG. Hugmyndin er að setja framleiðslu
Orkeyjar við hlið Moltu og byggja upp nýtt ferli sem kreistir alla fitu úr lífræna úrganginum.
Verði þessi áform að veruleika mun tvennt vinnast; í fyrsta lagi mun framleiðsla Orkeyjar fara
úr 150 þúsund lítrum á ári í um 5–600 þúsund lítra og í öðru lagi munu gæði moltunnar aukast
þar sem fitan verður fjarlægð áður en lífræni úrgangurinn fer í moltuferlið. Með tilkomu
Orkeyjar er nú til staðar söfnunarferli sem er einfalt, skilvirkt og virðisaukandi. Gasgerðarstöð
er svo næsta skref sem samnýtir ferla og hráefni og getur framleitt um 2 milljónir
bensínlítraígildis.

6.5. Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

Rammaáætlun á sér forsögu allt aftur til ársins 1997 er ríkisstjórnin samþykkti sérstaka
framkvæmdaáætlun um umhverfismál sem nefnd var Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi.
Nokkur kaflaskipti urðu í vinnunni þegar lög nr. 48/2011 voru samþykkt en þá fyrst
grundvallaðist vinna við rammaáætlun á lögum og síðar reglugerð á grundvelli laganna.
Umhverfis- og auðlindaráðherra skipaði í mars 2013 verkefnisstjórn 3. áfanga verndar- og
orkunýtingaráætlunar og skilaði verkefnisstjórnin af sér skýrslu til ráðherra haustið 2016.
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Þáverandi umhverfis- og auðlindaráðherra lagði fram þingsályktunartillögu sem byggði á
tillögum verkefnisstjórnar en stuttu síðar tók við ný ríkisstjórn sem lauk ekki við afgreiðslu
málsins og hefur það ekki hlotið afgreiðslu þegar þetta er ritað.
Lögum samkvæmt kallar Orkustofnun eftir virkjunarhugmyndum og leggur þær fyrir
verkefnisstjórn ef hugmyndirnar eru nægilega vel skilgreindar. Jafnframt getur Orkustofnun
lagt fram eigin hugmyndir að virkjunarkostum. Ítarlegar upplýsingar og umfjöllun um
rammaáætlun er að finna á vefsíðum Orkustofnunar og verkefnisstjórnar rammaáætlunar.14
Niðurstöður af vinnu Orkustofnunar vegna 3. áfanga rammaáætlunar voru þær að lagðir
voru fram 48 virkjunarkostir í vatnsafli og 33 virkjunarkostir í jarðvarma, samtals 81
virkjunarkostur. Auk þess var Landsvirkjun gefinn kostur á að leggja fram tvo virkjunarkosti í
vindi en álitamál er hvort virkjunarkostir nýtingar vindorku eigi að vera til umfjöllunar í
rammaáætlun.
Í 3. áfanga rammaáætlunar er samanlagt afl virkjunarkosta í jarðvarma 2.495 MW og gætu
þeir skilað um það bil 20,3 TWh. Ekki er hægt að leggja saman uppsett afl allra
virkjunarkosta í vatnsafli þar sem sumir virkjunarkostirnir útiloka hver annan. Virkjanlegt
vatnsafl þeirra virkjunarkosta sem um ræðir er því á bilinu 2.142–2.211 MW eftir því hvaða
útfærsla verður fyrir valinu. Á sama hátt verður möguleg orkuvinnslugeta þessara
virkjunarkosta á bilinu 15–15,4 TWh.
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 1–6, þar af eru 10 kostir í flokkum 1–3 en flestir eru í
flokki 5, eða tæpur helmingur. Virkjunarkostir í jarðvarma raða sér í kostnaðarflokka 3–5. Af
33 virkjunarkostum í jarðvarma raðast 17 í kostnaðarflokk 4, níu eru flokkaðir í
kostnaðarflokk 3 og sjö virkjunarkostir eru í kostnaðarflokki 5.

14

http://www.os.is/raforka/rammaaaetlun/ og ramma.is.

Mynd 6.1. Yfirlit virkjunarkosta.

.

*) Dreifing frá 01.02.2011

Tafla 1. Verð á dreifiveitusvæðum til almennra notenda (kr./kWst., með virðisaukaskatti 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 1985–2016
Ár

Inn á
dreifikerfið

Frá flutningskerfinu

Flutningstöp

Frá
virkjunum

Orkuvinnsla

GWst

GWst

GWst

GWst

GWst

1985

1.770

1.917

104

46

3.837

1986
1987

1.848
1.912

2.050
2.070

114
124

46
46

4.058
4.152

1988
1989

2.043
2.080

2.186
2.208

141
141

46
46

4.416
4.475

1990
1991

2.131
2.169

2.133
2.083

137
129

46
46

4.447
4.425

1992
1993

2.233
2.255

2.125
2.290

132
123

50
55

4.539
4.721

1994
1995

2.264
2.369

2.303
2.390

135
129

72
89

4.773
4.976

1996
1997

2.435
2.498

2.450
2.822

157
188

71
73

5.112
5.580

1998
1999

2.467
2.533

3.470
4.283

264
245

76
124

6.274
7.184

2000
2001

2.647
2.698

4.682
4.955

221
248

129
128

7.678
8.027

2002
2003

2.778
2.864

5.221
5.231

271
261

140
137

8.410
8.493

2004
2005

2.984
3.034

5.233
5.191

252
254

151
202

8.620
8.681

2006
2007

3.143
3.223

6.265
8.113

269
330

248
310

9.925
11.976

2008
2009

3.263
3.175

12.434
12.925

400
356

371
378

16.468
16.834

2010
2011

3.133
3.203

13.209
13.284

330
323

387
400

17.059
17.210

2012
2013

3.281
3.322

13.531
13.993

339
374

398
427

17.549
18.116

2014
2015

3.343
3.633

13.987
14.356

361
370

431
440

18.122
18.799

2016

3.409

14.334

360

446

18.549

Heimild: Raforkuspá.

96

Viðauki 3. Mælieiningar orku
SI-einingakerfið er lögboðið kerfi mælieininga hér á landi. Samkvæmt því er grunneining fyrir orku júl (e.
joule) (J) og grunneining fyrir afl watt (W). 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.
Raforkunotkun 11 W sparperu sem logar í 12 klukkustundir er því margfeldi af 11 W og 12 stundum (e.
hours (h)) eða 132 Wst.
Þar sem ein klukkustund samsvarar 3.600 sekúndum er samhengið milli wattstundar og júla: 1 Wst = 3.600
J.
Sem margfeldiseiningar eru notaðar grunneiningarnar eða aukaeiningar með forskeytum:

Margföldunarforskeyti SI-kerfisins fyrir orkueiningar.
Forskeyti
Exa
Peta
Tera
Gíga
Mega
Kíló

Tákn
E
P
T
G
M
k

Margfeldi grunneiningar
1018
1015
1012
109
106
103

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

Á vefsíðu Staðlaráðs má finna handbókina SI-kverið sem er handbók um SI-einingar og
notkun þeirra:
http://www.stadlar.is/ahugavert-efni/nr/375/

