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Líkt og á öðrum sviðum hefur
aukin og betur skilgreind
aðkoma
málsaðila
að
ákvörðunum stjórnvalda samhliða jákvæðum réttarbótum
orðið til þess að málsmeðferðartími
getur
orðið
óheyrilega langur. Ef við tökum
dæmi
tekur
Orkustofnun
ákvörðun um tekjumörk sem
einhver aðili máls kærir til
úrskurðarnefndar raforkumála.
Úrskurðarnefndin telur vera formgalla á ákvörðun
stofnunarinnar og fellir ákvörðunina úr gildi. Orkustofnun
tekur nýja ákvörðun þar sem formsins er betur gætt og
úrskurðarnefndin fellir efnislegan úrskurð um að ákvörðun
Orkustofnunar standist skoðun. Ef málsaðili fer nú með
málið fyrir dómstóla getur það leitt okkur aftur á byrjunarreit.
Fyrirtækin þekkja þannig ekki rekstrarforsendur sínar fyrr en
e.t.v. hátt í áratug eftir að rekstrarárinu lýkur..

Ávarp orkumálastjóra
Ráðherra og aðrir ársfundargestir nær og fjær!
Ég hóf störf sem orkumálastjóri í ársbyrjun 2008. Þegar ég
læt af störfum sem orkumálastjóri nú í lok aprílmánaðar
verð ég búinn að gegna þessu starfi í 13 ár og 4 mánuði.
Þá er líka liðin slétt hálf öld frá því að ég gekk á fund
Guðmundar Pálmasonar og réði mig sem sumarmann við
mælingar á landgrunninu á vegum Orkustofnunar. Það er
óhætt að segja að þessi tími hefur ekki verið tími neinnar
kyrrstöðu. Þótt stofnanir geti gagnvart almenningi virst
hægfara og óumbreytanlegt gangverk þá er það ekki alltaf
svo fyrir okkur sem reynum að finna okkur leið og fóta okkur
á milli tannhjólanna.
Úr alhliða rannsókna- og þróunarstofnun í stjórnsýslustofnun
Orkustofnun á sér meir en hálfrar aldar sögu sem er
samofin þróun og uppbyggingu orkuiðnaðarins og innviða í
landinu.

Til þess að mæta þessu hefur ráðuneytið sett reglugerð þar
sem mikilvægar grunnforsendur tekjumarka eru festar.
Ágreiningur og ábendingar um breyttar forsendur
tekjumarka eru síðan eftir tiltekinn tíma eða ef sérstakar
ástæður liggja fyrir tekin til meðferðar með ákveðnum hætti
og reglugerð er breytt ef þurfa þykir. Með þessu móti byggja
ákvarðanir um tekjumörk og rekstrarumhverfi fyrirtækjanna
á mun traustari grunni.

Í upphafi átti stofnunin frumkvæði og tók virkan þátt í
undirbúningi og hönnun virkjanaframkvæmda og annaðist
lengi rannsóknir á jarðrænum auðlindum eins og vatnafari,
jarðhita og efnistökusvæðum á hafsbotni svo dæmi séu
nefnd sem og jarðboranir. Áratugalöngu útivistunarferli lauk
þegar Vatnamælingar Orkustofnunar fluttust yfir til
Veðurstofunnar 2008.

Olíuleit á Dekasvæðinu
Þegar ég kom að málum í byrjun 2008 hafði undirbúningur
að úthlutun olíuleitarleyfa á Drekasvæðinu staðið nokkuð
lengi. Trú sérfræðinga var að svæðið væri tiltölulega
óbrotinn meginlandsfleki sem hefði skilist frá og öðlast
sjálfstæða tilvist þegar Atlantshafssprungan myndaðist fyrir
ca 50 milljónum árum síðan og jarðfræði flekans ætti sér
þannig hliðstæður á Austur Grænlandi og á norska
landgrunninu, þar sem tilvist kolvetnisforða í berglögum
hafði verið greind með óyggjandi hætti. Nokkur erlend
fyrirtæki í leit og vinnslu kolvetna töldu því að á svæðinu
væru töluverð líkindi á að finna kolvetni í nýtanlegu magni.
Alþingi ályktaði 1997 um skipun starfshóps um „hvort rétt sé
að hefja markvissar rannsóknir á því hvort að olía eða gas
finnist á landgrunni Íslands". Lög um leit, rannsóknir og
vinnslu kolvetnis voru sett þegar 2001.

Undirbúningur vatnsaflsvirkjana fluttist til Landsvirkjunar,
Jarðboranir urðu sjálfstætt fyrirtæki, Jarðhitarannsóknir
voru greindar frá stofnuninni og ÍSOR varð að sjálfstæðri Bhlutastofnun. Fram til 2008 hafði iðnaðarráðuneyti verið
ábyrgt fyrir allri stjórnsýslu en þá hófst tilfærsla
stjórnsýsluábyrgðar frá ráðuneytinu til Orkustofnunar og
2011 var stofnunin komin með stjórnsýsluábyrgð á öllum
þeim sviðum sem stofnunin starfar á.
Árið 2003 voru sett ný raforkulög sem tóku gildi 2005. Í
þeim fólst að einokunarþættir raforkukerfisins, flutningur og
dreifing raforku, voru skilin að frá framleiðslu og sölu raforku
og orkufyrirtækjunum gert að tryggja rekstrarlegan og
fjárhagslegan aðskilnað einokunarstarfseminnar frá öðrum
þáttum starfseminnar.
Hjá Orkustofnun byggðist upp raforkueftirlit sem setti
þessum fyrirtækjum leyfileg tekjumörk eftir ákveðnum
reglum. Í kjölfar hrunsins komu í ljós veikleikar í kerfinu þar
sem áhrif gengisbreytinga gátu valdið miklum sveiflum í
tekjumörkum, gjaldskrá og afkomu fyrirtækjanna og
viðskiptamanna þeirra. Með því að binda tekjumörk
stórnotenda sem mest við þá mynt, sem er grundvöllur
viðskipta og fjármögnunar hjá flutningsfyrirtækinu og
stórnotendum, hefur tekist að skapa stöðugleika.

Fyrirtækin sýndu sterkan áhuga á að fá leyfi til leitar og
vinnslu kolvetna á svæðinu og fyrsta útboðið var auglýst í
janúar 2009. Nokkur minni fyrirtæki komu að málum í
byrjun. Þessi fyrirtæki lentu fljótt í samruna við önnur
fyrirtæki sem gat þýtt breytta afstöðu og breyttar áherslur.
Þau hafa þó án undantekninga staðið við og lokið öllum
sínum skyldum í samræmi við útgefin leyfi. Þar með
safnaðist fyrir mjög aukin þekking á þessu svæði um
hafsbotninn og jarðskorpuna undir. Það leyfi sem lengst var
virkt var veitt í janúar 2014 til samstarfs milli CNOOC,
Petoro og Eykon Energy þar sem voru gerðar öflugri
endurvarpsmælingar og greiningar en áður höfðu verið
gerðar á svæðinu. Á leyfistímanum varð hins vegar mikið
verðfall á olíu og mikill samdráttur í rannsóknum og
leitarstarfsemi. Þegar kom að lokum þessa áfanga vildu
Petoro og Eykon fara í næsta áfanga með staðbundnum
ítarlegri
þrívíðum
endurvarpsmælingum
og
tilraunaborunum en CNOOC, sem var leiðandi í verkefninu,
var ekki tilbúið að halda áfram.

Þessu til viðbótar byggir vaxtagrunnur tekjumarkanna á
meðaltali síðustu tíu ára sem minnkar áhrif skyndilegra
vaxtabreytinga á mörkuðum og sveiflur í tekjumörkum sem
geta skapast vegna þeirra. Flestir virðast sammála um að
þessi aukni stöðugleiki sé af hinu góða. Þó vakna alltaf
reglulega raddir þeirra sem lifa í núinu og horfa á
punktstöðuna á hverjum tíma og telja að á þá sé verulega
hallað og það þurfi að gera breytingar á tekjumarkakerfinu
til þess að leiðrétta óréttlætið.
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Þær ástæður sem þeir tilgreindu voru annars vegar að með
nýjum greiningum hafði komið í ljós að hugmyndir
vísindamanna um svæðið hefðu tekið miklum breytingum
við öflugri greiningarvinnu. Svæðið væri meira uppbrotið og
merki um meiri gosvirkni en áður var talið. Einnig að
fyrirtækið væri almennt að leggja niður verkefni þar sem
óvissan væri mikil.

þess að framkvæma úttektirnar og í framhaldinu voru m.a.
gerðar úttektir á íslenskum virkjunum.
Almennt var reynslan af staðlinum góð og augljós þýðing
hans til þess að miðla upplýsingum og tryggja skipulögð
vinnubrögð, skapa traust og miðla upplýsingum milli þeirra
sem hafa aðild að verkefninu. Í framhaldinu þótti okkur, sem
líka komu að jarðhitamálum hér á Íslandi, augljóst að það
þyrfti ekki miklar breytingar á lyklinum til þess að það væri
hægt að beita honum með sama hætti á jarðhitavirkjanir.

Orkustofnun hefur látið gera sjálfstæða greiningu á
gögnunum með hjálp ÍSOR og komist að svipaðri
niðurstöðu varðandi jarðfræðina. Líkur á mögulegri vinnslu
kolvetna á Drekasvæðinu eru á sumum hlutum þess
takmarkaðar en aukast almennt í norðausturstefnu og eru
að öllum líkindum bestar á samningssvæðinu í norskri
lögsögu þar sem Íslendingar eiga rétt á hlut í vinnslunni ef
af verður.

Í samstarfi Orkustofnunar, Umhverfisstofnunar og íslenskra
orkufyrirtækja var unnið að nauðsynlegum breytingum á
lyklinum undir verkstjórn Sigurðar Arnalds verkfræðings. Nú
er GSAP (Geothermal sustainability assessment protocol)
fullbúinn og prufukeyrður m.a. fyrir Þeistareykjavirkjun en
enn er beðið eftir því að WGC (World Geothermal
Congress) verði haldið í Hörpu þar sem hann verður
afhentur IGA (International Geothermal Association) til
áframhaldandi rekstrar.

Rammaáætlun
Rammaáætlun hefur á síðasta áratug þróast frá því að vera
alhliða verkfæri til þess að meta og raða virkjunarkostum
m.t.t. nýtingar og verndar. þar sem mismunandi
sjónarmiðum var stefnt saman. Hún er nú orðin vettvangur
mjög einhliða og langsóttra náttúruverndarsjónarmiða og
langtíma frystigeymsla fyrir nýjar virkjanahugmyndir. Það
var mikil gleði í samfélaginu þegar rættist úr síðustu
loðnuvertíð þannig að úr varð verðmætasköpun sem
samsvaraði 25 milljörðum í útflutningstekjum. Það vill nú
reyndar til að þetta er um það bil sama upphæð sem
orkutengdur iðnaður skapar í útflutningstekjur á hverja TWh
í framleiddri raforku, sem standa má undir með u.þ.b. 120
MW jarðhita- eða vatnsaflsvirkjun.

Orkustofnun ásamt ÍSOR hefur líka verið þáttakandi í
Evrópuverkefninu
GEOENVI
um
umhverfisáhrif
jarðvarmavirkjana
með
sérstakri
áherslu
á
lífsferilsgreiningar á losun, sem nú er að ljúka. Það eru
miklir hagsmunir Íslendinga að aðferðir til þess að reikna út
og skrá losun jarðhitavirkjana gefi sem réttasta mynd fyrir
hverja virkjun og að fullt tillit sé tekið til nýrra aðferða til þess
að takmarka losun og að binda kolefni til langs tíma í
jarðskorpunni.
Ég var af iðnaðarráðuneyti og menntamálaráðuneyti
tilnefndur sem fulltrúi Íslands í SETPLAN (Strategic Energy
Technologies) þar sem fjallað er um flest tæknisvið þess að
vinna endurnýjanlega og kolefnislausa orku og binda
kolefni.

Því miður höfum við bara einn loðnustofn en sennilega um
20 TWh í virkjunarmöguleikum í vatns og jarðhitaorku og
með því að nýta vindinn. Mönnum virðist því miður liggja
mikið á að henda sem mestu af þessum möguleikum fyrir
borð þannig að kynslóðum framtíðarinnar muni örugglega
ekki koma i hug að nýta þá til þess að mæta versnandi
lífskjörum og auknu atvinnuleysi.

Í upphafi var jarðhiti varla kominn inn á radarinn í SETPLAN
en í ERANET verkefni undir forystu Orkustofnunar var
skipulagt samstarf Evrópuþjóða sem höfðu áhuga á
jarðhitavinnslu og unnu að því að koma jarðhitanum inn á
langtímaáætlanir SETPLAN.

Því hefur verið haldið á lofti að vindorkan geti sinnt okkar
þörfum til framtíðar. Það eru vissulega töluverðir möguleikar
á því að bæta vindorku inn i íslenska raforkukerfið nú og
nýta
samlegðaráhrif
með
vatnsorkuverum
og
uppistöðulónum. Þetta gildir þó aðeins að vissu marki og
þegar því er náð krefst áframhaldandi uppbygging
vindorkunnar verulegra fjárfestinga í orkumiðlun og
uppbyggingu varaafls. Orkutengdur iðnaður, hvort sem það
er málmbræðsla eða vetnisframleiðsla krefst mikilla
fjárfestinga og framleiðslan þarf að vera samfelld og
truflanalaus til þess að vera samkeppnishæf.

Í framhaldi af því var sett af stað nýtt samevrópskt verkefni
Geothermica undir forystu Orkustofnunar, í samstarfi við
Georg og Rannís, sem miðaði að samstarfi landanna um
fjármögnun
rannsóknarog
þróunarverkefna
og
uppbyggingu þekkingar og samskipta á sviði jarðhita.
Geothermica hefur nú í tveimur áföngum skipulagt
fjármögnun verkefna upp á 80 M€ í tveimur köflum.

Alþjóðlegt samstarf
IHA (International Hydropower Association) hafði frá
aldamótum brugðist við mikilli og stundum réttmætri
gagnrýni á uppbyggingu vatnsorkuvera víða um heim og
hafið starf við gerð sjálfbærniviðmiða fyrir vatnsaflsvirkjanir.
Árið 2008 var skipaður starfshópur með aðild m.a.
umhverfissamtaka og alþjóðlegra fjármálastofnana til þess
að skrifa sjálfbærnilykil fyrir vatnsaflsvirkjanir.

Næsti áfangi sem er í vinnslu verður sameiginlegur með
hliðstæðum samstarfsvettvangi um hitun og kælingu.
SETPLAN hefur nú sett fram áætlun um verkefnasamstarf
á sviði jarðhita sem nemur um 950 M€ á næstu 5-10 árum.
Til þess að fylgja því eftir hefur verið settur upp vinnuhópur
með fulltrúum landanna og til hliðar við hann skrifstofa
(Support Unit) sem Orkustofnun veitir forstöðu í samstarfi
við
Georg
og
þar
sem
fulltrúar
stjórnsýslu,
vísindarannsókna og iðnaðar eiga fulltrúa.

Íslenska ríkið ásamt Norðmönnum og Þjóðverjum komu að
fjármögnun verkefnisins og iðnaðarráðherra tilnefndi mig í
starfshópinn. Þetta var mikil vinna og margir langir fundir en
verkinu lauk með því að sjálfbærnilykillinn HSAP
(Hydropower Sustainability Assessment Protocol) var
gefinn út 2011 og sérstakir úttektarmenn voru þjálfaðir til

Orkustofnun hefur nú um árabil sinnt verkefnum á vegum
Uppbyggingarsjóðs Evrópu, í A- og Mið-Evrópu sem miða
að því að styrkja einstök lönd og svæði í Evrópu m.a. á
sviði orkumála. Þetta hefur skapað möguleika til aðkomu
íslenskra fyrirtækja að verkefnum í Portúgal (Azoreyjum),
Rúmeníu og Ungverjalandi og nú nýverið einnig í Búlgaríu
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og Póllandi. Meginmarkmið Uppbyggingarsjóðs EES er
m.a. að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og auka
orkuöryggi í viðkomandi löndum, meðal annars með því að
auka notkun endurnýjanlegrar orku, með sérstakri áherslu
á jarðhita og vatnsafl. Orkustofnun hefur einnig skipulagt
fjölmargar heimsóknir fyrirtækja og einstaklinga til þessara
landa og frá þessum löndum til Íslands.

Jarðhitaskólinn, sem er fjármagnaður af utanríkisráðuneyti
og um næstum hálfrar aldar bil hefur verið rekinn undir
merki Háskóla Sameinuðu þjóðanna og hýstur hjá
Orkustofnun í farsælu samstarfi, var um síðustu áramót
fluttur til ÍSOR, Íslenskra orkurannsókna og hef ég þegar
tjáð mig um gagnsemi þeirrar ráðstöfunar við önnur
tækifæri.

Síðan hafa bæði af hálfu ríkisstjórna og stofnunarinnar
verið hinir og þessir samstarfsamningar sem Orkustofnun
hefur fengið það verkefni að fylgja eftir. Kortlagning
jarðhitakosta og tillaga að verkefnauppbyggingu í borgum
og bæjum í Úkraínu, S-Ameríku, Rúmeníu, Póllandi og
Króatíu. Einnig hefur verið samstarf við orkuráðuneyti
Indlands, orkustofnun Rússlands, IPGT, sem er
tæknisamstarf við Bandaríkin, Ástralíu, Nýja Sjáland og
Sviss og samstarf við stjórnvöld og framkvæmdaaðila fyrir
jarðvarmavinnslu og hitaveitur í Kína, svo dæmi séu tekin.
Samstarfið við Kína leiddi til þess að stofnaður var seinni
hluta árs jarðhitaskóli með virkri þátttöku íslenskra
sérfræðinga í Beijing sem lauk sínum fyrst áfanga með 40
nemendum nokkurn veginn samtímis því að COVID veiran
fór að breiða úr sér.

Starfsemi Orkustofnunar
Þegar litið er til baka yfir þetta næstum 14 ára tímabil sem
ég hef gegnt stöðu orkumálastjóra kemur mér fyrst í hug
hversu hratt verkefnin og áherslurnar breytast í tímans rás.
Starfsfólk Orkustofnunar býr yfir mikilli og fjölbreyttri
menntun og reynslu sem kemur sér vel þegar það þarf að
endurskipuleggja liðsheildina til þess að mæta nýjum og
breyttum aðstæðum.
Ég hef alltaf verið þeirrar skoðunar að það að fela vel
hæfum starfsmönnum ábyrgð á sínum störfum og vinna
samtímis að góðum samskiptum og samstarfi sé betri leið
til þess að ná árangri heldur en píramídaskipulag með
sterkum boðvaldskeðjum.
Ég hef líka lagt á það áherslu að hæft og vel menntað
starfsfólk sem er að sinna starfi sínu vel eigi að fá að finna
sínar eigin leiðir og að vera sem mest í friði fyrir hvers kyns
rekstrarráðgjöfum og mannauðsstjórum.

I norrænu samstarfi hefur stofnunin m.a. mannað
stjórnarsetu í Nordisk Energiforskning (NEF) sem heyrir
undir Norrænu ráðherranefndina. NEF er fjármagnað af
Norðurlöndunum fimm og hefur stuðlað að samvinnu um
orkurannsóknir sl.
30
ár.
Þetta
hefur styrkt
rannsóknarsamfélagið og skapað möguleika á samstarfi í
orkugeiranum, með áherslu á græna tækni, endurnýjanlega
orku og minnkun kolefnisútblásturs.

En í mannlegu félagi er enginn fullkominn og hvernig sem
við skipuleggjum okkur verðum við stöðugt að vera á verði,
greiða úr samskiptaerfiðleikum, leita lausna og sátta og
finna leiðir til farsæls áframhalds.

Árlegir fundir orkumálastjóra Norðurlanda hafa veitt góða
innsýn í þróun orkumála á Norðurlöndum. Á fundi, sem átti
að vera á Íslandi á þessu ári en var haldinn á Teams, var
samþykkt að vinna áætlun um samstarf á sviði
vetnisnýtingar sem lögð yrði fyrir ráðherranefndina og er
hún nú að koma til framkvæmda.

Starf mitt sem orkumálastjóri hefur verið krefjandi en
ákaflega gefandi. Starfið hefur gefið síst minni tilefni til þess
að finna skapandi lausnir, stunda nákvæm og öguð
vinnubrögð og setja fram rökstuðning fyrir ályktunum og
ákvörðunum með skipulögðum hætti en í mínu fyrra starfi
sem prófessor við verkfræðiháskóla.

Orkustofnun var með í skipulagningu og framkvæmd
námavinnsluverkefnisins NORDMIN sem leiddi m.a. af sér
áhugaverð verkefni um nýtingu íslenskra jarðefna.

Við vinnum í mikilli nánd við slagæðakerfi samfélagsins,
tæknilega innviði og pólitíska umræðu og stefnumótun.
Möguleikar okkar í orkumálum eru eitt af mikilvægustu
fjöreggjum okkar til framtíðar og skera úr um það hvort
afkomendur okkar finna sér tilvist á Íslandi með
ásættanlegum lífskjörum og fjölbreyttum verkefnum sem
veita skapandi starfsumhverfi og lífsfyllingu.

Raforkueftirlitið vinnur með norrænum kollegum sinnum
innan NORDREG og tekur þátt í ACER á innri orkumarkaði
ESB/EES sem fjallar um sameiginlegar reglur á
orkumarkaði auk ákvæða er varða neytendavernd, með
það að markmiði að bæta og samþætta samkeppnishæfa
raforkumarkaðinn. Raforkueftirlitið hefur haft góðan
stuðning af norska raforkueftirlitinu, sem er nokkurn veginn
á sömu vegferð og við.

Á þessum árum hef ég stafað undir og átt góð og gefandi
samskipti við sex ráðherra. Samstarfið við ráðuneytið og
starfsmenn þess hefur verið gott og oft árangursríkt og
einkennst af gagnkvæmri virðingu fyrir mismunandi
hlutverkum okkar.

Orkustofnun, í samstarfi við aðila á íslenskum orkumarkaði,
hefur haldið utan um aðild Íslands að WEC (World Energy
Council) og mikilvægi aðildar okkar hefur á seinni árum
aukist og gefur okkur tækifæri til þess að fylgjast með
væntingum, nýjum stefnumiðum og ítarlegum greiningum á
sviði orkumála.

Þá ber líka að nefna samskiptin við orkuiðnaðinn. Þar hefur
átt sér stað mikil uppbygging þekkingar og reynslu og á
þessu uppbyggingarskeiði hefur flæði hugmynda og
þekkingar milli fyrirtækja og sérfræðinga verið að mestu
ótakmarkað og rannsóknargögnum verið safnað miðlægt.
Þetta hefur skapað fræða- og þekkingarsamfélag í
orkugeiranum, sem er að mínum dómi einstakt á heimsvísu.

Orkustofnun hefur árlega tekið á móti miklum fjölda erlendra
gesta og sendinefnda frá ríkisstjórnum, fyrirtækjum og
menntastofnunum sem hafa sýnt íslenskum orkumálum
sérstakan áhuga. Eins höfum við fylgt forseta Íslands og
öðrum ráðamönnum eftir í heimsóknum erlendis þar sem
við höfum kynnt íslensk orkumál, mest á sviði jarðhita en
einnig möguleika til leitar og vinnslu á Drekasvæðinu.
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Stjórnsýsluhlutverk

Hlutverk Orkustofnunar
Orkustofnun heyrir undir ferðamála-, iðnaðar- og
nýsköpunarráðherra. Hlutverk hennar er markað af
sérlögum um stofnunina og öðrum lögum. Orkustofnun
gegnir víðtæku hlutverki á sviði auðlinda- og orkumála m.a:

Annað eftirlit
Orkustofnun fer einnig með leyfisveitingarvald samkvæmt
ákvæðum laga um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum
hafsbotnsins, svo og laga um leit, rannsóknir og vinnslu
kolvetnis og eftirlit með netöryggi orkufyrirtækja.

Stefnumarkandi hlutverk
Í lögum er kveðið á um að stofnunin skuli meðal annars:
• vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um orku- og
auðlindamál,
• standa fyrir rannsóknum á orkubúskap, orkulindum
hafsbotnsins og öðrum jarðrænum auðlindum landsins,
til að unnt sé að veita stjórnvöldum ráðgjöf um
skynsamlega og hagkvæma nýtingu þeirra,
• safna, og miðla gögnum um orkulindir, jarðrænar
auðlindir, nýtingu þeirra og orkubúskap landsmanna,
• vinna að áætlanagerð til langs tíma um orkubúskap
þjóðarinnar og hagnýtingu orkulinda,
• stuðla að samvinnu þeirra sem sinna orkurannsóknum
og samræmingu slíkra verkefna.
• að fylgjast í umboði ráðherra með framkvæmd
opinberra leyfa sem gefin eru út til rannsóknar og
nýtingar jarðrænna auðlinda og reksturs orkuvera og
annarra meiri háttar orkumannvirkja,
• að annast umsýslu Orkusjóðs.
• að annast önnur verkefni er stofnuninni eru falin.

Niðurgreiðslur
Mest fer til að niðurgreiða beina rafhitun og hitun frá kyntum
hitaveitum sem hita vatn með skerðanlegri orku, olíu og
afgangsorku t.d. frá fiskimjölsverksmiðjum.

Leyfisveitingar
Orkustofnun veitir opinber leyfi til
• rannsókna og nýtingar á jarðrænum auðlindum,
• breytinga á vatnsfarvegum og söfnunar vatns í
miðlunarlón,
• reksturs orkuvera og flutningsvirkja raforku og fylgist
með framkvæmd þessara leyfa.

Alþjóðlegt samstarf
Stofnunin sinnir auknu alþjóðlegu samstafi á öllum sínum
sviðum innan EES, Norðurlandanna og víðar.

Upplýsingamiðlun
Orkustofnun
sinnir
leiðbeiningarskyldu
sinni
og
upplýsingagjöf gagnvart innlendum og erlendum aðilum.
Gagnamál
Orkustofnun hefur aflað gagna um orkurannsóknir og
orkunýtingu landsins í langan tíma. Stór hluti þeirra gagna
sem hafa orðið til í starfsemi Orkustofnunar er stafrænn og
vistaður í gagnagrunnum og/eða landupplýsingakerfum og
miðlað á vefnum eftir föngum.
Auðlindanýting
Stofnunin fer með stjórnsýslu- og leyfisveitingarvald. Til að
sinna þessu hlutverki er lögð áherslu á þverfaglega vinnu
sérfræðinga stofnunarinnar í hverju máli fyrir sig.

Jarðhitaskólinn
Jarðhitaskólinn var rekinn á Orkustofnun frá upphafi, í um
40 ár, fram til ársloka 2020, þegar hann færðist til Íslenskra
orkurannsókna ISOR. Á þessum tíma hefur skólinn
útskrifað meira en 700 nema og verið mikilvægur þáttur í
þróunaraðstoð Íslendinga. Orkustofnun þakkar ánægjulegt
og gott samstarf í fjóra áratugi.

Raforkueftirlit
Innan stofnunarinnar er starfandi raforkueftirlit sem hefur
eftirlit með því að fyrirtæki á raforkumarkaði starfi í
samræmi við raforkulög. Orkustofnun er sjálfstæð í
ákvörðunum sínum þegar stofnunin sinnir raforkueftirliti
samkvæmt raforkulögum. Sjá nánari texta bls. 11.

Orkusjóður
Sjóðurinn er í eigu ríkisins og er hlutverk hans að stuðla að
hagkvæmri nýtingu orkulinda landsins með styrkjum eða
lánum, einkum til aðgerða er miða að því að draga úr notkun
jarðefnaeldsneytis. Sér stjórn er yfir Orkusjóði.

Hagskýrslur um orkumál
Orkustofnun sinnir hlutverki sem hagtöluframleiðandi og
felst m.a. í árlegri söfnun umfangsmikilla talnagagna um
orkuframleiðslu, orkunotkun og orkuverð. Upplýsingarnar
eru sendar til Hagstofu Evrópusambandsins (Eurostat) í
samræmi við EES samninginn og til Alþjóða
orkumálastofnunarinnar (International Energy Agency).

Orkusetur
Hlutverk setursins er að stuðla að aukinni vitund
almennings og fyrirtækja um skilvirka orkunotkun og
möguleika til orkusparnaðar. Sér stjórn er yfir Orkusetri.
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Leyfisveitingar
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Leyfisveitingar Orkustofnunar árið 2020
Orkustofnun fer með leyfisveitingarvald og eftirlit með
leyfum samkvæmt ákvæðum laga um rannsóknir og nýtingu
á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998 (auðlindalögum),
raforkulögum, nr. 65/2003, lögum um eignarrétt íslenska
ríkisins að auðlindum hafsbotnsins, nr. 73/1990 og
samkvæmt ákvæðum vatnalaga, nr. 15/1923. Orkustofnun
fer einnig með leyfisveitingarvald samkvæmt ákvæðum
laga um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, nr. 13/2001.
Leyfisveitingar
Orkustofnunar eru
kæranlegar
til
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála ÚUA og
Úrskurðarnefndar raforkumála ÚR. Þær ákvarðanir
stofnunarinnar sem ekki eru kæranlegar til þessara nefnda
skv. lögum eru kæranlegar til ráðherra. Alls voru sex
ákvarðanir Orkustofnunar kærðar, þar af fjórar til ÚR, ein til
ÚUA og ein til ráðherra.
• Orkusalan kærir ákvörðun Orkustofnunar, dags 25. maí
2020, um val á Íslenskri orkumiðlun ehf. sem söluaðila
til þrautarvara til ÚR.
• Landeigandi Fannardals í Fjarðarbyggð kærir þann 6.
apríl 2020 ákvörðun Orkustofnunar um höfnun á öflun
gagna á grundvelli nýtingarleyfis í landi Tandrastaða í
Fjarðarbyggð til ráðherra.
• ALB viðskipti ehf. kærir ákvörðun Orkustofnunar, dags.
28. júlí 2020, vegna tjóns í Kiðárbotnum 9, Húsafelli til
ÚR.
• Landeigandi
við
Vatnsdalsá
kærir
ákvörðun
Orkustofnunar um að aðhafast ekki vegna meints brots
á leyfi Fiskistofu til framkvæmda í Hnausastreng í
Vatnsdalsá, þann 20. október 2020, til ÚUA.
• Orkusalan kærir ákvörðun Orkustofnunar, dags. 1.
október 2020, um val á Íslenskri orkumiðlun ehf. sem
söluaðila til þrautarvara til ÚR.
• ON hf. kærir ákvörðun Orkustofnunar, dags. 26. ágúst
2020, um brot á 8. gr. reglugerðar um raforkuviðskipti
og
mælingar
og
synjun
á
endurupptöku
framangreindrar ákvörðunar til ÚR.
Orkustofnun andmælti öllum þessum kærum. Ekki var öllum
kærumálum lokið á árinu 2020.Árið 2020 gaf Orkustofnun
út 18 leyfi á grundvelli ofan-greindra laga. Af þeim voru 4
nýtingarleyfi, 5 rannsóknar-leyfi, 2 virkjunarleyfi, 6 leyfi til
efnistöku og 1 leyfi til að stunda raforkuviðskipti. Öll leyfi má
sjá á vef Orkustofnunar.

•

•

•

•

•

•

OS-2020-L007-01 Virkjunarleyfi til handa Reykholtsorku ehf., fyrir jarðhitavirkjun í Reykholti í Borgarbyggð,
dags. 7. júlí 2020.
OS-2020-L008-01 Nýtingarleyfi á jarðhita í landi Lóns 1
og 2 til handa Lóni 2 ehf. dags. 9. september 2020.
OS-2020-L009-01 Nýtingarleyfi á jarðhita á EfriReykjum, Bláskógabyggð, til handa Efri-Reykjum ehf.,
dags. 16. september 2020.
OS-2020-L010-01 Virkjunarleyfi fyrir jarðhitavirkjun á
Efri-Reykjum, Bláskógabyggð, til handa Reykjaorku
ehf., dags. 16. september 2020.
OS-2020-L011-01 Leyfi til handa Björgun ehf. til
efnistöku af hafsbotni utan netalaga við Brekkuboða í
Hvalfirði, dags. 17. september 2020.
OS-2020-L012-01 Leyfi til handa Björgun ehf. til leitar
og rannsókna á lausum jarðefnum á tilgreindum
svæðum á hafsbotni í Hvalfirði, dags. 21. október 2020.
OS-2020-L013-01 Leyfi til handa Faxaflóahöfnum sf. til
efnistöku af hafsbotni utan netlaga við Sundahöfn í
Reykjavík, dags. 4. nóvember 2020.
OS-2020-L014-01 Leyfi til handa Straumlind ehf. til að
stunda raforkuviðskipti, dags. 25. nóvember 2020.

Endurnýjuð – framlengd leyfi 2020
• OS-2009-L010-03 Framlenging á leyfi Björgunar ehf. til
efnistöku af hafsbotni í sunnanverðum Faxaflóa á
Fláskarðskrika, við Sandhóla of Ólastað, dags. 18.
ágúst 2020. Upprunalegt leyfi gefið út 29. júní 2009.
• OS-2009-L011-03 Framlenging á leyfi Björgunar ehf. til
efnistöku af hafsbotni á Viðeyjarflaki, við Lundey,
Þerney, Álfsnes og Saltvík í Kollafirði, dags. 18. ágúst
2020. Upprunalegt leyfi gefið út 29. júní 2009.
• OS-2009-L013-03 Framlenging á leyfi Björgunar ehf. til
efnistöku af hafsbotni við Brekkuboða, Laufagrunn og
Kiðafell í Hvalfirði, dags. 18. ágúst 2020 . Upprunalegt
leyfi gefið út 29. júlí 2009.
• OS-2015-L003-02 Framlenging á rannsóknarleyfi
Austurgilsvirkjunar
ehf.,
vegna
áætlana
um
Austurgilsvirkjun á vatnasviði Selár við Ísafjarðardjúp,
til 31. mars 2025, dags. 28. apríl 2020. Upprunalegt
leyfi gefið út 31. mars 2015.
Umbætur í ferli leyfisveitinga
Farið hefur fram endurskoðun á skipulagi stjórnsýsluverkefna Orkustofnunar með það fyrir augum að auka
skilvirkni, afmarka verkferla og skýra ábyrgð og boðleiðir.
Meginbreytingin felst í því að í staðinn fyrir að lögfræðingar
stofnunarinnar báru áður ábyrgð á vinnslu stjórnsýsluverkefna eru öll mál í dag skráð á ábyrgðaraðila viðkomandi
verknúmers sem síðan heldur utan um og ber ábyrgð á
afgreiðslu erindis. Meginreglan er að undir erindi skrifi
ábyrgðaraðili og lögfræðingur svo að tryggja megi aðkomu
viðkomandi aðila.

Leyfi sem gefin voru út árið 2020
• OS-2020-L001-01 Leyfi til handa Íslenska kalkþörungafélaginu ehf., til leitar og rannsókna eftir kalkþörungaseti á hafsbotni utan netlaga á nánar tilgreindum svæðum í Ísafjarðardjúpi, dags. 21. apríl 2020.
• OS-2020-L002-01 Leyfi til handa Björgun ehf. til
efnistöku af hafsbotni utan netlaga í Engeyjarnámu í
Kollafirði, dags. 4. júní 2020.
• OS-2020-L003-01 Leyfi til handa Hafnarsjóði
Fjarðabyggðar til leitar og rannsókna á lausum
jarðefnum á hafsbotni utan netlaga í Norðfjarðarflóa,
dags. 4. júní 2020.
• OS-2020-L004-01 Nýtingarleyfi á jarðhita í Reykholti til
handa Reykholtsstað ehf. dags. 18. júní 2020.
• OS-2020-L005-01 Nýtingarleyfi á jarðhita í Arnarnesi í
Hörgársveit, til handa Norðurorku hf, dags. 1. júlí 2020.
• OS-2020-L006-01 Rannsóknarleyfi til handa Bláa
Lóninu hf. til hagnýtra rannsókna á örverum á
jarðhitasvæðum, dags. 7. júlí 2020.

Jafnhliða hefur verið unnið að endurskoðun á formi og efni
leyfisveitinga. Hluti umsóknareyðublaða er kominn í
þjónustugátt og unnið hefur verið að gerð rafrænna
eyðublaða. Einnig hefur áhersla verið lögð á greiningu á
framkvæmd og viðmiðunum á eftirlitshlutverki stofnunarinnar, m.a. með virkjunarleyfum, rannsóknar- og nýtingarleyfum jarðhita og grunnvatns, og leyfum til leitar,
rannsókna og nýtingar á auðlindum hafsbotnsins, ásamt
innheimtu og skráningu margvíslegra gagna um nýtingu
orku og auðlinda. Í framhaldinu hafa umbótatillögur um
breytingar á lagaumhverfi leyfisveitinga og eftirlits sem
miða að skýrari og einfaldari stjórnsýslu verið sendar
atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti til afgreiðslu.
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Í
meðfylgjandi
töflu
sést
samhengið
á
milli
raforkuframleiðslu og útgáfu upprunavottorða.
Við
útreikninga á uppruna raforku á Íslandi eru dregnar frá
útgáfu upprunavottorða afskráðar upprunaábyrgðir sem
notaðar eru á Íslandi og svo afturkallaðar upprunaábyrgðir
þ.e. ábyrgðir sem hafa verið skráðar en síðan ekki seldar,
ef það á við. Með afskráningu er átt við upprunaábyrgðir
sem heimilt er að nota á Íslandi. Afskráning minnkar töluvert
á milli ára eða um 7%. Miðað við að raforkunotkun almennra
notenda sé tæplega 20% af heildarrafmagnsnotkun hefur
afskráning á árinu 2019 verið nægjanlega mikil til að allir
almennir notendur ættu að geta lýst því yfir að þeirra
raforkukaup séu 100% endurnýjanleg. En þá er líka ljóst að
stóriðjan getur ekki skráð afskráningu upprunaábyrgða á
móti sínum raforkukaupum.

Raforkueftirlit
Starfsemi raforkueftirlitsins
Samkvæmt raforkulögum hefur Orkustofnun eftirlit með
raforkumarkaði
Eftirlitið skiptist í aðalatriðum í eftirtalda þætti:
• Almennt eftirlit með framkvæmd raforkulaga
• Eftirlit með Kerfisáætlun flutningsfyrirtækis
• Eftirlit með aðskilnaði rekstrarþátta í bókhaldi
flutningsfyrirtækis og dreifiveitna
• Setning tekjumarka
• Eftirlit með gjaldskrám fyrir flutning og dreifingu raforku
• Eftirlit með afhendingaröryggi og gæðum raforku
• Eftirlit með neytendavernd á raforkumarkaði
• Sinna
ábendingum
notenda
sem
telja
að
raforkufyrirtækin hafi brotið á sér

Þegar Orkustofnun tók saman upplýsingar um útgáfu og
afskráningu upprunaábyrgða kom í ljós að afskráning fyrir
1. apríl 2020 dugði ekki til að þau átta sölufyrirtæki sem
óskuðu eftir sértækri úttekt gætu fengið slíka yfirlýsingu þar
sem tilgreint væri að þeirra raforkusala til almennra notenda
væri 100% endurnýjanleg. Þessi staða leiddi til þess að
atvinnuvegaog
nýsköpunarráðuneytið
gaf
út
breytingarreglugerð í júní 2020 (útgáfudagur 8. júní 2020)
þar sem heimilt var að afskrá upprunaábyrgðir til 20. júní
2020 í stað 31. mars 2020. Við það fór magn afskráningar
úr 3,1 MWh í 3,6 MWh. Ástæða þessarar lengingar á
afskráningartíma, er samkvæmt reglugerðinni, vegna áhrifa
alheimsfaraldurs COVID-19. En ljóst er að lykilstarfsmenn
sem komu að afskráningu upprunaábyrgða smituðust af
veirunni sem hafði töluverð áhrif.

Upprunaábyrgðir
Samkvæmt lögum nr. 30/2008 um upprunaábyrgðir vegna
raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum
og reglugerð nr. 757/2012 um birtingu upplýsinga sem eru
tengdar upprunaábyrgðum raforku, er Orkustofnun falið
ákveðið
eftirlitshlutverk
varðandi
útgáfu
á
upprunaábyrgðum.
Umræða og umfjöllun um upprunaábyrgðir hefur aukist og
má oft sjá umfjöllun um upprunaábyrgðir í fjölmiðlum
undanfarin ár. Til að fá aukna þekkingu á upprunaábyrgðum
má benda á vef Orkustofnunar þar sem fyrir liggja
upplýsingar um uppruna raforku á Íslandi í svokölluðum
almennum yfirlýsingum.

Á árinu 2020 afskráðu átta sölufyrirtæki raforku
upprunaábyrgðir fyrir raforkusölu til almennra notenda og
gaf Orkustofnun út sértækar yfirlýsingar fyrir þessi fyrirtæki.
Viðskiptavinir þessara fyrirtækja geta því vottað að þeir
kaupa einungis rafmagn framleitt með endurnýjanlegri
(grænni) orku. Yfirlýsingar sem Orkustofnun gaf út á árinu
2020 eru reiknaðar út frá tölum sem tilheyra rekstrarárinu
2019. Sjá má hvaða fyrirtæki þetta eru á vef Orkustofnunar.

Uppgjör og útreikningar á uppruna raforku á Íslandi fer fram
á vorin fyrir síðastliðið almanaksár. Nýjustu upplýsingar
liggja því fyrir varðandi árið 2020, sem byggja á gögnum
fyrir árið 2019, en tölur fyrir árið 2020 eiga að vera birtar á
eða með rafmagnsreikningi notenda eigi síðar en 1. júlí
2021. Á árinu 2019 voru útgefin 18,8 TWh af
upprunaábyrgðum sem er tæplega 0,5% minna en 2018 en
þá voru gefin út 18,9 TWh.

Raforkufram leiðsla
Raforkuframleiðsla

2019

2018

2017

2016

2015

2014

TWh
19,49

TWh
19,83

TWh
19,24

TWh
18,55

TWh
18,80

TWh
18,12

Töp og notkun í virkjunum

-0,40

-0,40

-0,38

-0,36

-0,37

-0,36

Sam tals

19,09

19,43

18,86

18,19

18,43

17,76

Útgefin upprunavottorð

18,82

18,91

18,43

15,74

6,51

10,13

Afskráð

-3,62

-3,88

-3,60

-2,58

-1,10

-0,01

Afturkölluð

-0,34

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,02

Sam tals

14,87

15,03

14,82

13,16

5,41

10,11

Hlutfall [nettó]

77,9%

77,4%

78,6%

72,4%

29,4%

56,9%

Hlutfall [brúttó]

98,6%

97,3%

97,7%

86,6%

35,3%

57,1%

Upprunavottorð
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úrræði til að framfylgja auknum eftirlitsskyldum sínum. Í 2.
mgr. 24. gr. raforkulaga er kveðið á um að raforkueftirlit
Orkustofnunar sé fullkomlega sjálfstætt þegar það sinnir
eftirliti
með
aðilum
á
raforkumarkaði.
Með
breytingarlögunum var raforkueftirliti Orkustofnunar veitt
heimild til að áminna rekstraraðila og leggja á þá
stjórnvaldssektir sem geta numið allt að 10 % af veltu
fyrirtækisins sbr. 26. gr. b. raforkulaga. Það er hluti af því
að efla stofnunina í eftirliti sínu með aðilum á
raforkumarkaði og auka sjálfstæði raforkueftirlits í samræmi
við þriðju raforkutilskipunina. Á hinn bóginn voru
raforkueftirlitinu ekki fengnar heimildir til beinnar íhlutunar í
starfsemi orkufyrirtækja með lögum nr. 112/2019.

Samþykkt þriðja orkupakkans og
áhrif hans á raforkueftirlit
Orkustofnunar
Þriðja raforkutilskipunin (2009/72/EB) var innleidd í EES
samninginn
með
ákvörðun sameiginlegu EES
nefndarinnar frá 5. maí 2017. Þriðja raforkutilskipunin tekur
að miklu leyti til sömu atriða og önnur raforkutilskipunin,
með breytingum sem eru taldar nauðsynlegar til að ná þeim
markmiðum orkustefnu ESB sem mörkuð hefur verið í fyrri
orkupökkum. Þannig er sem fyrr að finna sameiginlegar
reglur um framleiðslu, flutning, dreifingu og afhendingu
rafmagns, auk ákvæða er varða neytendavernd, með það
að markmiði að bæta og samþætta samkeppnishæfa
raforkumarkaði innan bandalagsins.

Með breytingarlögunum var gerð sú krafa að raforkueftirlit
Orkustofnunar setti starfsmönnum sínum starfsreglur til að
tryggja sjálfstæði, hlutleysi og gegnsæi ákvarðana
stofnunarinnar, ásamt því að koma í veg fyrir mögulega
hagsmunaárekstra. Raforkueftirlit vann að þessum
starfsreglum á árinu og hafa þær verið birtar á heimasíðu
raforkueftirlitsins.

Meginefni hennar snýr að því að afmarka hvernig skipulag
raforkumarkaðarins skuli vera og dregur hún ákveðnar línur
um hlutverk ríkisins á raforkumarkaði. Þá setur tilskipunin
skilyrði varðandi alþjónustu og réttindi raforkunotenda auk
þess að skýra samkeppnisskilyrði.

Raforkueftirlit Orkustofnunar hefur ásamt atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytinu unnið drög að reglugerð þar sem
kveðið er með nánari hætti á um hlutverk og verkefni
raforkueftirlits Orkustofnunar í samræmi við 2. mgr. 24. gr.
raforkulaga. Reglugerðin tekur mið af þeim verkefnum og
þeim skyldum sem lagðar eru á eftirlitsyfirvöld í samræmi
við 37. gr. þriðju raforkutilskipunarinnar 2009/72/EB.

Tilgangur tilskipunarinnar er að sundurgreina enn frekar
vinnslu og sölu frá flutningi og dreifingu, auka samstarf,
fjárfestingar og viðskipti með raforku milli landa, auka
gegnsæi í kerfisrekstri og vinnslu og auka virkni
eftirlitsaðila. Helstu nýmæli tilskipunar 2009/72/EB snúa að
sundurgreiningu flutningskerfa frá öðrum rekstri og
sjálfstæði raforkueftirlits innan aðildarríkja ESB og
EFTA/EES.

Samstarf eftirlitsaðila á orkumarkaði
Með þriðja raforkupakkanum var komið á fót nýrri stofnun,
samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði, Agency for
the Cooperation of Energy Regulators. ACER er komið á fót
til að auðvelda samvinnu milli innlendra eftirlitsyfirvalda og
hefur eigin lagastoð í reglugerð nr. 713/2009 sem er ein af
þeim gerðum sem falla undir þriðja raforkupakkann.

Þann 2. september 2019 var tillaga utanríkisráðherra til
þingsályktunar um innleiðingu á þriðju raforkutilskipun ESB,
þriðja orkupakkanum) samþykkt á Alþingi. Samhliða voru
lög um breytingu á raforkulögum nr. 112/2019 samþykkt þar
sem raforkueftirliti Orkustofnunar var fengið aukið hlutverk
og nýjar skyldur ásamt því að úrræði raforkueftirlitsins voru
aukin.

Meginverkefni ACER er að gefa út álit og tilmæli, sem getur
m.a. verið beint til flutningskerfisstjóra og innlendra
eftirlitsyfirvalda. Verkefni stofnunarinnar samkvæmt
tilskipuninni og reglugerðinni varða fyrst og fremst málefni
sem ná yfir landamæri í þeim tilgangi að greiða fyrir
uppbyggingu innri markaðar fyrir raforku og gas.

Eftirlit með markaði
Einn af hornsteinum þriðju raforkutilskipunarinnar
2009/72/EB er sjálfstætt raforkueftirlit. Til þess að markmið
tilskipunarinnar um virkan markað, sem einkennist af
samkeppni nái fram að ganga, er mikilvægt að til staðar sé
skilvirkt eftirlit og að eftirlitsyfirvöld í aðildarríkjunum hafi
fullnægjandi valdheimildir.

Meginreglan er sú, að landsbundnar eftirlitsstofnanir fari
með valdheimildir sem varða tengingar yfir landamæri, en
ACER sker úr um ágreining í þeim tilvikum þar sem
samræma þarf tæknileg málefni og þar sem landsbundnir
eftirlitsaðilar geta ekki komist að sameiginlegri niðurstöðu.
Stofnunin getur jafnframt tekið sjálfstæðar ákvarðanir í
einstökum málum sem varða álitamál um viðskipti með
raforku yfir landamæri.

Með þriðju raforkutilskipuninni var eftirlitsskylda og
sjálfstæði eftirlitsaðila í aðildarríkjunum eflt. Samkvæmt
tilskipuninni ber aðildarríkjunum að skipa eftirlitsyfirvöld
sem skulu vera fullkomlega óháð hagsmunum
raforkumarkaðarins, öðrum opinberum aðilum og
einkaaðilum að því er varðar starfsemi þess og
ákvarðanatöku. Þá eru einnig nýjar kröfur gerðar til þeirra
verkefna sem raforkueftirlitum eru fengin. Raforkueftirlit
skulu hafa aðskildar árlegar fjárheimildir til að sinna eftirliti
sínu og algjört sjálfræði við ráðstöfum fjárveitinga. Einnig
skal tryggja að raforkueftirlit hafi fullnægjandi mannafla og
fjármagn til að sinna skyldustörfum sínum.

Raforkueftirlit Orkustofnunar tekur þátt í samstarfi ACER
ásamt öðrum eftirlitsyfirvöldum á grundvelli EES
samningsins og situr orkumálastjóri fundi stjórnar eftirlitsyfirvalda á raforkumarkaði.
Í ACER eru unnið mikið starf innan vinnuhópa sem snerta
raforkumarkaðinn og getur raforkueftirlit Orkustofnunar sótt
sér þangað þekkingu og ráðgjöf eftir þörfum. Mikilvægt er
að eiga góð samskipti við aðrar EES þjóðir um starf okkar,
hlutverk og stöðu innan ACER. Nánari upplýsingar um
stafsemi Acer má sjá frá erindi Alberto Pototschnig,
forstjóra, ACER, á ársfundi Orkustofnunar 2019.

Sjálfstæð eining innan Orkustofnunar sem nefnd er
raforkueftirlit Orkustofnunar fer með þann þátt er snýr að
eftirliti með raforkumarkaðnum samkvæmt lögum um
breytingu á raforkulögum nr. 112/2019.
Með
breytingarlögunum var raforkueftirlitinu fengin aukin völd og
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Tekjumörk
Niðurstaða uppgjörs tekjumarka árið 2019
5,2 ma.kr.

9,7 ma.kr.

Landsnet
7,3 ma.kr.
Veitur ohf.
3,5 ma.kr.

5,9 ma.kr.

RARIK
,1 ma.kr.

Rafveita Reyðarfjarðar

,9 ma.kr.

,5 ma.kr.

Orkubú Vestfjarða
Norðurorka

,8 ma.kr.

HS Veitur

4,0 ma.kr.

ma.kr.

2 ma.kr.

Þéttbýli

4 ma.kr.

Dreifbýli

6 ma.kr.

8 ma.kr.

Flutningur til dreifiveitna

10 ma.kr.

12 ma.kr.

14 ma.kr.

Flutningur til stórnotenda

Afskriftir eru
línulegar samkvæmt
leiðbeiningum
Orkustofnunar. Þá er rekstrarkostnaður ákvarðaður á fimm
ára fresti í setningu tekjumarka og arður er margfeldi mats
á vegnum fjármagnskostnaði (WACC) og sérstökum
tekjumarka- og eignastofni sérleyfisfyrirtækjanna.

Uppgjör tekjumarka
Raforkueftirlit Orkustofnunar hefur m.a. það hlutverk að
ákvarða tekjumörk sérleyfisfyrirtækja á raforkumarkaði, það
er flutningsfyrirtækisins og sex dreifiveita. Sérleyfisfyrirtækin ákvarða breytingar á gjaldskrá í samræmi við
uppgjör tekjumarka hvers árs.

Á myndum má sjá lokaniðurstöðu uppgjörs tekjumarka
sérleyfisfyrirtækjanna fyrir árið 2019 ásamt skiptingu á milli
þeirra þátta sem tekjumörkin mynda.

Árið 2019 námu uppgerð tekjumörk sérleyfisfyrirtækjanna
38,0 milljörðum króna, annars vegar námu tekjumörk
flutningsfyrirtækisins 14,9 milljörðum og hins vegar námu
tekjumörk dreifiveitna 23,1 milljörðum.

Setning tekjumarka
Tekjumörk eru sett á fimm ára fresti. Setning tekjumarka
fyrirtímabilið 2021 til 2025 fór fram í september árið 2020.
Við
setningu
tekjumarka
er
reiknað
meðaltal
raunrekstrarkostnaðar síðustu 5 ára. Rekstrarkostnaður
verður svo uppfærður ár hvert m.t.t. vísitölu neysluverðs.

Tekjumörk standa í stórum dráttum saman af afskriftum,
arði og rekstrarkostnaði, en tekjumörk dreifiveitnanna
innihalda líka flutningskostnað og tapakostnað.

Hlutföll þeirra kostnaðarþátta sem mynda tekjumörk við uppgjör
ársins 2019
100%
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5%

5%
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23%

27%

26%

23%

25%
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90%
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45%

35%

70%
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24%
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50%
40%

16%
13%

16%

30%

19%

15%

21%

25%

27%

29%

24%

Landsnet

RARIK

Veitur ohf.

HS Veitur

16%

9%

30%
20%
10%

32%

39%

34%

Norðurorka

Rafveita
Reyðarfjarðar

0%

Rekstrarkostnaður

Afskriftir

Orkubú
Vestfjarða

Leyfð arðsemi (fjármagnskostnaður)
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síðan taki við sendibifreiðar, vörubifreiðar
hópferðabifreiðar, ferjur, skip og annað.

Raforkuspá 2020-2060

• Áhrif COVID-19 eru greinanleg í spánni, því stóriðja
hefur dregist nokkuð saman í ár, en ekki mælast mikil
áhrif á almenna notkun. Gert er ráð fyrir að þjóðfélagið
vinni sig hratt upp úr þeirri niðursveiflu og að á árunum
2022 til 2023 verði stóriðjunotkunin komin í fyrra horf.

Raforkuhópur orkuspárnefndar Orkustofnunar hefur gefið
út Raforkuspá fyrir tímabilið 2020-2060. Raforkuspáin er
unnin í samvinnu við Landsnet. Í Raforkuhópnum taka
einnig þátt aðilar frá dreifiveitufyrirtækjunum og Samorku. Í
skýrslunni er fjallað um raforkunotkun frá 2020 til 2060 og
sviðsmyndir um raforkunotkun. Spáin er unnin á vegum
orkuspárnefndar.
Orkuspárnefnd
hefur
séð
um
samræmingu á almennum forsendum raforkuspár,
jarðvarmaspár og eldsneytisspár.
Forsendur raforkuspárinnar
Spáin er m.a. byggð á forsendum
um mannfjölda, fjölda heimila,
landsframleiðslu og framleiðslu
einstakra atvinnugreina.
Spáð er fyrir um alla raforkunotkun
nema notkun stórnotenda, en hjá
þeim er einungis tekin með í spána
sú raforkunotkun sem er í þegar
gerðum samningum (sjá þó
sviðsmyndina „Aukin stórnotkun”).
Raforkuspáin spáir aðeins fyrir um
eftirspurn eftir raforku og er ekki
lagt mat á hvort nægt framboð
raforku sé til að mæta þörfinni

• Mikil óvissa er varðandi uppsjávarafla en miðað er við
tölur frá Hafrannsóknarstofnun um áætlaðan afla á
komandi árum.
Nálgast má spána í heild sinni á vef Orkustofnunar.

Orkunotkun

TWh/ár
25

Spá

Rauntölur
20

Stórnotendur
15

Almenn notkun

Flutningstöp
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Orka beint frá virkjunum
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Aukin stórnotkun: Hér er gert ráð
fyrir meiri stórnotkun en í
aðalspánni. Gert er ráð fyrir
svipaðri aukningu eins og verið
hefur
á
síðustu
árum
í
gagnaverum og annarri starfsemi.

1995

0
Sviðsmyndir
Til viðbótar við raforkuspána eru
gerðar spár fyrir þrjár mismunandi
sviðsmyndir:
Hægar framfarir: Hér er gert ráð
fyrir minni hagvexti en í aðalspánni
og einnig er gert er ráð fyrir minni
áherslu á orkuskipti en í aðalspá.
Græn framtíð: Hér er gert ráð fyrir
meiri áherslu á orkuskipti en í
aðalspánni, þó er ekki mjög mikill
munur á þeirri sviðsmynd og
aðalspánni, því spáin gerir ráð fyrir
umtalsverðri
orkunotkun
í
orkuskiptum á spátímanum til
samræmis
við
áherslur
stjórnvalda.

Sviðsmyndir raforkuspár
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Græn framtíð
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• Gert er ráð fyrir að umtalsverð
orkuskipti eigi sér stað á
spátímabilinu, fyrst og fremst í
samgöngum. Gert er ráð fyrir
að fólksbifreiðar verði að
stórum hluta rafknúnar og

Rauntölur

35.000

19…

Helstu niðurstöður
• Orkusparnaður heimila hefur
verið töluverður á síðustu
árum í lýsingu og sparneytnari
heimilistækjum. Spáin reiknar
með að þessi þróun haldi
áfram en hægist þó á henni.
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Fjórfrelsisreglur
innri
markaðar
ESB/EES
og
samkeppnisreglur gilda um orkumarkaðinn þar sem raforka
er skilgreind sem markaðsvara. Fyrstu skrefin i átt að
afnámi einokunar raforkufyrirtækjanna á fyrstu stigum
markaðsvæðingarinnar
voru
tekin
á
grundvelli
samkeppnissjónarmiða. Síðan 1990 hafa fjölmargar
evrópskar tilskipanir og reglugerðir litið dagsins ljós sem
lúta beint að innri raforkumarkaði Evrópu, sem teknar hafa
verið upp í EES-samninginn, auk tilskipana sem hafa ýtt
undir aukna samkeppni, þar með talið tilskipanir um opinber
útboð.

Raforkumarkaður og eftirlit
Þróun raforkumarkaðar í Evrópu
Reglur um viðskipti með orku eru hluti EES-samningsins og
hafa verið frá gildistöku hans árið 1994. Orka er skilgreind
sem vara. Hún fellur því undir frjálsa vöruflutninga og lýtur
samkeppnislögmálum. Orka er því hluti af fjórfrelsinu, frelsi
vöru, þjónustu, fjármagns og fólks, sem er grunnur að
frjálsum viðskiptum á innri markaði ESB sem EES er hluti
af. Í 24. gr. EES-samningsins er vísað til IV. viðauka um
orku, þar sé að finna sérstök ákvæði og fyrirkomulag
varðandi orkumál.

Ísland hefur verið þátttakandi á innri orkumarkaði ESB/EES
frá árinu 2003 með innleiðingu tilskipunar Evrópuþingsins
og ráðsins 96/92/EB. Með tilskipuninni voru dregnar
meginlínur um skipulag markaðarins þar sem ríkin skyldu
afnema einokun á framleiðslu og sölu raforku og tryggja
jafnræði notenda flutnings- og dreifikerfa. Gerðar voru
kröfur um að opnað yrði fyrir samkeppni í framleiðslu
raforku, óháð stærð og gerð markaða, þannig væri
samkeppnishluti
raforkuvinnslunnar
skilinn
frá
sérleyfisrekstri, þ.e. flutningi og dreifingu, a.m.k frá
bókhaldslegu sjónarmiði.

Löggjöf ESB á sviði orkumála sem snertir Ísland snýr að því
að koma á fót innri markaði fyrir raforku, auka notkun frá
endurnýjanlegum orkulindum og bæta orkunýtni. Löggjöf
varðar
einnig
neytendasjónarmið,
umhverfisvernd,
hagkvæmni í rekstri orkufyrirtækja, fyrirtækjaaðskilnaði,
sérleyfis- og samkeppnisþáttum og jöfnu aðgengi og
markaðsbúskap. Einnig falla undir svið orkumála eldsneyti,
hiti, raftæki, orkumerkingar og fleira. Skipan eignarhalds og
ákvarðanir um nýtingu orkuauðlinda eru ekki EES-málefni
heldur alfarið á forræði aðildarríkjanna sjálfra.1

Árið 2003 var annar orkupakkinn samþykktur. Markmið
hans var að flýta fyrir samkeppnishæfum gas raforku- og
gasmarkaði. Tilskipun 2003/54/EB var meðal þeirra gerða
sem voru samþykktar og tók hún við af tilskipun 96/92/EB.
Tilskipun 2003/54 boðaði mikilvægi þess að allir notendur
gætu valið við hvern þeir versla. Opnum markaðarins var
ekki innleidd strax, en krafa var sett um að aðildarríkin
innleiddu fulla markaðsopnun í síðasta lagi 1. júlí 2007.
Raforkulögin 65/2003 gengu lengra en hér á landi var krafist
fullrar markaðsopnunar fyrir 1. janúar 2006.

Raforkumarkaðurinn var opnaður undir lok 9. áratugarins,
sem hluti af innri markaði ESB til að hefja frjálsa samkeppni
með raforku til að auka hagkvæmni ekki síst fyrir neytendur.
Þannig myndu neytendur njóta góðs af lægra verði og frelsi
til að versla við þá birgja sem þeim hugnaðist í stað þess að
raforkukerfið í heild lyti alfarið yfirráðum raforkufyrirtækja
sem önnuðust alla þætti raforkuframboðs í gegnum lóðrétta
samþættingu, sem oft laut yfirráðum hins opinbera.
Til að innri markaður með raforku gæti orðið virkur
samkeppnismarkaður, var öflugt flutnings- og dreifikerfi
lykilatriði í þeirri þróun og aðgangur þriðja aðila að flutningsog dreifikerfum tryggður.

Tilskipun 2003/54/EB felur í sér frekari aðskilnað
samkeppnis- og einokunarþátta í rekstri raforkufyrirtækja,
fyrirtækjaaðskilnað og stjórnunarlegan aðskilnað, ekki
eingöngu bókhaldslegan. Ástæðan fyrir fullkomnum

1 Skýrsla starfshóps um EES-samstarfið, september 2019.
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fyrirtækjaaðskilnaði var að tryggja jafnan aðgang
framleiðanda að flutnings- og dreifikerfum raforku og koma
í veg fyrir samkeppnishindranir sem kynnu að leiða af því
að sérleyfis- og samkeppnisstarfsemi er á sömu hendi. Var
ekki gerð krafa um aðskilið eignarhald en settar voru reglur
um sjálfstæði stjórnar og gerðar voru kröfur um lagalegan
aðskilnað fyrir flutningsfyrirtæki og stærri dreifiveitur.

vera sjálfstæðar gagnvart öðrum fyrirtækjum sem stunda
vinnslu, dreifingu eða sölu raforku. Raforkumarkaðurinn er
háður uppbyggingu flutnings- og dreifikerfanna og
aðgangur að kerfinu er skilyrði svo að hægt sé að byggja
upp samkeppnishæfan innri markað. Enn fremur ber
eftirlitsaðilum að sjá til þess að samkeppni á markaði fari
fram á jafnræðisgrundvelli. Því er til dæmis orkufyrirtækjum
í opinberri eigu óheimilt að selja raforku undir
kostnaðarverði og/eða niðurgreiða samkeppnisstarfsemi
með sérleyfisstarfsemi, séu fyrirtækin lóðrétt samþætt.

Þriðja raforkutilskipunin (2009/72/EB) var innleidd í EES
samninginn
með
ákvörðun sameiginlegu EES
nefndarinnar frá 5. maí 2017. Þriðja raforkutilskipunin tekur
að miklu leyti til sömu atriða og önnur raforkutilskipunin,
með breytingum sem eru taldar nauðsynlegar til að ná þeim
markmiðum orkustefnu ESB sem mörkuð hefur verið í fyrri
orkupökkum. Þannig er sem fyrr að finna sameiginlegar
reglur um framleiðslu, flutning, dreifingu og afhendingu
rafmagns, auk ákvæða er varða neytendavernd, með það
að markmiði að bæta og samþætta samkeppnishæfa
raforkumarkaði innan bandalagsins.2

Orkustefna ESB/EES
Kjarninn í orkustefnu ESB á innri markaðnum og um leið
EES er að veita neytendum örugga, sjálfbæra,
samkeppnishæfa og hagkvæma orku sem byggir á orku- og
loftslagsstefnu landanna. Orkumál eru eins og aðrar vörur
og þjónusta innan fjórfrelsis EES á innri markaði ESB, sem
hefur verið undirstaða bættra lífskjara sl. 25 ár hér á landi.
Orkustefna ESB á innri markaðnum á að vera leiðandi á
alþjóðavettvangi varðandi endurnýjanlega orku, orkunýtni
o.fl. í baráttunni við loftslagsbreytingar. Stefnunni má skipta
í 5 flokka sem eru: 1. orkuöryggi, samstaða og traust,
2. samþættur innri orkumarkaður, 3. orkunýtni, 4. minnkun
á losun gróðurhúsalofttegunda og 5. rannsóknir, nýsköpun
og samkeppnishæfni.

Orkumarkaðurinn – eftirlit raforkueftirlitsins
Raforka er skilgreind sem markaðsvara þar sem vinnsla og
kaup og sala á henni fara fram á viðskiptalegum forsendum
á samkeppnismarkaði til að auka verðmætasköpun og
hagkvæmni til hagsbóta fyrir neytendur. Flutningi og
dreifingu raforku er sinnt af sérleyfisfyrirtækjum, sem sinna
starfsemi sem eru einokun. Flutningur raforku er sérleyfisstarfsemi og samkvæmt raforkulögum skal eitt fyrirtæki
annast flutning raforku og kerfisstjórnun, Landsnet hf., sem
stofnað var með lögum nr. 75/2004. Hlutverk fyrirtækisins
er að annast flutning raforku og kerfisstjórnun. Dreifing
raforku um dreifikerfið til kaupenda er sérleyfisstarfsemi
samkvæmt raforkulögum og leyfi þarf til að reisa og reka
dreifikerfi á tilteknu dreifiveitusvæði sem í felst bæði í
einkarétti og skyldu til dreifingar á viðkomandi svæði.

Til að ná árangri í baráttunni við loftslagsbreytingar, setti
ESB markmið miðað við 1990 um að fyrir 2030 myndi
koltvíoxíð (CO2) minnka um 40% sem hækkað var í 55%
2020, endurnýjanleg orka yrði meiri en 27%, og orkunýtni
meiri en 27% og tengingar yfir landamæri yrðu a.m.k. 15%.
Orkustefna er því ein helsta forsenda þess að hægt sé að
ná loftslagsmarkmiðum innan ESB/EES. Þessi stefna hefur
skilað miklum árangri, m.a. við að draga úr útblæstri
gróðurhúsalofttegunda, sem byggir á samstarfi ríkja og
hagsmunaaðila.3 Nánar um orkustefnu ESB má sjá hér,
í erindi Niels Anger frá DG ENERGY, European
Commission á ársfundi Orkustofnunar 2016.

Skipulag og eðli raforkumarkaðarins kallar einnig á að fylgst
sé með virkni hans og starfsemi frá degi til dags.
Raforkueftirlit Orkustofnunar fer með eftirlit með
raforkumarkaðnum. Þar
má helst nefna að fylgst er
með að sérleyfisfyrirtækin
starfi á skilvirkan og
hagkvæman
hátt,
gjaldskrár
endurspegli
leyfð tekjumörk og að
þessi
fyrirtæki
veiti
seljendum og kaupendum
raforku
flutningsog
dreifingarþjónustu
jafnt
aðgengi að þjónustu sinni
á gagnsæju og sanngjörnu
verði.
Tryggja
þarf
sjálfstæði flutnings- og
dreifveitufyrirtækjanna frá
öðrum fyrirtækjum sem
ekki snúa að flutningi eða
dreifingu hvað varðar
rekstrarform og sjálfstæði í
ákvarðanatöku.
Stjórnir
flutnings- og dreifiveitufyrirtækjanna þurfa að

Landsvirkjun (2020), Orkumarkaðir í mótun – Viðskipti með
raforku á Íslandi,
2

3

Ársfundur Orkustofnunar 2016. State of the Energy Union, Niels
Anger DG Energy Unit A1 European Commission
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NORDBER
Raforkueftirlit Orkustofnunar tekur þátt í norrænu samstarfi,
um neyðarstjórnun raforkukerfa landanna. Þátttaka Íslands
hófst árið 2006 í kjölfar samkomulags Norrænu
ráðherranefndarinnar. Á samstarfsvettvanginum er greint
hvaða
hættur
geti
steðjað
að
raforkukerfum
Norðurlandanna sem kalli á að neyðarstjórnaraðgerðir séu
virkjaðar og gerðar tillögur um hvernig megi bregðast við
þeim.

Hlutfall endurnýjanlegra
orkugjafa
Með stefnumótun ESB til ársins 2020 um orkumál hefur
Evrópusambandið með tilskipun 2009/28/EC sett sér
nokkur markmið. Eitt þessara markmiða er að árið 2020
verði a.m.k. 20% af heildarorkunotkun sambandsins
framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum. Sérhvert
aðildarríki setur sér að auki sitt eigið landsmarkmið. Ísland
hefur með skuldbindingum sem aðili að EES-samningnum
sett sér það landsmarkmið að hlutfall endurnýjanlegra
orkugjafa í orkunotkun Íslendinga verði 67% árið 2020.

Í NORDBER taka þátt fulltrúar frá Orkustofnun og Landsneti
ásamt fulltrúum sambærilegra stofnanna á hinum
Norðurlöndunum. Orkustofnun fer með formennsku í
NORDBER árin 2019-2020.

Orkustofnun reiknar hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa af
allri orkunotkun á Íslandi, þ.e. raforku-, varma- og
eldsneytisnotkunar. Útreikningarnir eru uppfærðir árlega.
Hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa er hæst á Íslandi af
Evrópulöndunum eða rúm 78% árið 2019, eftir að hafa lent
í öðru sæti árið áður á eftir Noregi. Ísland er því talsvert yfir
markmiðinu sem það setti sér.

Á vegum NORDBER starfa nokkrir vinnuhópar:
• Vinnuhópur um greiningu á áhættuþáttum
• Vinnuhópur um viðbrögð gagnvart árásum á tölvukerfi
• Vinnuhópur um norræna samvinnu um viðhald
raforkukerfa
• Vinnuhópur um sameiginlegar viðbragðsæfingar
NordREG
Raforkueftirlit Orkustofnunar tekur þátt í samstarfi
norrænna eftirlitsaðila: NordREG. Helstu áherslur
samstarfsins er að finna sameiginlega snertifleti varðandi
raforkumarkaði Norðurlandanna og vinna saman að því að
tryggja hagsmuni landanna innan Evrópusambandsins og
evrópska efnahagssvæðisins. Á vettvangi NordREG starfa
nokkrir vinnuhópar og taka fulltrúar Orkustofnunar virkan
þátt í því starfi.

Í stefnumótun ESB til ársins 2020 eru einnig sértæk
landsmarkmið fyrir samgöngur á landi, þ.e. hlutfall
endurnýjanlegra orkugjafa í samgöngum verði a.m.k. 10%
árið 2020 og sett hefur verið markmið um 30% árið 2030.
Þetta hlutfall hefur farið hækkandi á Íslandi og hlutfall
endurnýjanlegra orkugjafa í samgöngum er 9% fyrir árið
2019.

Hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa af orkunotkun EESlandanna árið 2019 og markmið fyrir árið 2020
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Árið 2020 var illviðrasamt. Meðalvindhraði var óvenju hár
og óveðursdagar margir. Ársmeðalhiti var undir meðaltali
síðustu tíu ára og sá lægsti frá árinu 2016. Stærstu verkefni
hvað varðar lagningu hitaveitu á rafhituðu svæði var frá
Hoffelli til Hafnar í Hornafirði. Á árinu tókst að tengja alla þá
sem fyrir voru á fjarvarmaveitunni og til stendur að tengja
dreifbýlið og þann hluta Hafnar sem enn er á rafhitun á árinu
2021. Þetta tvennt, veðráttan og lagning hitaveitu til Hafnar
mun annars vegar hækka hitanotkunina á landinu vegna
lægri meðalhita en á móti mun rafhitun að mestu detta út
vegna tilkomu hitaveitu á Höfn þannig að ekki er gert ráð
fyrir mikilli breytingu á hitanotkun á árinu 2021.

Niðurgreiðslur
Niðurgreiðslur ársins 2020
Fjárlagaliður 04-583 er stærsti einstaki fjárlagaliðurinn sem
tilheyrir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu og hefur
Orkustofnun farið með umsjón og eftirlit með honum frá
árinu 2002. Í upphafi innihélt fjárlagaliðurinn eingöngu
niðurgreiðslur á húshitunarkostnaði en með breytingum á
fjárlagagerðinni fyrir árið 2017 voru niðurgreiðslur á
dreifingu orku í dreifbýli og niðurgreiðslur á
raforkuframleiðslu utan samveitna settar undir fjárlagaliðinn
og honum skipt upp í þrjú viðföng.

Viðfang 112: Niðurgreiðslur á dreifingu orku í dreifbýli
Þessu viðfangi er ætlað að niðurgreiða dreifingu á orku í
dreifbýli niður í dýrasta þéttbýli en erfiðlega hefur gengið að
ná því markmiði. Í gangi er vinna við að breyta
aðferðarfræðinni til að geta náð markmiðum stjórnvalda um
fulla jöfnun. Í upphafi árs var gert ráð fyrir að afgangur
ársins 2019 myndi fylgja með inn í árið 2020 eins og lög
gera ráð fyrir sem hefði gefið upphafsstöðu upp á 1.031
m.kr. í stað 1.018 m.kr. sem varð raunin samkvæmt
fjárlögum. Þar sem dreifing á orku í dreifbýli varð mun minni
en áætlanir gerðu ráð fyrir eða sem nemur 17,5 GWh þá
voru áhrifin minni, en breytir þó ekki því að niðurgreiðslan
hefði getað orðið örlítið meiri ef þeir fjármunir sem voru
afgangs á árinu 2019 hefðu fylgt yfir á árið 2020.
Orkustofnun, í samráði við dreifiveitur og ráðuneytið, vinnur
nú að endurskoðun á aðferðarfræði þeirri sem notast hefur
verið við til þessa, við skiptingu dreifbýlisframlagsins.

Engar millifærslur voru á fjármunum milli áranna 2019 og
2020 sem er sérstakt þar sem í lögum nr. 98/2004, um
jöfnun kostnaðar við dreifingu orku í dreifbýli, kemur skýrt
fram að ef afgangur verður af niðurgreiðslufénu skal hann
notaður til niðurgreiðslna næsta árs. Einnig var
umtalsverður afgangur af fjármunum til húshitunar sem
hefði komið sér vel til greiðslu stofnstyrkja til hitaveitna.
Viðfang 111: Niðurgreiðslur á húshitunarkostnaði
Þetta viðfang skiptist upp í fjóra mismunandi
niðurgreiðsluliði þ.e. til niðurgreiðslna á húshitunarkostnaði,
orkusparandi aðgerða, eingreiðslna til hitaveitna og
einstaklinga. Upphaflega áætlunin gerði ráð fyrir hærri
niðurgreiðslum en samdráttur í ferðaþjónustunni vegna
COVID-19 hafði áhrif á niðurstöðuna sem kom fram ekki
síst í dreifingu orku í dreifbýli og um leið í húshitun hjá
ferðaþjónustu á rafhituðum svæðum. Einnig voru
niðurgreiðslur vegna olíuhitunar mun lægri en ráð var fyrir
gert sem stafar fyrst og fremst af minni búsetu í Grímsey.

Tafla 2: Skipting fjárlagaliðar 04-583 – viðfang 112 og fé til
ráðstöfunar fyrir árið 2020.

Fjárlagaliður 04-583 - viðfang 112 1.018.200.000 kr.

Aðrir liðir voru nánast á pari við upphaflegu áætlunina.
Eingreiðslur til einstaklinga námu 62 m.kr. á árinu 2020.
Hátt í 500 notendur með niðurgreidda rafhitun hafa fengið
styrk hjá Orkustofnun til uppsetningar á varmadælu frá
árinu 2009 þegar byrjað var að styrkja notendur. Ógerlegt
virðist vera að fá upplýsingar um fjölda varmadæla á
landinu en þær skipta sennilega þúsundum. Sumarhús með
rafhitun, atvinnuhúsnæði og svo íbúðarhúsnæði með
niðurgreiðslu sem ekki hefur nýtt sér eingreiðslukerfi
Orkustofnunar eru þeir aðilar sem einna helst hafa farið
þessa leið til lækkunar á raforkureikningi sínum.

Orkubú Vestfjarða ohf.

95.147.085 kr.

Rarik ohf.

919.829.198 kr.

Samtals

1.014.976.283 kr.

Niðurstaða - inneign

3.223.717 kr.

Til þessa hefur sömu krónutölunni verið deilt á alla
orkutaxta hvort heldur um er að ræða straum, orku eða
afltaxta. Sú aðferðarfræði gengur illa upp þegar aukið
fjármagn kemur til viðfangsins þar sem krónutalan er það
há að einstakir taxtar dreifiveitna í dreifbýli verða lægri en í
þéttbýli. Ein leið til að jafna er að láta jöfnunina ná til allra
þátta þ.e. fastagjalda, afls og orkugjalda og skipta síðan
hlutfallslega milli taxta.

Tafla 1: Skipting fjárlagaliðar 04-583 – viðfang 111 og fé til
ráðstöfunar fyrir árið 2020
Lokastaða

Áætlun í upphafi árs

Niðurstaða

Fjárlagaliður 04-583 - viðfang 112

2.511.900.000 kr.

2.511.900.000 kr.

0 kr.

Beinar niðurgreiðslur til dreifiveitna

1.990.883.961 kr.

2.001.733.410 kr.

10.849.449 kr.

Olíuniðurgreiðslur

5.552.190 kr.

7.674.419 kr.

2.122.229 kr.

Heimarafstöðvar, niðurgreiðslur

3.268.151 kr.

3.528.711 kr.

260.560 kr.

Orkusparandi aðgerðir

50.000.000 kr.

50.000.000 kr.

0 kr.

Umsjón Orkustofnunar

24.345.000 kr.

24.345.000 kr.

0 kr.

73.955.410 kr.

72.013.972 kr.

-1.941.438 kr.

Stofnstyrkir hitaveitur

352.604.488 kr.

352.604.488 kr.

0 kr.

Samtals:

2.500.609.200 kr.

2.511.900.000 kr.

11.290.800 kr.

Niðurstaða - inneign

11.290.800 kr.

0 kr.

11.290.800 kr.

Eingreiðslur
verkefni

til

einstaklinga

og

önnur
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Niðurgreidd hitaorka/meðalhiti á Íslandi
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Viðfang 113:
Niðurgreiðslur
vegna
raforkuframleiðslu utan samveitna
Viðfangi 113 er ætlað að niðurgreiða framleiðslu á raforku
úr jarðefnaeldsneyti utan samveitna niður í meðalverð
dreifiveitna í dreifbýli. Þetta viðfang fór töluvert fram yfir
fjárheimildir sem stafar m.a af því að verið var að skipta um
dísilvélar í Grímsey á árinu 2018 og 2019 sem færist á
fjárlagaliðinn á árinu 2020. Vinna er í gangi innan
Orkustofnunar sem leiðir til vistvænni framleiðslu á raforku
á þessum svæðum.

Umfang fjárlagaliðar 04-583 hefur aukist verulega frá árinu
2017 þegar þremur viðföngum var skellt saman í einn
fjárlagalið. Áður hafði umsjón og eftirlit með innheimtu
jöfnunargjalds bæst við.

Síðan hefur krafa um ítarlegri frágang við gerð samninga
um eingreiðslur til einstaklinga kallað á aukna vinnu sem er
tímafrek. Þá er allt ferlið við umsóknir notenda orðið
umfangsmeira með aukinni rafrænni þjónustu, sem er til
bóta fyrir viðskiptavini, en hefur leitt til mun meiri skráninga
fyrir starfsmenn en áður var. Einnig hefur öll vinna í kringum
Tafla 3: Skipting fjárlagaliðar 04-583 – viðfang 113 og fé til
jöfnun kostnaðar við dreifingu orku í dreifbýli aukist vegna
ráðstöfunar fyrir árið 2020
aukins fjármagns til þeirra hluta og sífellt meiri útreikninga.
Þá hefur Orkustofnun aftur tekið yfir
umsjón og eftirlit með niðurgreiðslum á
Fjárlagaliður 04-583 - viðfang 113
55.500.000 kr.
raforkuframleiðslu utan samveitna sem
Orkubú Vestfjarða ohf. v/2019
11.634.857 kr.
ráðuneytið sjálft hefur annast á
undanförnum árum.
RARIK Grímsey v/2019
58.450.237 kr.
Rarik ohf. Grímsstaðir á Fjöllum v/2020

6.216.544 kr.

Samtals

76.301.638 kr.

Niðurstaða - skuld

-20.801.638 kr.

Niðurstaða ársins kemur fram í töflu 4 og á þessari stundu
er ekki vitað hvort þeir fjármunir sem afgangs voru á
viðföngum 111 og 112 fylgja með yfir á árið 2021. Þörfin er
alla vega fyrir hendi.
Tafla 4: Skipting fjárlagaliðar 04-583 og fé til ráðstöfunar
fyrir árið 2020
Samantekt fjárlagaliður 04-853

Til ráðstöfunar

Niðurstaða

Viðfang 111

2.500.609.200 kr.

2.511.900.000 kr.

11.290.800 kr.

Viðfang 112

1.014.976.283 kr.

1.018.200.000 kr.

3.223.717 kr.

Viðfang 113

76.301.638 kr.

55.500.000 kr.

-20.801.638 kr.

Alls

3.591.887.121 kr.

3.585.600.000 kr.

-6.287.121 kr.
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þess aftur til upphafs borholuskráningar hér á landi á
fyrrihluta síðustu aldar. Safnið skiptist í meginatriðum í tvo
hluta, þ.e. frá upphafi til 1986 þegar Jarðboranir voru
aðgreindar frá Orkustofnun og svo borskýrslur Jarðborana
hf. fram til ársins 2005. Stefnt er að því að skrá og skanna
efni borskýrslusafnsins og gera það með tíð og tíma
aðgengilegt í veflausnum eins og önnur söguleg gögn sem
Orkustofnun hefur verið að birta að undanförnu á netinu.

Gagnamál
Landupplýsingar
Starfsemi Orkustofnunar á sviði landupplýsinga var með
nokkuð hefðbundnum hætti á árinu 2020, en stofnunin
starfrækti sem fyrr þrjár kortasjár: Kortasjá OS,
Landgrunnssjá og Kortasafn OS. Helstu gagnaþekjur
stofnunarinnar voru uppfærðar eftir þörfum á árinu og
jafnframt bætt við nýju efni sem birtist síðan í kortasjá
stofnunarinnar. Stærsta verkefnið á þessu sviði var
frágangur á gagnasetti um leyfisveitingar á vegum
Orkustofnunar. Verkefnið hafði verið í undirbúningi og
vinnslu um nokkurra missera skeið og var að lokum birt á
árinu í opinni kortasjá á netinu.
Orkustofnun fer með leyfisveitingarvald samkvæmt
ákvæðum vatnalaga, nr. 15/1923, laga um eignarrétt
íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins, nr. 73/1990,
laga um rannsóknir og
nýtingu á auðlindum í
jörðu, nr. 57/1998, laga
um leit, rannsóknir og
vinnslu
kolvetnis
nr.
13/2001, og raforkulaga,
nr. 65/2003. Vald þetta var
endanlega fært til stofnunarinnar með samþykkt
laga nr. 131/2011 og
132/2011 en var áður í
höndum iðnaðarráðherra.
Saga
leyfisveitinga
Orkustofnunar nær þó
lengra aftur, en með
ákvörðun ráðherra var
stofnuninni
falið
það
hlutverk að nokkru leyti
þegar árið 2008.

Efni safnsins sem nú berst Orkustofnun er kærkomin viðbót
við þær upplýsingar sem til eru á stofnuninni um borholur í
landinu. Þekktasti gagnagrunnur stofnunarinnar er án efa
Borholuskrá, en í hana eru skráðar upplýsingar um yfir
14.700 borholur hér á landi, boraðar allt frá árinu 1904.
Valdar upplýsingar úr skránni hafa verið settar fram á
vefsíðu Orkustofnunar og í Kortasjá OS, þar sem mögulegt
er að skoða staðsetningu á þeim borholum sem skráðar
hafa verið með staðsetningarhnitum, auk þess sem þar má
sjá eldri skýrslur, ljósmyndir og rannsóknagögn um margar
eldri borholur.

Í gagnaflokknum Leyfisveitingar Orkustofnunar eru því birtar á netinu upplýsingar
um leyfisveitingar Orkustofnunar frá árinu 2008, en í
einstaka tilvikum eru einnig tilgreind eldri leyfi eftir því sem
gögn gefa tilefni til, t.d. nýtingarleyfi á kalkþörungaseti í
Arnarfirði. Birting leyfanna er annars vegar um leyfi í gildi
og hins vegar útrunnin leyfi. Þau eru flokkuð í eftirtalda
yfirflokka: grunnvatn, hagnýt jarðefni, jarðhiti, kolvetni,
raforkueftirlit, yfirborðsvatn, örverur og önnur leyfi. Með því
að velja í kortasjá birtingu leyfa koma fram flákar í
mismunandi mynstri og litum sem sýna þau svæði sem
leyfin ná til. Með því að velja fláka koma upp flipi og
skráningarspjald með nánari upplýsingum um viðkomandi
leyfi og þar má velja að sjá mynd af leyfinu ásamt korti sem
sýnir nánar svæðið sem leyfið nær til, auk tenginga við
önnur viðeigandi skjöl. Leit að leyfum er einnig möguleg
gegnum vefsíðu Orkustofnunar, en þar má á sama hátt leita
eftir tegund leyfa, viðfangsefnum, ártölum, stöðu leyfa og
með textaleit.

Skýrslusafnið frá Jarðborunum mun gera það mögulegt að
fylla umtalsvert inn í þessa mynd með miklu ítarefni sem
mun nýtast fjölmörgum aðilum á mörgum sviðum
samfélagsins. Safnið verður um sinn varðveitt í húsnæði
Orkustofnunar að Grensásvegi 9 í Reykjavík, en stefnt er
að því að koma því síðar fyrir á Þjóðskjalasafni Íslands.
Orkutölfræði
Eins og á fyrri árum var miklu magni gagna safnað um
orkutölfræði. Gögnum er safnað um rafmagn, eldsneyti,
jarðhita og vindorku. Þessi gagnasöfnun er grunnur að
gagnaskilum til innlendra og erlendra aðila. Helstu
alþjóðlegu orkutölfræðiverkefnin tengjast samstarfi innan
IEA (International Energy Agency) og Eurostat. Lagður var
grunnur að mánaðarlegum skilum á eldsneytisgögnum í
viðbót við mánaðarleg skil á raforkugögnum.
Þessi gögn eru líka forsendur orkuspáa, en mikil vinna var
við gerð Raforkuspár, Jarðvarmaspár og Eldsneytisspár á
árinu. Raforkuspáin kom út í lok árs og von er á hinum
spánum fljótlega.

Ný gagnaþekja birtist í kortasjánni á árinu um vinnugögn
fyrir Rammaáætlun 4. Þekjan er sambærileg við eldri þekju
um yfirlit yfir staði í Rammaáætlun 3. Hægt er að sjá á korti
staðsetningar, litaskiptar eftir vatnsafli, jarðhita og vindafli
og síðan nánari upplýsingar m.a. með tenglum í skýrslu um
hvern mögulegan virkjanakost. Þá voru einnig settar fram í
kortasjánni gagnaþekjur um smávirkjanakosti og
jarðlagasnið sem varðveitt voru í Teikningasafni OS.

Gögnin voru einnig nýtt til að mynda grunn undir fyrirhuguð
orkuskipti og mikið starf var unnið að yfirfara og samræma
gögn fyrri ára, sérstaklega jarðhitanotkun og vinnslu, en
einnig eldsneytisnotkun.

Jarðboranir hf. afhentu Orkustofnun á árinu borskýrslusafn
sitt til skráningar og varðveislu. Safnið er mikið að vöxtum,
að stórum hluta innbundið í vandaðar möppur og nær efni

20

Orkustofnun

Ársskýrsla 2020
Lagt var upp með að finna kosti á stærðarbilinu 100 kWe
upp í 10 MWe. Í grunninn er meðalrennsli í vatnsföllum
ákvarðað út frá hæðarlíkani, meðalúrkomukorti og
meðaluppgufunarkorti.

Auðlindanýting
Smávirkjanir

Náttúruleg orkugeta er svo ákvörðuð í farvegum vatnsfalla
sem margfeldi hæðar og rennlis. Í kjölfarið eru vænlegustu
inntakspunktar fyrir virkjun fundnir í hverju vatnsfalli, sem
staðbundin hámörk í náttúrulegri orkugetu. Hagstætt
þvermál fallpípu er ákvarðað og fundinn hagstæðasti
endapunktur í farveginum neðanstreymis. Þar sem skilyrði
um afl og ásættanleg falltöp eru uppfyllt er kosturinn metinn
verðugur nánari athugunar. Kennistærðir þeirra kosta eru
settar fram í töflu, vatnasvið eru dregin upp og sýnd á
myndum fyrir hvert sveitarfélag.

Fjöldi skýrslna um smávirkjanir
Öflugt starf var á sviði smávirkjana á árinu 2020 , sem fram
kom m.a. í greiningu á möguleikum þeirra eftir landshlutum,
útgáfu fjölda skýrsla, ráðstefnum og heimsókn til Noregs til
að skoða hvernig staðið er að slíkum málum þar. Gefnar
voru út 8 skýrslur um smávirkjanir á árinu 2019 þar sem
Orkustofnun lét vinna úr gögnum um rennsli smárra
vatnsfalla víða um land.
Kortlagning smávirkjanakosta á Suðurlandi
Í framhaldi af kortlagningu Vatnaskila á smávirkjanakostum
á Vesturlandi, Vestfjörðum og Austurlandi lét Orkustofnun
gera sams konar greiningu á smávirkjanakostum á
Suðurlandi. Skipting í landshluta er eins og sýnt er á vef
Sambands íslenskra sveitarfélaga. Eins og áður var leitað
kosta með afl á bilinu 100 kWe – 10 MWe.

Til að meta miðlunarmöguleika við inntak er reiknað lónrými
og hæð stíflu þ.a. miðla megi meðalrennsli vatnsfalls innan
24 klst. Niðurstaðan er sú að 883 smávirkjanakostir eru til
staðar, með heildarafl 1603 MWe. Mögulegur fjöldi
virkjanakosta og þ.a.l. heildarafl er þó lægra, þar sem
nokkur fjöldi kosta sem dregnir hafa verið fram hafa áhrif á
virkjunarkosti í sama vatnsfalli.

Kortlagðir voru 444 virkjanakostir í sveitarfélögum á
Suðurlandi með heildarafl 648 MWe. Mögulegur fjöldi
virkjanakosta og þ.a.l. heildarafl er þó lægra, þar sem
nokkur fjöldi kosta sem dregnir hafa verið fram hafa áhrif á
aðra virkjunarkosti í sama vatnsfalli. Val á milli kosta innan
sama vatnasviðs og jafnvel bestun m.t.t. virkjana innan
ákveðinna vatnasviða er verkefni sem mætti hugsa sér en
forsendur verkefnisins nú gerðu ekki ráð fyrir slíku mati. Sjá
nánar.

Einnig er ljóst að kostir sem dregnir hafa verið fram geta líka
verið erfiðir í framkvæmd eða verið ógerlegir af öðrum
ástæðum. Sjá nánar.
Kortlagning smávirkjanakosta á Vestfjörðum
Gefin var út önnur skýrsla Verkfræðistofunnar Vatnaskila
um kortlagningu vænlegra smávirkjanakosta á Íslandi. Að
þessu sinni voru það álitlegir staðir á Vestfjörðum með afl á
bilinu 100 kWe -10 MWe. Smávirkjanakostir í Ísafjarðarbæ
og friðlandinu á Hornströndum voru hins vegar ekki teknir til
skoðunar auk þess sem vatnasvið virkjana eða
virkjanakosta sem þegar eru í vinnslu eru undanskilin.

Austurland – kortlagning smávirkjanakosta
Verkfræðistofan Vatnaskil hefur kortlagt fyrir Orkustofnun
vænlega smávirkjanakosti í sveitarfélögum á Austurlandi.
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Í skýrslunni er almennt ekki horft til fyrirliggjandi hugmynda
um virkjanakosti heldur nýtt landfræðileg og veðurfræðileg
gögn og reikniaðferðum beitt á þau til að ákvarða mögulega
orkugetu vatnsfalla. Aðferðafræðin sem hér er gerð grein
fyrir er í meginatriðum tvíþætt. Fyrra skrefið felur í sér að
nota úrkomu- og uppgufunarkort ásamt landhæðarlíkani í
hárri upplausn til að finna hugsanlega inntakspunkta fyrir
virkjanir. Síðara skrefið snýr að því að kanna rennslisleiðir
niður eftir farvegum frá mögulegum inntakspunktum og
meta hvort aðstæður þar séu ákjósanlegar fyrir virkjun, þ.e.
hvort fall er nægilega mikið innan hóflegrar vegalengdar frá
inntakspunkti. Staðir sem þannig eru metnir fýsilegir eru
teknir til nánari skoðunar. Miðlunarmöguleikar við inntak
ákjósanlegra staða eru einnig metnir.

Vatnamál
Innleiðing vatnatilskipunar ESB - Manngerð og mikið
breytt vatnsflot
Lög um stjórn vatnamála voru samþykkt á Alþingi árið 2011
(lög nr. 36/2011) með það fyrir augum að stýra innleiðingu
á svokallaðri vatnatilskipun ESB (tilskipun Evrópuráðsins
og -þingsins 2000/60/EB) og tengdum tilskipunum
(2006/118/EB, 2008/105/EB og 2009/90/EB). Markmið
laganna er að vernda vatn og vistkerfi þess, hindra frekari
rýrnun vatnsgæða og bæta ástand vatnavistkerfa til þess
að vatn njóti heildstæðrar verndar. Jafnframt er lögunum
ætlað að stuðla að sjálfbærri nýtingu vatns og
langtímavernd vatnsauðlindarinnar. Lögin ná yfir
yfirborðsvatn, grunnvatn (þ.m.t. jarðhita), árósavatn og
strandsjó auk þeirra vistkerfa sem eru háð ástandi þeirra og
stöðu s.s. mýrlendi.

Helstu niðurstöður eru að kortlagðir hafa verið 401
virkjanakostur í sveitarfélögum á Vestfjörðum með
heildarafl 447 MWe. Hafa ber í huga að tölum um orkugetu
þarf að taka með fyrirvara, um algjöra frumathugun er að
ræða sem hefur það að leiðarljósi að draga fram sem flesta
kosti sem vert væri að kanna nánar. Sjá nánar.

Innleiðing vatnatilskipunarinnar er flókið og viðamikið
verkefni sem Umhverfisstofnun stýrir. Orkustofnun, sem
stjórnsýslulegur
ábyrgðaraðili
gagnvart
nýtingu
vatnsauðlindarinnar, sbr. t.a.m. vatnalög, auðlindalög og
raforkulög, hefur einnig skilgreinda ábyrgð við þessa
innleiðingu. Samkvæmt ákvörðun þáverandi ríkisstjórnar
var vinna við innleiðingu stöðvuð árið 2013 en hófst að nýju
2018 og stendur enn yfir. Varðandi stöðu þeirra mála og
nánari upplýsingar um vatnatilskipun ESB og tengda þætti
vísast til vefsíðunnar http://vatn.is.

Kortlagning smávirkjanakosta á Vesturlandi
Orkustofnun samdi við Verkfræðistofuna Vatnaskil um
kortlagningu vænlegra smávirkjanakosta á Vesturlandi.
Finna skal álitlega staði fyrir smávirkjanakosti með afl á
bilinu 100 kW -10 MW, meta möguleika á dægurmiðlun við
inntak og meta gróflega óvissu í afli þeirra virkjunarkosta
sem finnast. Áður hefur Orkustofnun látið kanna ýmsa
smávirkjanakosti víðsvegar um landið, meðal annars með
útreikningum á langæi rennslis fyrir valda kosti í Eyjafirði,
Snæfellsnesi og Vestfjörðum þar sem Vatnaskil beittu
vatnafarslíkani við ákvörðun á langæi rennslis fyrir kosti
sem þegar höfðu verið teknir til frumathugunar af
hagsmunaaðilum á viðkomandi svæðum.

Almenn viðmiðun laganna um stjórn vatnamála er að ef
framkvæmdir og/eða rekstur raska vatni á þann hátt að það
uppfyllir ekki skilgreind umhverfisviðmið skuli vinna að
endurheimt vatnsgæða. Hins vegar er viðurkennt frávik frá
þeirri meginreglu að ef tilgreind röskuð vatnshlot (=
skilgreind stjórnsýsluleg grunneining vatnatilskipunar) eru
þess eðlis að það myndi hafa umtalsverð og skaðleg áhrif
á þætti sem eru samfélagslega mikilvægir, og þegar
úrbætur eru ekki tæknilega framkvæmanlegar eða vegna
kostnaðar úr hófi fram, getur viðkomandi stjórnvald – hér á
landi Umhverfisstofnun – skilgreint slíkt vatnshlot sem mikið
breytt (e. Heavily Modified Water Body – HMWB). Þau eru
þá undanskilin megin úrbótakröfu vatnatilskipunar. Þá ber
stjórnvöldum að afmarka og tilgreina manngerð vatnshlot
sem þá geta, að skilyrðum uppfylltum, sömuleiðis verið
undanþegin
almennum
endurbótakröfum
vatnatilskipunarinnar.

Við kortlagninguna nú er hins vegar ekki horft til
fyrirliggjandi hugmynda um virkjanakosti heldur nýtt
landfræðileg og veðurfræðileg gögn og reikniaðferðum beitt
á þau til að ákvarða mögulega orkugetu vatnsfalla fyrir heilu
landsvæðin. Með þessu móti koma fram fjölmargir
hugsanlegir virkjunarkostir sem vert væri að taka til nánari
skoðunar, og yfirlit fæst yfir mögulega orkugetu
landshlutans í heild ásamt því að dregnar eru fram
staðsetningar sem vert væri að taka til frekari skoðunar
gagnavart virkjun vatnsafls. Sjá nánar.
Skýrslurnar eru hluti af smávirkjanaverkefni Orkustofnunar
og er tilgangurinn að efla raforkuöryggi og -framleiðslu
landsins, ekki síst vegna þess að rammaáætlun hefur verið
strand síðan 2016, og langan tíma tekur almennt að byggja
upp orkumannvirki. Einnig er mikilvægt að auka
raforkuframleiðslu til að halda í við aukna eftirspurn eftir
rafmangi, vegna mannfjölgunar á Íslandi, þó að ekki komi til
frekari stóriðja.

Orkustofnun á sæti í vinnuhóp sem hefur það hlutverk
annars vegar að móta aðferðir til þess að meta manngerð
og mikið breytt vatnshlot með vísan til leiðbeininga
Evrópusambandsins og annarra gagna sem unnin hafa
verið í þessu skyni, og hins vegar að leggja fram fyrstu
tillögu að lista yfir manngerð og mikið breytt vatnshlot á
Íslandi. Verkið reyndist nokkuð umfangsmeira en gert hafði
verið ráð fyrir, að hluta til vegna þessa fimm ára hlés sem
varð á vinnunni og að nýtt fólk hafði komið til starfa sem ekki
hafði unnið að málunum í fyrri áföngum. Á þessum taftíma
tapaðist allmikil þekking og reynsla.

Aukinn tekjustraumur til landeigenda/bænda, sveitarfélaga
og annarra á viðkomandi svæði styður einnig við búsetu
víða um land. Litlar vatnsaflsvirkjanir efla möguleika á
uppbyggingu smærri atvinnustarfsemi og treysta þannig
efnahag og bætt lífskjör í nærumhverfi sínu. Flutningskerfið
hefur einnig um áraraðir verið fullnýtt og ræður illa við að
miðla meiri raforku út um land. Dreifð raforkuframleiðsla
getur dregið úr álagi á flutnings- og dreifikerfi raforku og
aukið um leið orkuöryggi og svæðisbundið framboð á
raforku.

Árið 2020 gaf vinnuhópurinn út skýrslu um fyrstu skref á
þessari vegleið að lokinni ítarlegri kynningu fyrir
hagsmunaaðilum og opinberri auglýsingu. Skýrslan, Fyrstu
skref við mat á manngerðum og mikið breyttum
vatnshlotum: Vatnsformfræðilegar breytingar á straum- og
stöðuvötnum á virkjanasvæðum, innheldur lýsingar á
aðferðum sem hópurinn þróaði til að meta á hlutlægan hátt
vatnsformfræðilegar
breytingar
á
vatnshlotum
á
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virkjanasvæðum. Auk þess inniheldur skýrslan lista yfir
vatnshlot
sem
hafa
orðið
fyrir
umtalsverðum
vatnsformfræðilegum breytingum og gætu talist manngerð
eða mikið breytt, út frá tilgreindri aðferðafræði. Skýrslan er
aðgengileg á fyrrgreindri vefsíðu http://vatn.is, undir
flipanum „Skýrslur“.

Lok
MAP-verkefnis
um
mat
á
ókönnuðum
málmauðlindum styrkt af EIT RawMaterials
MAP-verkefninu, sem á uppruna sinn í NordMin málþingi
sem Orkustofnun hélt í Reykjavík í mars 2015, lauk í árslok
2020. Fjarmálþing um íslenska hluta verkefnisins var haldið
af ÍSOR 16.–17. september 2020, undir stjórn dr. Tobias B.
Weisenberger, jarðefnafræðings á ÍSOR. Dr. Hjalti
Franzson hélt inngangserindið Epithermal Gold in Iceland,
dr. Guðmundur Ómar Friðleifsson erindið Exploration of
Geothermal Gold in Iceland, og dr. Vigdís Harðardóttir
erindið Gold within hydrothermal fluids. Dr. Tobias B.
Weisenberger, hélt síðan erindin Discussion on epithermal
gold potential in Iceland (G/T model, permissive tracts, ore
forming process & conditions) og Estimating undiscovered
epithermal gold deposits in Iceland. Á síðari deginum hélt
Gunnlaugur M. Einarsson, landfræðingur á ÍSOR, erindið
MAP software Epithermal Gold in Iceland, og í framhaldinu
stýrði Tobias umræðum um íslenska hluta verkefnisins.

Hagnýt jarðefni – erlent samstarf
Orkustofnun hefur tekið þátt í fjölbreyttu erlendu samstarfi á
árinu 2020, en verkefnisstjóri hagnýtra jarðefna, Bryndís G.
Róbertsdóttir, hefur stýrt því samstarfi. Norrænt samstarf í
jarðefnum, með áherslu á málma, hefur verið
fyrirferðarmest, ásamt ICES samstarfi um áhrif efnistöku af
hafsbotni á vistkerfi sjávar, þar sem löndin við Ermasund
eru öflugust.

MAP-verkefninu lauk með fjarmálþingi þann 15. desember
2020, þar sem MapWizard hugbúnaðurinn var kynntur, en
hann er notaður til að meta ókannaðar málmauðlindir. Á
málþinginu voru einnig kynntar niðurstöður þátttakenda í
verkefninu á mati á ólíkum, ókönnuðum málmtegundum,
þar sem þessi nýi hugbúnaður var notaður. Metin voru
svæði í Skellefteå í Svíþjóð, í kaledóníska beltinu í Noregi,
í Erzgebirge í Þýskalandi, á Íslandi og á Rainbow svæðinu
á Mið-Atlantshafshryggnum. Á vef MAP-verkefnisins:
https://www.map-eitrawmaterials.eu/, má m.a. nálgast
erindi frá lokamálþinginu, matsskýrslur og MapWizard
hugbúnaðarpakkann. Þar er erindi dr. Tobias B.
Weisenberger: Results of epithermal gold assessment,
Iceland og 68 síðna skýrsla: Epithermal testing report, en
höfundar hennar eru Tobias B. Weisenberger, Gunnlaugur
M. Einarsson og Albert Þorbergsson, allir sérfræðingar á
ÍSOR.

Upphaf norrænu áætlunarinnar Norden som ledare för
en hållbar mineralproduktion 2021–2024
Á árinu 2020 hefur embættismannanefnd Norrænu
ráðherranefndarinnar um atvinnustefnu unnið að því að
koma á fót átta áætlunum til fjögurra ára, en þeirri vinnu
hefur seinkað nokkuð vegna heimsfaraldursins. Í mars 2020
óskaði atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið eftir því að
Orkustofnun tilnefndi fulltrúa Íslands í ráðgjafarhóp
áætlunarinnar Norden som ledare för en hållbar
mineralproduktion, en enskt vinnuheiti hennar er
Sustainable
Minerals.
Orkumálastjóri
tilnefndi
verkefnisstjóra hagnýtra jarðefna í ráðgjafarhópinn, því
hann sat í stjórn NordMin áætlunarinnar 2013–2017, en
þessi nýja áætlun byggir að hluta til á þeirri fyrri.
Norræna nýsköpunarmiðstöðin, sem stýrir áætlununum
átta, hélt fjarkynningarfund þann 3. nóvember 2020, en í
kjölfar hans var fjarfundur í ráðgjafarhópi hverrar áætlunar.
Orkustofnun hafði samband við þá aðila sem tóku þátt í
NordMin áætluninni, og þeir lýstu allir yfir áhuga á að halda
áfram í norrænu samstarfi á sviði jarðefna. Orkustofnun
safnaði saman hugmyndum að verkefnum frá
framangreindum aðilum, og sendi 12 hugmyndir til Norrænu
nýsköpunarmiðstöðvarinnar þann 13. nóvember 2020.
Orkustofnun
fundaði
með
ráðgjafa
nýsköpunarmiðstöðvarinnar sama dag og aftur 5. febrúar 2021. Þar
sem fimm af tólf hugmyndum voru um rannsóknir á
jarðefnum á hafsbotni, ákvað Orkustofnun að setja sig í
samband við Bryndísi Björnsdóttur, stefnumótunar- og
tengslastjóra Matís, sem er fulltrúi Íslands í ráðgjafarhópi
Sustainable Ocean Economy áætlunarinnar, til að skoða
hvort að einhverjar af hugmyndunum féllu frekar undir þá
áætlun.

Þátttaka í vinnuhópi ICES um áhrif efnistöku af
hafsbotni á vistkerfi sjávar
Orkustofnun hefur frá árinu 2012 tekið þátt í störfum
vinnuhóps á vegum Alþjóðahafrannsóknaráðsins (ICES),
sem fjallar um áhrif efnistöku af hafsbotni á vistkerfi sjávar.
Vinnuhópurinn sem fundar árlega hefur m.a. það hlutverk
að safna saman ýmsum gögnum varðandi efnistöku af
hafsbotni, sem eru birt í árlegri ICES skýrslu vinnuhópsins.
Gögnin eru auk þess vistuð í gagnagrunni ICES, og þar
hefur OSPAR aðgang að þeim.
Leyfissvæði og efnistaka
Í árslok 2019 voru á grunnsævi við Ísland 26 leyfissvæði til
töku á möl og sandi, skeljasandi og kalkþörungaseti, og
samanlögð stærð þeirra var 19,82 km2. Á árinu 2019 fór
fram efnistaka á 10 leyfissvæðum, en samanlögð stærð

Fjárveiting frá Norrænu ráðherranefndinni fyrir Sustainable
Minerals áætlunina lá fyrir þann 19. febrúar 2021, en 25
millj. DKK verður varið til hennar á árabilinu 2021–2024. Á
árinu 2021 verður ráðist í þrjú verkefni, og fjárveiting til
þeirra verður 1,4 millj. NOK. Á öðrum fundi í ráðgjafarhópi
áætlunarinnar þann 2. mars 2021, var ákveðið að byrja
sameiginlega á einu verkefnanna, þ.e. Critical Raw Material
Resilience, en niðurstöður þess verkefnis verða lagðar fyrir
norrænan ráðherrafund í september 2021. Þetta norræna
verkefni verður sambærilegt við verkefni sem sett var í
forgang hjá ESB árið 2008. Fyrsti listi yfir þessi 14
mikilvægu jarðefni var gefinn út af ESB árið 2011, og sá
fjórði með 30 mikilvægum jarðefnum árið 2020.
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þeirra var 8,11 km2.
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eldsneytis. Eftir að endurnýjanlegt eldsneyti fékk
skattaívilnanir og söluaðilar eldsneytis voru skyldaðir til að
selja endurnýjanlegt eldsneyti, tók endurnýjanlegt eldsneyti
stökk og árið 2019 var hlutfallið 9,2% af öllu eldsneyti til
samgangna á landi þegar tekið er tillit til þeirra tegunda er
telja tvöfalt, auk raforku á rafbíla, sjá nánari útlistun í töflu 1

Orkuskipti í samgöngum
Stefnt er að því að Ísland verði kolefnishlutlaust árið 2040.
Á grundvelli þess gáfu stjórnvöld út árið 2018
aðgerðaáætlun Íslands í loftslagsmálum sem uppfærð var
árið 2020. Markmiðið hennar er að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum svo að Ísland geti
staðið við skuldbindingar sínar gagnvart Parísarsamningnum til ársins 2030.
Í aðgerðaáætluninni er meðal annars stefnt að því að auka
hlutdeild
endurnýjanlegra
orkugjafa
á
kostnað
jarðefnaeldneytis í samgöngum á landi í 10% árið 2020 og
40% árið 2030. Byggir þetta á lögum um endurnýjanlegt
eldsneyti í samgöngum á landi nr. 40/2013 og
Evróputilskipun 2009/28/EB um endurnýjanlega orku.
Þann 20.október 2020 kynnti ferðamála-, iðnaðar- og
nýsköpunarráðherra langtíma orkustefnu fyrir Ísland undir
yfirskriftinni ,,Orkustefna til ársins 2050: Sjálfbær
orkuframtíð‘‘. Eitt af markmiði stefnunnar er að Íslandi verði
óháð jarðefnaeldsneyti fyrir árið 2050 og nái því marki fyrst
allra landa.

2019

Metan
1x
Rafmagn 1x

Metan
2x
Rafmagn 5x

Bensín

37.6%

36.6%

Dísilolía

55.7%

54.2%

Lífdísilolía

4.6%

4.5%

Vetni

0.0%

0.0%

Etanól

1.1%

1.1%

Metan

0.4%

0.7%

Rafmagn
Endurnýjanlegt
eldsneyti

0.6%

2.8%

6.7%

9.2%

Tafla 1. Orkuhlutfall eldsneytis í samgöngum á landi 2019.
Samkvæmt lögum nr. 40/2013 er sett söluskylda á söluaðila
eldsneytis, en ekki íblöndunarskylda eins og gerist á
sumum stöðum erlendis. Söluaðilar eldsneytis hafa þannig
frjálst val um tegund eldsneytis sem þeir selja, þannig að
hægt sé að uppfylla markmið um 5% hlutdeild
endurnýjanlegrar
orku
í
heildarsölu
með
sem
hagkvæmustum hætti. Allt endurnýjanlegt eldsneyti telst
með í markmiðinu, þ.m.t. rafmagn, metan, metanól,
lífdísilolía og etanól.

Mynd 1 hér að neðan sýnir þróun endurnýjanlegs eldsneytis
til samgangna á landi á tímabilinu 2012-2019, skipt upp eftir
eldsneytistegundum. Lög nr. 40/2013 tóku gildi 2014 þar
sem kveðið er á um 3,5% hlutdeild endurnýjanlegrar orku í
heildsölu á orku til samgangna á landi árið 2014 en 5%
hlutdeild eftir það. Þetta sést skýrt á mynd 1 ef skoðuð er
þróunin á lífdísil, en notkunin jókst mikið milli áranna 2013
og 2014 og svo aftur milli 2015 og 2016 þegar hlutdeildin
hækkaði í 5%. Frá árinu 2016 hefur sala á lífdísilolíu aukist
í takt við aukna sölu á dísilolíu og er enn stærsti hluti
endurnýjanlegs eldsneytis í samgöngum á landi.

Lög nr. 40/2013 gefa eldsneyti, sem unnið er úr úrgangi
tvöfalt vægi á við annað eldsneyti. Þannig telur t.a.m. metan
unnið úr sorpi og lífdísilolía, framleidd úr sláturúrgangi,
tvöfalt á við eldsneyti sem framleitt er úr orkuplöntum. Þetta
er gert til að auka vægi eldsneytis sem ekki hefur áhrif á
fæðuframleiðslu. Þar fyrir utan setja lögin kröfu um að
eldsneyti sé unnið með sjálfbærum hætti og dragi
sannarlega úr losun koltvísýrings samanborið við
jarðefnaeldsneyti. Krafist er vottunar um sjálfbæra
framleiðslu alls endurnýjanlegs eldsneytis sem selt er til
samgangna á Íslandi í samræmi við tilskipun 2009/28/EB.
Orkustofnun er falið það hlutverk að fylgja lögunum eftir, sjá
til þess að endurnýjanlega eldsneytið uppfylli þær
sjálfbærnikröfur sem til þess eru gerðar og ber jafnframt
skylda til að gefa út yfirlit um notkun endurnýjanlegs

ktoí

Etanól hefur haldið sínu striki líkt og sala á bensíni, sem
hefur frekar dregist saman. Sala á metani hefur ekki aukist
undanfarin ár og má rekja það til dræmrar eftirspurnar, en
framboð er ekki af skornum skammti. Notkun raforku í
samgöngum eykst sífellt og er nú annar stærsti
endurnýjanlegi orkugjafinn. Orkustofnun gefur út árlega
bækling um stöðu á endurnýjanlegu eldsneyti á Íslandi.
Slóð inn á skýrslurnar er hér: Ný útgáfa af bæklingnum er
væntanleg í apríl með uppfærðum gögnum fyrir árið 2020.

Mynd 1. Þróun endurnýjanlegs eldsneytis skipt upp eftir
eldsneytistegundum
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Rammaáætlun

Bókasafn,
upplýsingaþjónusta í
Orkugarði

Alls hafa Orkustofnun borist gögn frá framkvæmdaraðilum
44 nýrra virkjunarkosta til meðferðar í 4. áfanga
rammaáætlunar. Af þessum 44 kostum eru 7 í vatnsafli, 3 í
jarðhita og 34 í vindorku. Orkustofnun hefur í framhaldi af
því skilgreint 28 orkukosti og komið þeim á framfæri við
verkefnisstjórn eins og kveðið er á um í lögum um verndarog orkunýtingaráætlun, nr. 48/2011. Koma þeir til viðbótar
við þá virkjunarkosti sem þegar voru skilgreindir í 3. áfanga.
Af þessum 28 skilgreindu orkukostum eru 18 vindorkukostir,
7 í vatnsafli og 3 í jarðhita.

Upplýsingaþjónustu í Orkugarði er sinnt af Bókasafni
Orkustofnunar, sem er sérfræðisafn í orkumálum,
auðlindanýtingu og -verndun, og jarðvísindum, einnig
umhverfismálum. Mikinn hluta efnisins er ekki að finna
annars staðar.

Vegna þess mikla fjölda vindorkukosta sem bárust inn á
borð Orkustofnunar í 4. áfanga rammaáætlunar endurmat
stofnunin fyrri málsmeðferð sína á þessum orkukostum og
skilgreindi þá á sama hátt og virkjunarkosti í jarðhita og
vatnsafli, skv. 2. gr. 9. gr. laga um verndar- og
orkunýtingaráætlun. Þessi málsmeðferð er óháð þeirri
lagaóvissu sem ríkt hefur um stöðu vindorkunnar innan
rammaáætlunar.

Hlutverk safnsins er að sinna daglegri hraðþjónustu við
starfsmenn Orkustofnunar og Íslenskra orkurannsókna.
Einna mikilvægust hefur þó verið upplýsingaöflunin og
aðstoð við heimildavinnu við nemendur Jarðhitaskóla
GRÓ, í 6 mánaða háskólanámi, meistara- og doktorsnámi.
Safnið er einnig opið almenningi, öðrum stofnunum,
ráðuneytum og öllum aðilum atvinnulífsins, þótt safnefni sé
fyrst og fremst fyrir ofangreinda. Allir geta sent fyrirspurnir
til safnsins og hægt er að fá efni ýmist rafrænt og í
millisafnaláni. Safnið kaupir aðgang að tímaritum og
gagnagrunnum og er þar með hluti af landsaðgangi Íslands
að vísindaefni og rannsóknum

Allt bendir þó til að fljótlega skýrist mál vindorkukosta innan
rammaáætlunar, þar sem birt hafa verið drög til umsagnar
að breytingu á lögum nr. 48/2011, um verndar- og
orkunýtingaráætlun, er varðar málsmeðferð virkjunarkosta í
vindorku.

Orkustofnun birtir allt sitt efni rafrænt í opnum aðgangi,
bæði eldra efni og nýtt efni jafnóðum og það kemur út. Þetta
samræmist upplýsingastefnu Orkustofnunar og stefnu
Landsbókasafns- Háskólabókasafns um opinn aðgang og
opin vísindi „að niðurstöður rannsókna sem fjármagnaðar
eru af opinberu fé séu aðgengilegar á rafrænu formi með
eins víðtækum og einföldum hætti og kostur er og
nýtanlegar sem flestum án endurgjalds.”

Þegar þetta er ritað hefur 3. áfangi rammaáætlunar ekki
verið afgreiddur á Alþingi, en samkvæmt upplýsingum á
heimasíðu rammaáætlunar, ramma.is, lýkur 4. áfanga 1.
apríl 2021, þegar verkefnisstjórn skilar umhverfis- og
auðlindaráðuneyti
tillögu
að
flokkun
skilgreindra
virkjunarkosta.

Allt útgefið efni Orkustofnunar, er skráð í Gegni
www.gegnir.is , samskrá íslenskra bókasafna, og tengt
rafrænt jafnóðum og það kemur út. Þetta á einnig við um
útgefið efni Jarðhitaskólans. Samhliða skráningu er
skilaskyldu rafrænu eintaki skilað í Rafhlöðuna, rafrænt
varðveislusafn Landsbókasafns, á sama hátt og um prentað
efni væri að ræða.
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Árið 2020 fengu fimm nemendur styrk til meistaranáms og
einn til doktorsnáms. Jarðhitaskólinn hefur haldið námskeið
um jarðhitaþróun og -nýtingu í Kenýa og El Salvador, svo til
árlega, til stuðnings sjálfbærnimarkmiða Sameinuðu
þjóðanna í samstarfi við jarðhitafyrirtæki í hvoru landinu fyrir
sig. Hvert námskeið er helgað þjálfun og kennslu tengdum
afmörkuðum þætti jarðhitarannsókna og -nýtingar.

Jarðhitaskólinn
Jarðhitaskólinn (JHS)
hóf starfsemi sína árið
1979,
þá
undir
merkjum
Háskóla
Sameinuðu þjóðanna.
Hann var hýstur á
Orkustofnun fram í byrjun árs 2021. Frá byrjun árs 2020
hefur
skólinn
starfað
undir
merkjum
GRÓ,
Þekkingarmiðstöðvar þróunarsamvinnu, sem er skilgreind
sem Category II miðstöð Menningarmálastofnunar
Sameinuðu þjóðanna (UNESCO).

Námskeiðin eru orðin 14 talsins í Kenýa og 10 talsins í El
Salvador. Þáttakendurnir í námskeiðunum í Kenýa eru
orðnir á níunda hundrað, þar af er hlutur kvenna um
fjórðungur. Í El Salvador eru þáttakendurnir orðnir vel á
sjötta hundrað, þar af er hlutur kvenna tæpur þriðjungur.

Skólinn býður upp á sex mánaða þjálfun á 8 námsbrautum
fyrir starfsfólk í jarðhitageiranum í þróunarlöndum auk
styrkja sem hann veitir til meistara- og doktorsnáms við HÍ
og HR, og árlegs námskeiðahalds í þróunarlöndunum fyrir
jarðhitafólk. Fjárveitingar til Jarðhitaskólans eru hluti af
framlagi Íslands til þróunaraðstoðar.
Sex mánaða námið er þrískipt. Fyrsti hlutinn samanstendur
af sameiginlegum inngangsfyrirlestrum þar sem nemendur
allra brautanna fá grunnkennslu á öllum sviðum
jarðhitarannsókna og -nýtingar. Þannig geta sérfræðingar á
ákveðnu sviði öðlast yfirsýn yfir önnur svið og öðlast
heildarmynd af þróun og nýtingu jarðhita, sem stuðlar að
betri og skilvirkari samskiptum milli sérfræðinga á
mismunandi sviðum. Árangursrík nýting jarðhita krefst
sérkunnáttu á mörgum sviðum sem endurspeglast í fjölda
námsbrauta JHS.

Jarðhitaskólinn býður samstarfsaðilum sínum erlendis upp
á að skipuleggja og halda námskeið sem eru sérsniðin að
þörfum þeirra hverju sinni og fara djúpt ofan í þau sérsvið
sem viðtakandinn biður um. Eru þessi námskeið orðin ellefu
talsins, flest í Afríku. Hafa vel á fjórða hundrað sótt þessi
námskeið, þar af er hlutur kvenna um 16%.
Í upphafi nóvember hélt Jarðhitaskólinn netnámskeið um
beina nýtingu jarðhita, sem var sérstaklega fjármagnað af
utanríkisráðuneytinu. Námskeiðið bar titilinn Virtual Short
Course I on Direct Use Applications of Low- to MediumEnthalpy Geothermal Resources og var eitt af fjórum
undanfaranámskeiðum ARGeo jarðhitaráðstefunnar sem
haldin hefur verið á tveggja ára fresti í Austur
Afríku. Ráðstefnan var að þessu sinni studd af ríkistjórn
Kenía. Námskeiðið, eins og ráðstefnan, fór alfarið fram á
netinu og var sótt af 52 þátttakendum frá 15 löndum í Afríku,
auk tveggja þátttakenda frá Indlandi og Ítalíu. Kennarar
komu frá Jarðhitaskólanum, ÍSOR, Matís, Alþjóðastofnun
um endurnýjanlega orku (IRENA), KenGen og GDC. Þessi
frumraun Jarðhitaskólans í námskeiðahaldi á netinu tókst
með ágætum og verður að líkindum fylgt eftir með frekara
framboði netnámskeiða á næstu árum.

Eftir inngangsfyrirlestrana og hópaverkefni tekur sérhæfða
námið við, þar sem nemendur hljóta þjálfun á sínu sérsviði.
Þriðji hluti námsins felst svo í lokaverkefni undir leiðsögn
sérfræðinga á viðeigandi sviði. Mikil áhersla er lögð á
rannsóknarverkefnin og koma margir nemendur með
rannsóknargögn frá heimalöndunum, sem þeir svo vinna úr
undir leiðsögn sérfræðinga á Íslandi. Með þessu móti er
námið tengt heimalöndunum þótt fjarlægðin sé oft mikil.

Covid-19 farsóttin hafði umtalsverð áhrif á starfsemi
skólans árið 2020. Fresta þurfti 6 mánaða náminu í fyrsta
sinn í sögu skólans, en sem betur fer var hægt að taka á
móti styrktum meistara- og doktorsnemum eins og
venjulega. Það krafðist mikillar útsjónarsemi að koma
þessum nemendum til landsins, vegna einstakra aðstæðna.
Sjálfbærninámskeiðum sem halda átti í Kenýa og El
Salvador var einnig frestað.

Frá árinu 1979 hafa 718 sérfræðingar frá 63 þróunarlöndum
lokið sex mánaða þjálfun við skólann. Nemendurnir hafa
komið frá Afríku (39%), Asíu (35%), Rómönsku Ameríku og
Karíbahafseyjum (15%), Austur- og Mið-Evrópu (10%) og
Eyjaálfu (1%). Hlutur kvenna eykst stöðugt og er það
markviss stefna JHS að ýta undir þá þróun í samræmi við
kynjajafnréttismarkmið skólans og sjálfbærnimarkmið
Sameinuðu þjóðanna. Af þeim sem útskrifast hafa eru 169
konur (24%).

Í byrjun árs 2021 fluttist hýsing JHS frá Orkustofnun til
Íslenskra orkurannsókna (ÍSOR). Núverandi og fyrrverandi
starfsfólk skólans ásamt öllum nemendahópnum þakka
kærlega fyrir hýsinguna og afar gott samstarf í fjóra áratugi.

Nemendum sem lokið hafa sex mánaða þjálfuninni býðst að
sækja um styrki til meistara- og doktorsnáms við HÍ og HR.
Alls hafa 72 nemar útskrifast með meistaragráðu og 3 með
doktorsgráðu síðan þessar styrkveitingar hófust árið 1999.
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Alþjóðleg verkefni

Gert er ráð fyrir að áætlunin minnki árlega koltvíoxíð, CO2,
um 600.000 tonn sem nýtist öllum óháð landamærum. Til
samanburðar má nefna að Ísland þarf næstu 10 ár að

Uppbyggingarsjóður EES
Undanfarin ár hefur Orkustofnun unnið að undirbúningi fyrir
nýtt tímabil Uppbyggingarsjóðs EES 2014-2021 fyrir
Rúmeníu, Búlgaríu, Pólland og nýlega Ungverjaland. Útboð
orku-, umhverfis- og loftslagsverkefna hefur svo farið fram í
þessum löndum eða stendur enn yfir. Samhliða hafa verið
kynningarfundir innanlands með erlendum gestum frá
þessum löndum og einnig í viðkomandi löndum með
þátttöku fyrirtækja, einstaklinga og stofnana frá Íslandi.
Endurnýjanleg orka minnkar gróðurhúsaloftegundir og
vinnur gegn hlýnun jarðar
Eitt af helstu markmiðum Uppbyggingarsjóðs EES á sviði
endurnýjanlegrar orku, er að draga úr losun á
gróðurhúsaloftegundum í viðkomandi löndum. Aðstoð
Íslands við uppbyggingu endurnýjanlegrar orku, ekki síst
hitun húsa með jarðvarma, getur haft mikil áhrif í þessum
löndum, þar sem hús eru oft hituð upp með kolum. Þannig
aðstoðar Ísland þessi lönd við að draga úr notkun
jarðefnaeldsneytis og losun gróðurhúsalofttegunda sem
gagnast öllum löndum óháð landamærum.

minnka losun á koltvíoxíði um eina milljón tonna fram til
ársins 2030 eða um 100.000 tonn á ári. Árleg minnkun á
losun koltvíoxíðs í þessu verkefni er því 6 falt meiri en
fyrirhuguð minnkun á Íslandi. Verkefnið sýnir að Ísland
getur í samstarfi við aðrar þjóðir Evrópu náð miklum árangri
á sviði loftslagsmála á erlendum vettvangi, með faglegum
verkefnum og markvissu samstarfi innan EES, sem nýtist
öllum, þar sem loftmengun er óháð landamærum.

Forsetar og ráðherrar tóku þátt í kynningu á nýrri
áætlun Uppbyggingarsjóðs EES um loftslags-,
umhverfis- og orkumál í Póllandi
Ný áætlun Uppbyggingarsjóðs EES um endurnýjanlega
orku, umhverfis- og loftslagsmál var kynnt á ráðstefnu í
Varsjá í Póllandi 3. mars 2020 með þátttöku forseta
Póllands Andrzej Duda og forseta Íslands Guðna Th.
Jóhannessonar, auk ráðherra frá Póllandi, Íslandi og
Noregi.

Í upphafi ráðstefnunnar fluttu fjórir ráðherrar erindi, en það
voru frá vinstri á mynd: Waldemar Buda, aðstoðarráðherra
þróunarsjóðs og byggðamála í Póllandi, Mathias Fischer,
aðstoðarráðherra loftslags- og umhverfismála í Noregi, Lilja
D. Alfreðsdóttir ráðherra mennta-, vísinda- og
menningarmála á Íslandi og Adam GuibourgéCzetwertyński, aðstoðarráðherra loftslagsmála í Póllandi.
Í ávarpi þeirra kom fram áhersla á mikilvægi verkefnisins, til
að draga úr loftmengun og koltvíoxíði, CO2 í
andrúmsloftinu, þar sem mengun væri mikil vegna notkunar
kola. Verkefnið sýndi einnig mikilvægi og gildi EES
samningsins með samvinnu landa innan hans.
Þetta var í fyrsta sinn sem sett er af stað ein áætlun um
loftslags-, umhverfis- og orkumál í Póllandi á vegum
Uppbyggingarsjóðs EES, en unnið hefur verið að
undirbúningi og skipulagi áætlunarinnar í nokkur ár á milli
Póllands, Uppbyggingarsjóðsins í Brussel, Noregi og á
Íslandi, sem Orkustofnun hefur annast fyrir hönd Íslands.
Stærsta framlag á sviði loftslags-, umhverfis- og
orkumála innan EES
Áætlunin er einnig sú allra stærsta er varðar loftslags-,
umhverfis- og orkumál á vegum Uppbyggingarsjóðsins en
140 milljónum evra verður varið til áætlunarinnar og auk
þess mun Pólland leggja til sömu upphæð í formi lána og
styrkja og heildarfjármagn verður því 280 milljónir evra eða
um 40 milljarðar króna. Umfang verkefnanna getur þó verið
mun meira eða allt að 65 milljarðar króna þar sem styrkir
Uppbyggingarsjóðsins eru hluti af fjárhæð verkefna.

Fulltrúar 6 fyrirtækja frá Íslandi, fulltrúar Orkustofnunar þau
Baldur Pétursson og Harpa Þ. Pétursdóttir, svo og
sendiherra íslands í Póllandi María Erla Marelsdóttir og
Árni Páll Árnason aðstoðarforstjóri Uppbyggingarsjóðs EES
í Brussel voru viðstödd fundinn í Póllandi. Skömmu síðar
var lokað á alla fundi og ferðalög um allan heim vegna
COVID-19. Nánar hér.
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Á hverju þessara áherslusviða eru síðan athuganir,
greiningar og skýrslur Nánari upplýsingar má sjá á vefsíðu
NER, sjá hér neðar.

Nordic Energy Research (NER)
Nordic Energy Research (NER) (Nordisk Energiforskning
NEF) er vettvangur fyrir samstarf í orkurannsóknum og
stefnumótun undir verndarvæng Norrænu ráðherranefndarinnar. Stofnunin er staðsett í Osló og eru
starfsmenn 12.

Skýrslur sem gerðar voru á árinu 2020 á vegum NER:
• Stefnumörkun í átt að hreinni sjóflutningum: Lærdómur
frá Norðurlöndum.
• Norrænt sjálfbært flug.
NER er fjármagnað af Norðurlöndunum fimm og hefur
stuðlað að samvinnu um orkurannsóknir sl. 30 ár. Þetta
hefur styrkt rannsóknarsamfélagið og skapað möguleika á
samstarfi í orkugeiranum.

• Nordic Power 2X fyrir sjálfbærar vegasamgöngur.
• Mælingar á þróun hreinnar orku á Norðurlöndunum
2020.
• Sjálfbær nýting lífmassa til hitunar og sem eldsneyti í
samgöngum.
• Sjálfbært eldsneyti í flugsamgöngum.
• Gögn um samgöngur og áætlanir í Eystrasaltsríkjunum
Sjá nánari upplýsingar um einstaka skýrslur á síðu NER hér
fyrir neðan.
Á árinu 2021 er verið að vinna að fjölmörgum verkefnum
sem eru m.a.:
• Norræn sjóflutninga- og orkurannsóknaáætlun. Þrjú
norræn rannsóknarsamtök munu prófa notkun
ammoníaks og vetnis sem eldsneyti fyrir skip.

Norðurlöndin hafa sett sér háleit markmið varðandi
kolefnisútblástur og leggja áherslu á græna tækni. Sjóðir
NER eru ætlaðir til stuðnings við þessa stefnu með því að
auka þekkingu á endurnýjanlegri orku og með því að stuðla
að þróun nýrra og samkeppnishæfra lausna í orkumálum.

• Nordgrid áætlunin. NordGrid er rannsóknar-, þróunarog sýnikennsluforrit með áherslu á snjalla raforkuflutninga.
• Norrænar orkuhorfur, til að skapa vettvang fyrir
samstarf ólíkra hópa og stofnana sem rannsaka norræn
orkukerfi.
• Norræna orkuáskorunin 2021 – hvernig geta sjálfbærar
samgöngur gert Norðurlöndunum kleift að verða
kolefnishlutlaus?
• Norræna doktors- og/eða rannsóknaráætlunin

Stjórn NER og nefndir og stýrihópar á hennar vegum
samanstanda af fulltrúum frá sjóðum norrænu landanna og
frá stofnunum sem halda utan um orkumál og frá
ráðuneytum. Starfsmaður Orkustofnunar hefur verið fulltrúi
í stjórn NER á undanförnum árum og á fimm ára fresti þegar
Ísland veitir norræna samstarfinu forystu er fulltrúi í Íslands
í stjórn stofnunarinnar formaður stjórnar.

Nánari upplýsingar um starf NER s.s.útgáfu, áherslur
o.fl. má sjá hér.

Áherslur í rannsóknum, greiningu, athugunum og
stefnumótun á viðkomandi sviði varða í meginatriðum sex
áhersluatriði (focus area):
• orkumarkaðir,
• orka og samfélag,
• Evrópusambandið og norræn svæði,
• grænar samgöngur,
• snjallorkukerfi og
• sjálfbær orka.
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Eftir að hafa staðið að fyrsta útboði, með fjárhagslegum
stuðningi ESB, hófu samstarfsaðilar GEOTHERMICA
annað útboð með nýjum samstarfsaðilum í BNA og Noregi,
til að tryggja að rannsóknar- og nýsköpunarrýmið sem er
tileinkað jarðhita sé mikið, laði að framúrskarandi hæfileika
og virkjaði nálægt 40 milljóna evra fjárfestingar. Annað
útboðið hefur skilað sér í sjö verkefnum sem hafa þegar
verið stofnuð og þau hófust í lok árs 2020.

Geothermica

GEOTHERMICA hefur að markmiði að stuðla að
rannsóknum og nýsköpun í jarðhita til að gera jarðhita
áreiðanlegan, öruggan og samkeppnishæfan.

Samhliða framangreindu á árinu 2020, útbjó verkefnastofan
viðbótarstarfsemi með áherslu á sameiginlegt samtal með
nýju tengslaneti - JPP Smart Energy Systems, um „Hröð
umskipti upphitunar og kælingar“. Starf þess var metið og
skipulagt frá grunni þar sem skrifstofa GEOTHERMICA
leiðir sameiginleg samtöl og samskipti og fylgir eftir eftirliti
og skipulagningu.

Verkefnið miðar að því að sýna fram á og sannreyna nýjar
hugmyndir um dreifingu jarðhita innan orkukerfisins og bera
kennsl á leiðir til umfangsmikilla framkvæmda í
atvinnuskyni. GEOTHERMICA sameinar fjárheimildir og
þekkingu 20 eigenda og stjórnenda forrannsókna og
nýsköpunarforrita jarðhita frá 16 löndum og svæðum þeirra.
Hlutverk Orkustofnunar er að samræma starfsemi
GEOTHERMICA verkefnisins og vera aðal tengiliður við
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.

Ennfremur tóku liðin þátt í “Clean Energy Transition CETP“ samstarfsviðburðum um nýsköpun í orkumálum.
Þessi viðleitni miðaði að því að breikka umfang vinnunnar
og passa þannig inn í nýlegar umbreytingar á hreinum
orkugjöfum og GEOTHERMICA hefur þar sinn fasta sess til
ársins 2027.

GEOTHERMICA
verkefnaskrifstofan
styður
samræmingarstjóra og stjórnendateymi í samsteypunni við
útfærslu
á
samsjóðsútköllum,
aðstoðar
við
viðbótarstarfsemi og tryggir ákjósanlegan, sveigjanlegan og
snurðulausan rekstur allra verkefna.

Að lokum má telja til öflugt starf við skipulagningu
vinnuhóps um framkallaða jarðskjálfta og vinnuhóps um
jarðhita í þéttbýli (GeoCities / GeoFood).

Með
fjárhagslegum
stuðningi
framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins hóf GEOTHERMICA styrkjaverkefnið
með fyrsta útboði sem hefur leitt til átta verkefna sem styrkt
hafa verið með fjármögnun og virkjað nærri 44 milljóna evra
fjárfestingar hjá einkaaðilum og í opinberum fjárfestingum.

GEOTHERMICA reynist vera nauðsynlegt tæki til að styðja
áætlun um orkutækni Evrópu (SET-Plan) vegna aðgerða
sem falla vel að áætlun SET-Plan um jarðhita á miklu dýpi.
Verkefnið hefur hlotið styrk frá Horizon 2020 rannsóknarog nýsköpunaráætlun Evrópusambandsins samkvæmt
styrkjasamningi nr. 731117.

Fulltrúar GEOTHERMICA-samtakanna ásamt evrópskum hagsmunaaðilum ræða um að flýta upptöku jarðvarma í Evrópu
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uppbyggingu sem hefur verið gerð, þökk sé nokkrum
stuðningsáætlunum ríkisins sem settar voru af stað frá
2016. Fjármögnun verkefnisins er um 900 000 evrur.
Nánari upplýsingar má sjá hér.

Ný verkefni innan EES
Uppbyggingar- og þjálfunarverkefni í jarðhita á milli
Íslands og Póllands, á vegum Uppbyggingarsjóðs EES,
kynnt í Póllandi
Uppbyggingar- og þjálfunarverkefni í jarðhita var opnað
formlega 9. febrúar 2021 í Póllandi, en samningar um það
voru gerðir seint á árinu 2020. Það er eitt fyrirfram
skilgreindra verkefna sem fjármögnuð eru af umhverfis-,
orku- og loftslagsáætlun Póllands 2014-2021, sem
fjármögnuð er af Uppbyggingarsjóði EES.

Að bæta orkunýtingu í jarðhita með breyttri notkun
neytenda
Í október 2020 hófst verkefni sem ber yfirskriftina ,,Að bæta
orkunýtingu jarðhita með breyttri notkun neytenda".
Verkefnið er styrkt af Íslandi, Lichtenstein og Noregi í
gegnum Uppbyggingarsjóð EES. Markmið verkefnisins er
að auka hagkvæmni hitaveitukerfa í Póllandi, Ungverjalandi
og Slóvakíu, til að auka sjálfbærni, draga úr loftmengun og
losun á koltvíoxi, CO2. Þessi markmið ættu að stuðla að
auknum vinsældum hitaveitna sem nýta jarðhita í borgum
og auka um leið áherslur í baráttunni við loftslagsvandann.
Samstarfsaðilar verkefnisins eru Mineral and Energy
Economy Research Institute of the Polish Academy of
Sciences (Meeri Pas) frá Póllandi sem leiðir verkefnið,
SLOVGEOTERM a.s. frá Slóvakíu, InnoGeo Research frá
Ungverjaland, Orkustofnun frá Ísland og NORCE
Norwegian Research Centre AS frá Noregi. Verkefnið nær
frá október 2020 til september 2023. Fjárhagsáætlunin er
1,32 milljónir evra og er fjármögnuð af Uppbyggingarsjóð
EES um svæðisbundið samstarf, (byggðasjóður) en ekki
um orkumál eins og önnur verkefni sem Orkustofnun veitir
ráðgjöf um eða tekur þátt í. Þetta er einnig í fyrsta skipti sem
Orkustofnun tekur þátt í verkefni sem fjarmögnuð er af þeim
sjóð.

Verkefnið
Samstarfsaðilar verkefnisins eru Mineral and Energy
Economy Research Institute of the Polish Academy of
Sciences (MEERI PAS), sem leiðir verkefnið í samstarfi við
Orkustofnun á Íslandi, en báðar þessar stofnanir eru í
forystu í löndunum á sviði rannsókna og notkunar á jarðhita.
Verkefnið nær frá október 2020 til apríl 2024. Markmið
verkefnisins er að byggja upp þekkingu helstu
hagsmunaaðila í Póllandi á sviði nýtingar jarðhita og
auðlindastjórnunar, með áherslu á húshitun með
endurnýjanlegum
orkugjöfum
sem
dregur
úr
loftslagsbreytingum.
Helstu áherslur verkefnisins
• að auka þekkingu lykilhagsmunaaðila í Póllandi varðandi
bestu nýtingu jarðhita og auðlindastjórnun, með áherslu á
kolefnisfría hitun húsa,
• að efla uppbyggingu og þekkingu, byggða á langri reynslu
af jarðhita á Íslandi. Þetta verður gert á grunni aðferða
sem skilað hafa góðum árangri í tækni, stjórnun,
fjármögnun og stuðningi opinberra aðila.
• að auka orkuöryggi, þróa hitaveitukerfi með litla losun
gróðurhúsalofttegunda,
að
auka
félagsleg
og
efnahagsleg tækifæri með því að auka notkun hreinnar
orku og lækka hitunarkostnað. Markmið verkefnisins er
einnig að draga úr mengun og losun koltvísýrings sem
mikilvægt er í baráttunni við loftslagsbreytingar.

Helstu áherslur verkefnisins
• Miðlun þekkingar á hagnýtum atriðum er varðar
stjórnun og rekstur hitaveitna með jarðhita á milli
Íslands og Noregs annars vegar og Póllands, Slóvakíu
og Ungverjalands hins vegar, til að auka efnahagslegan
ávinning sem og ávinning í umhverfis- og
loftslagsmálum fyrir alla.

Helstu áherslur verkefnisins eru þekkingaruppbygging,
þjálfun í Póllandi, námsheimsóknir til Íslands og
rannsóknarheimsóknir sérfræðinga til valdra byggðarlaga í
Póllandi sem hafa jarðhita. Skýrsla verður gerð um tækifæri
þessara staða og miðlað verður upplýsingum og þekkingu
um verkefnið og Uppbyggingarsjóðinn. Verkefninu er ætlað
að ná til fulltrúa í stjórnsýslu á ýmsum stigum,
sveitarstjórna, rekstraraðila, fjárfesta, við uppbyggingu
hitaveitna, aðila innan stuðningsverkefna stjórnvalda,
jarðfræðistofnana, rannsóknarstofnana, þjónustuaðila,
ráðgjafa og annarra aðila sem tengjast jarðhitageiranum.
Verkefnið mun stuðla að þróun og uppbyggingu á jarðhita í
Póllandi. Það mun aðstoða við mögulegar fjárfestingar og

• Gerð stærðfræðilíkans af jarðhitakerfum (orkugjafi hitadreifing – notendur), til að greina ákjósanlegar
lausnir fyrir framboð jarðhita í Póllandi, Slóvakíu og
Ungverjalandi miðað við jarðhitaskilyrði og verð á
innlendum mörkuðum.

• Áhersla verður lögð á hitastýringarkerfi og mikilvægi
einstakra viðskiptavina, með því að miðla þekkingu,
reynslu og tæknilegum lausnum til að bæta nýtingu í
jarðhita, sem byggist á notkun sjálfbærra lausna.
Verkefnið leggur einnig áherslu á að hvetja notendur á
heimilum til að breyta hitunaráherslum og að bæta
nýtingu við hitun. Nánari upplýsingar má sjá hér.
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Íslandsdeild Alþjóða orkuráðsins

Geoenvi

Íslandsdeild Alþjóða orkuráðsins hefur verið starfrækt á
umliðnum árum, vegna aðildar að Alþjóða orkuráðinu
(WEC). Stafsemin hefur verið mismikil, en hún var efld á
seinustu tveim árum með virkari þátttöku. Orkustofnun
hefur annast umsjón starfseminnar, en einstök fyrirtæki á
orkumarkaði hafa verið aðilar að starfinu. Starfsemin er
m.a. fólgin í miðlun upplýsinga frá WEC til aðildarfyrirtækja,
þátttöku í alþjóðlegum greiningum og skýrslum er varða
Ísland og orkumarkaðinn, fundum o.fl. Ísland er m.a. aðili
að World Energy Issue Monitor þar sem í ár var lögð áhersla
á orku og breytt viðfangsefni á orkumarkaði (humanising
energy) sem endurspeglast af mörgum áskorunum
sérstaklega í loftlagsmálum, sem um leið krefjast nýrra
lausna. Einnig tekur Ísland þátt í World Energy Trilemma
Index skýyrslunni.

GEOENVI verkefnið miðar að því meta umhverfisáhrif og
áhættu jarðhitavirkjana sem eru starfræktar eða eru í þróun
í Evrópu. Verkefninu er ætlað að koma með tillögur um
samhæfðar evrópskar umhverfisreglugerðir og útfærð
einfölduð LCA líkön (Lífsferilsgreining, e. Life Cycle
Assessment) til að meta umhverfisáhrif jarðhitaverkefna.
Djúpur jarðhiti hefur mikla þróunarmöguleika í mörgum
Evrópulöndum. Hins vegar eru kostir þess að nota
jarðvarma til orkuvinnslu, upphitunar og kælingar oft á
tíðum lítt þekktir. Það getur leitt til neikvæðs
almenningsálits á jarðhitanýtingu, sérstaklega hvað varðar
umhverfisáhrif, sem gæti haft alvarleg áhrif á framvindu í
þróun jarðhitanýtingar í Evrópu í náinni framtíð.
GEOENVI verkefnið hefur það að markmiði að tryggja að
jarðhiti geti gegnt hlutverki sínu í langhlaupinu að
sjálfbærum orkuskiptum í Evrópu, auk þess að skapa öfluga
stefnu í umhverfismálum tengdum jarðhitanýtingu. Mikið er
lagt upp úr að eiga samskipti við sem flesta hagsmunaaðila
innan jarðhitageirans í þeim sex löndum sem eru hluti af
verkefninu, en þau lönd eru: Ísland, Frakkland, Belgía,
Ítalía, Ungverjaland og Tyrkland, sem öll nýta jarðhita á sinn
ólíka máta. Verkefnið skiptist upp í sex vinnupakka.

Samkeppnishæfni orkumarkaðarins á Íslandi 2021
Ein af þeim skýrslum og samanburðum sem Ísland tekur
þátt í, er skýrsla um hverjar séu helstu áskoranir á sviði
orkumála í einstaka löndum og heimsálfum - World Energy
Issue Monitor 2021, en þetta var í fjórða sinn sem Ísland tók
þátt í könnuninni. Vinnsla skýrslunnar byggist á rafrænum
svörum aðila er tengjast orkumarkaði í einstaka löndum til
skrifstofunnar í London. Niðurstöður skýrslunnar má sjá á
vef WEC, bæði skýrsluna í heild og einnig með gagnvirkum
sviðsmyndum fyrir Ísland eftir forsendum, má sjá hér mynd
og einnig hér texta. Niðurstöður skýrslunnar fyrir 2021 voru
helstar þessar:

Orkustofnun leiðir vinnupakka þrjú sem fjallar um þróun
einfaldaðrar LCA aðferðafræði, sem stuðlar að því að hægt
verði að reikna út og bera saman umhverfisáhrif og sýna
fram á ávinning jarðhitaverkefna á skömmum tíma.
Vinnupakkanum lauk formlega í lok nóvember 2020. Alls
voru 6 skýrslur gefnar út í þessum vinnupakka sem allar má
finna inn á heimasíðu verkefnisins https://www.geoenvi.eu/

- Stærstu mikilvægu óvissuþættirnir fyrir Ísland eru
orkufrekur iðnaður, efnahagsþróun og fjárfestaumhverfi, sem endurspeglar áhrif heimsfaraldursins og
krefjandi
efnahagsskilyrði fyrir orkufrekan iðnað og
raforkuframleiðendur.

Auk þess að leiða vinnupakka þrjú, er Orkustofnun
þáttakandi í fleiri vinnupökkum í verkefninu, þar má helst
nefna WP4 og WP5.

- Forgangsatriði í framkvæmdum á orkumarkaði eru hins
Vinnan í WP5 hefur að mestu snúist um að kynna
samhæfðu LCA aðferðafræðina nánar fyrir haghöfum
jarðhitanýtingar í löndunum sex, ásamt því að stuðla að því
að tólin nái til fleiri Evrópulanda. Það er skemmst frá því að
segja að íslenskir haghafar, frá orkufyrirtækjunum,
verkfræðistofum og háskólum hafa tekið virkan þátt í þróun
LCA tólanna, með því að taka þátt í vinnustofum, prufa tólin
og í kjölfarið gefa endurgjöf á því sem betur má fara í
hönnun þeirra.

vegar endurnýjanleg orka, kolefnisjöfnun og breyttar
áherslur.
- Þrjú helstu forgangsatriði á orkumarkaði á Íslandi árið
2021 er endurnýjanleg orka, loftsmál og vetni. Öll þessi
forgangsröðun er samtengd, þar sem vetni er mikilvægt
geymsluform hreinnar orku sem er hægt að framleiða með
endurnýjanlegri orku á Íslandi. Á vef Alþjóða orkuráðsins er
einnig að finna margvíslegar skýrslur um þróun og stöðu
orkuiðnaðarins í heiminum. – sjá nánar hér.

Verkefnið er styrkt af Horizon 2020 rannsóknar- og
nýsköpunaráætlun Evrópusambandsins og samræmt af
EGEC. Það stendur yfir í 30 mánuði frá 1. nóvember 2018
og lýkur því í lok apríl 2021.
Megin markmið GEOENVI:
1.

2.

3.
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Að kortleggja umhverfisáhrif og áhættu af
jarðhitaverkefnum með það að markmiði að bæta
almenningsálit, ásamt því að skilgreina hvernig
umhverfisfótspor jarðhitavirkjana í Evrópu er mælt og
stjórnað í mismunandi löndum.
Að byggja upp samhæfða aðferðafræði til að meta
umhverfisáhrif jarðhitavirkjana með samhæfðri LCA
aðferðafræði.
Að hvetja þá sem taka ákvarðanir og markaðsaðila til
að taka upp tillögur um reglugerðir og fá
hagmunaaðila til að tileinka sér og innleiða
samhæfða aðferðafræði LCA.
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Á árinu 2020 voru um 192 Mkr settar í sérstakt átak
stjórnvalda um bætta innviði fyrir fyrirtæki sem starfrækja
bílaflota, t.d. bílaleigur og heimsendingaþjónustur, en einnig
bættir innviðir til raforkunotkunar við almenningsstaði og
hafnir. Stuðningur sjóðsins til bættrar orkunýtingar til
húshitunar voru til sveitarfélaga – nýting á varmadælum og
viðarperlum til kyndingar – en einnig til varmanýtingar frá
mögulegri framleiðslu á rafeldsneyti úr kolefnum sem til falla
úr skorsteinum stóriðju.

Orkusjóður
Orkusjóður er í eigu ríkisins og starfar samkvæmt þeim
lögum sem um hann gilda; nr.76/2020. Markmið sjóðsins
eru að stuðla að hagkvæmri orkunýtingu og auka hlut
endurnýjanlegra orkugjafa ásamt því að stuðla að
orkuöryggi og samkeppnishæfni á orkumarkaði. Ráðherra
skipar í þriggja manna stjórn sem metur umsóknir og leggur
fram tillögur um styrk- eða lánveitingar. Orkustofnun sér um
umsýslu með Orkusjóði. Tekjur sjóðsins eru annars vegar
grunnframlag frá ríkissjóði og hins vegar fjárveitingar til
átaksverkefna sem endurspegla áherslur stjórnvalda hverju
sinni. Síðustu átaksverkefni hafa snúist um orkuskipti í
samgöngum. Helst ber þar að nefna styrkveitingar til
uppsetningar hleðslustöðva víða um land.

Styrkþegi

Með aukinni áherslu á að uppfylla skuldbindingar Íslands í
loftslagsmálum er líklegt að Orkusjóður verði áfram notaður
til að stuðla að skilvirkum orkuskiptum á sem skemmstum
tíma.
Styrkveitingar 2020 voru samtals 227,5 Mkr:

Heiti verkefnis

Upphæð styrks, kr

Fjárfestingastyrkir til sveitarfélaga o.fl.
Fljótsdalshreppur

Viðarperlukynding Végarðs - félagsheimilis

3.375.000

Kaldrananeshreppur

Varmadæla í Laugarhól, félagsheimili og ferðaþjónustu

5.000.000

Langanesbyggð

Varmadælur/Langanesv. 2, skrifstofur hreppsins, félagsstarf,
o.fl.

4.304.400

Snæfellsbær

Varmadæla á dvalar- og hjúkrunarheimilið Jaðar - eldri
bygging

5.000.000

Vesturbyggð

Varmadælur í ýmsar byggingar og mannvirki
sveitarfélagsins

4.750.000

Vopnafjarðarhreppur

Varmadæla í leikskólann Brekkubæ

1.220.000

Þróunarfélag Grundartanga ehf.

Fjölnýting umframvarma

12.000.000

Innviðastyrkir fyrir vistvæn ökutæki
Almenningsvagnar Kynnisferða

Rafvæðing á leið 15

Bílaleiga Flugleiða ehf.

Fyrsti áfangi í uppsetningu hleðslustöðva

7.500.000

Bílaleiga Kynnisferða

Rafvæðing bílaflota Bílaleigu Kynnisferða

1.667.000

BL

Hleðslustöð fyrir rafbíla - Hesthálsi

2.275.000

BL

Hleðslustöð fyrir rafbíla

4.400.000

BL

Hleðslustöð fyrir rafbíla - Kauptúni

1.545.000

Blue Car Rental ehf

Uppsetning á hraðhleðslustöðvum

Brimborg ehf

Brimborg og orkuskiptin

10.000.000

Hreyfill.svf

Rafmagns leigubifreiðar

3.168.000

Höldur ehf

Innviðauppbygging fyrir visthæf ökutæki

6.330.000

Lögreglustjórinn á Austurlandi

Hleðslustöðvar hjá lögreglunni á Egilsstöðum og Eskifirði

Metnaður ehf

Metnaðarfullt metanflutningskerfi

Mjólkursamsalan

Metandæla á lóð MS

Netgengið ehf.

Rafbílavæðing heimsendingaflota - hleðslustöðvar

Jakob Björnsson lét af framkvæmdastjórastörfum hjá
sjóðnum á árinu. Stjórn sjóðsins þakkar honum vel unnin
störf, sem hann hefur sinnt af vandvirkni og alúð frá
ráðningu hans árið 1999.

10.000.000

9.865.000

255.000
10.000.000
4.000.000
10.000.000

Ragnar K. Ásmundsson tók við stöðunni frá 1. júlí 2020.
Ragnar er doktor í eðlisfræði og hefur starfað við orkutengd
málefni frá 2004, fyrst hjá ÍSOR, þá sjálfstætt á Nýja
Sjálandi og hjá Varmalausnum ehf við hérlend verkefni,
m.a. tæknilausnir í stærri varmadælukerfum.
Yfirlit hleðslustöðva sem hafa verið styrktar úr ríkissjóði
með milligöngu Orkusjóðs frá og með árinu 2016:
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Innviðastyrkir fyrir vistvæn ökutæki við opinbera staði
Aðaltorg ehf

Hraðhleðslustöð við Aðaltorg

2.850.000

ALP hf.

Innviðastyrkur fyrir vistvæn ökutæki við opinbera staði

3.750.000

Alp hf.

Innviðastyrkur fyrir vistvænar bifreiðar við opinbera staði

3.750.000

Alp hf.

Innviðastyrkur fyrir vistvæn ökutæki við opinbera staði

10.000.000

Alp hf.

Innviðastyrkur fyrir vistvæn ökutæki við opinbera staði

3.750.000

Alp hf.

Innviðastyrkur fyrir vistvæn ökutæki við opinbera staði

3.750.000

Alp hf.

Innviðastyrkur fyrir vistvæn ökutæki við opinbera staði

3.750.000

Alp hf.

Innviðastyrkur fyrir vistvæn ökutæki við opinbera staði

5.707.500

Bílaleigan Berg ehf.

Uppsetning á hleðslustöðvum við Blikavöll 5, Keflavíkurflugvöllur

2.947.000

Bílaleigan Berg ehf.

Uppsetning á hleðslustöðvum við afgreiðslustöð Sixt Krókhálsi 9,
Reykjavík

2.290.000

Fjallabyggð

Hleðslustöðvar í Fjallabyggð

5.000.000

Fjölbrautaskóli Snæfellinga

Uppsetning á rafhleðslustöð við Fjölbrautaskóla Snæfellinga

Fjölbrautaskóli Suðurlands

Rafhleðslustöðvar fyrir rafbíla við FSu.

1.166.000

Fjölbrautaskóli Vesturlands

Hleðslustöðvar við FVA

1.796.000

Framhaldsskólinn í Vestmannaey

Hleðslustöðvar við Framhaldsskólann Vestmannaeyjum

Grindavíkurbær

Uppbygging hleðslustöðva við stofnanir Grindavíkurbæjar

Happdrætti Háskóla Íslands

Uppsetning hleðslustöðvar á almenningsbílastæði

Heilbrigðisstofnun Austurlands

Hleðslustöðvar við starfstöðvar HSA

Hótel Höfn ehf.

Hleðslustöð við Hótel Höfn á Hornafirði

Húnaþing vestra

Hraðhleðslustöð á Hvammstanga

5.000.000

Kvennaskólinn í Reykjavík

Hleðslustöð fyrir rafbíla

1.865.000

Landbúnaðarháskóli Íslands

Hleðslustöð fyrir rafbíla við starfsstöðvar Landbúnaðarháskóla
Íslands

4.200.000

Lögreglustjórinn á Suðurlandi

Uppsetning hleðslustöðva við lögreglustöðvar

1.500.000

Menntaskólinn að Laugarvatni

Hleðslustöðvar fyrir rafbíla

1.150.000

Menntaskólinn á Egilsstöðum

Rafhleðslustæði á bílastæði ME

1.300.000

Orkubú Vestfjarða ohf.

Hleðslustöðvar á Vestfjörðum

2.600.000

Rangárþing eystra

Hönnun og uppsetning hleðslustöðva við stofnanir Rangárþings
eystra

1.326.000

Sjálfsbjörg landssamband hreyfihamlaðra

Uppsetning hleðslustöðva við Sjálfsbjargarhúsið

1.100.000

Skútustaðahreppur

Þingeyska hleðslan

4.000.000

Verslunarskóli Íslands ses.

Hleðslustöð fyrir rafbíla

1.989.000

Vestmannaeyjabær

Hleðslustöðvar við Sundlaug

1.039.000

Vestmannaeyjabær

Hleðslustöðvar við Hamarsskóli

1.289.000

Vestmannaeyjabær

Hleðslustöðvar við Barnaskólinn við Skólaveg

715.000

Vestmannaeyjabær

Hleðslustöðvar við Félagsþjónustu Kirkjuveg

715.000

Vestmannaeyjabær

Hleðslustöðvar við Höfnina í Vestmannaeyjum

490.000

Vestmannaeyjabær

Hleðslustöð fyrir rafbíla við Elló Leikskóla (Kirkjugerði)

755.000

Vestmannaeyjabær

Hleðslustöðvar við Leikskólann Sóla

755.000

Vistorka

Hleðslustöðvar á Akureyri

543.000

715.000
10.000.000
551.500
1.500.000
960.000

2.400.000

Verkefnastyrkir fyrir rekstur í haftengdri starfsemi
Arctic Fish

Tengingar fóðurpramma Arctic Fish við landrafmagn í Dýrafirði
og Patreksfirði

5.000.000

Fiskeldi Austfjarða

Rafmagnsprammar

5.000.000

Hús sjávarklasans ehf

Vistvænir bílar við Sjávarklasann við Reykjavíkurhöfn

1.927.000
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Vindorka
Stefnt er að því að kaupa tvær 6kW vindmyllur sem ættu
samtals að framleiða um 30.000 kWst á ári. Mjög auðvelt
er að setja upp vindmyllurnar án krana, sem er mikilvægt til
að einfalda verkefnið í eyjunni. Einnig er mjög auðvelt að
bæta við fleiri myllum til að minnka eða eyða olíunotkun í
framtíðar raforkuframleiðslu Grímseyjar. Talsverð vinna
hefur farið í að velja réttu vindorkulausnir með tilliti til
stærðar en ekki síst veðurþols við erfiðar aðstæður. Eftir
samtöl við fjölda framleiðanda er niðurstaðan að semja við
skoska framleiðendur sem framleiða smáar en mjög sterkar
vindmyllur sem þola eiga afar erfiðar aðstæður. Fyrirtækið
nefnist SD wind Energy. Á myndinni sjást myllurnar.

Orkusetur
Orkuskipti í Grímsey
Grímsey, útvörður byggðar á Íslandi í norðri, er glæsileg
náttúrusmíð og frábær staður til að búa á og heimsækja.
Orkuframleiðsla og notkun í eyjunni er hinsvegar byggð á
ósjálfbæru og mengandi jarðefnaeldsneyti og því þarf að
breyta. Núverandi orkunotkun er öll í formi olíunotkunar,
raforka er framleidd með dísilrafstöð, árleg framleiðsla
tæpar 700 MWh á ári með brennslu á um 200 þúsund lítrum
af dísilolíu.

Upphitun húsa er með olíubrennurum í hverju húsi, heildar
olíunotkun til upphitunar um 200 þúsund lítrar á ári, sem
samsvarar um 1.600 MWh á ári. Heildarolíunotkun í
Grímsey er um 400 þúsund lítrar á ári og miðað við að 2,64
kg af CO2 myndist við bruna á hverjum lítra dísilolíu er
kolefnissporið af orkunotkun í Grímsey um 1.000 tonn CO2
á ári. Ofan á þetta bætist svo eldsneytisnotkun farartækja
og báta.

Sólarorkuver við Múla
Markmiðið er að setja upp sólarorkuver við Múla, skóla- og
samkomuhús, sem yrði í kringum 10-15 kW og ætti að
framleiða allt að 10.000 kWst . Við val á sólarsellum þá var
áhersla lögð á gæði og veðurþol frekar en verð. Að höfðu
samráði við sólarorkusérfræðing í Norður-Noregi, sem
tengist Orkusetri í sameiginlegu SMARTrenew verkefni,
urðu sellur frá fyrirtækinu SunPower fyrir valinu. Samhliða
verkefninu er stefnt á að setja sérstakar loftskiptieiningar
upp í Múla sem bæta eiga loftgæði hússins en jafnframt
draga úr upphitunarþörf. Loftgæðaverkefnið er hluti af öðru
Evrópuverkefni, Smartic, sem Orkusetur er þátttakandi í.
Reynslan af sólarorkuverinu í Múla verður nýtt til að þróa
sólarorkulausnir fyrir íbúa þar sem íbúum verður gefinn
kostur á að setja upp sólarsellur á og við hús sín.
Hugmyndin er að slíkar sólarsellur verði reknar af
orkuframleiðanda en íbúar muni fá alla framleiðsluna sem
sparnað á eigin orkureikningi.

Aðgerðaráætlun
Nú þegar hefur ýmislegt verið gert í Grímsey. Heimili voru
styrkt til bættrar einangrunar í þaki og gluggum sem skilaði
talsverði minnkun á upphitunarþörf fyrir olíu. Nú er unnið að
bættri raforkunýtni og uppsetningu grænna orkugjafa í
samvinnu við Fallorku og Akureyrarbæ með stuðningi
Orkuseturs, Orkusjóðs og SMARTrenew Evrópuverkefnis.
LED
LED-væðing lýsingar í eynni er hafin. Nú þegar hefur verið
skipt út ljósastaurum fyrir LED sem skilar bæði betri lýsingu
en líka miklum sparnaði. Áætlað er að LED-væðing
ljósastaura muni minnka aflþörf um 6KW og minnka
raforkunotkun um 25 þúsund kWst á ári. Þetta minnkar
olíunotkun um 8 þúsund lítra á ári og þar með árlega losun
CO2 um 22 tonn. Orkusetur mun áfram bjóða heimilum LEDperur til uppsetningar sem lækkað geta raforkukostnað
heimila talsvert og minnkað enn frekar olíunotkun í eynni.
Ef heimili eða vinnustaður skiptir 10 dæmigerðum perum
fyrir LED getur raforkureikningurinn lækkað um 8 þúsund
krónur á ári.

Samantekt
Hér hafa verið kynnt fyrstu skref í orkuskiptum í Grímsey
sem vonandi munu halda áfram að vaxa og dafna. Ef vel
gengur er stefnt á að skipta úr olíukyndingu í rafhitun með
varmadælum þannig að íbúar geti losnað við umstang
olíukyndingar og lækkað orkukostnað og kolefnissporið.
Slík orkuskipti myndu liðka fyrir enn fleiri skrefum í grænni
raforkuframleiðslu í eynni. Með nýtingu sólarorku gætu
íbúar mögulega einnig lækkað orkureikninginn um leið og
kolefnisporið skánar. Þessar fyrstu aðgerðir eiga að skila
um 20 þúsund lítra minni olíunotkun og minni losun
gróðurhúsaloftegunda, um 50 tonn CO2 á ári. Ef reynslan af
kerfunum verður góð má auðveldlega auka hlut grænna
orkugjafa enn frekar.

34

Orkustofnun

Ársskýrsla 2020
2. Jöfnun dreifikostnaðar raforku
Í samræmi við stefnu stjórnvalda um jöfnun orkukostnaðar
á landsvísu er í fjárlögum ársins 2021, og fjármálaáætlun
2021 til 2025, kveðið á um verulega hækkun á framlagi til
jöfnunar á dreifikostnaði raforku á árinu 2021. Er þar annars
vegar um að ræða hækkun á jöfnunargjaldi raforku vegna
verðbólgu og hins vegar sérstöku nýju eyrnamerktu framlag
úr ríkissjóði til jöfnunar dreifikostnaðar.

Af vettvangi stjórnvalda

Færri notendur eru í dreifbýli til að standa undir
nauðsynlegum fjárfestingum í dreifikerfinu og hefur þróunin
leitt til hækkana á gjaldskrám þar. Þörf fyrir aukið framlag til
jöfnunar í dreifbýli hefur því vaxið á síðustu árum.
Til að fylgja þessu eftir var í nóvember 2020 lagt fram
frumvarp á Alþingi um breytingu á lögum nr. 98/2004, um
jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (aukin framlög til
jöfnunar). Var það frumvarp afgreitt sem lög frá Alþingi í
desember. Koma þessar hækkanir á framlagi til jöfnunar
dreifikostnaðar raforku fram á árinu 2021.

Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, ferðamála-, iðnaðar- og
nýsköpunarráðherra.

3. Orkuskipti
Aðgerðaráætlun í loftslagsmálum til 2030 var lögð fram
haustið 2018 og var unnið eftir henni 2020. Orkuskipti er
annað flaggskip áætlunarinnar og er byggt á þingsályktun
um aðgerðaáætlun um orkuskipti sem samþykkt var á
Alþingi í maí 2017.

1. Langtímaorkustefna fyrir Ísland og aðgerðaráætlun
orkustefnu.
Þverpólitískur starfshópur lauk gerð langtímaorkustefnu á
árinu 2020 og skilaði skýrslu til ráðherra. Ráðherra kynnti
orkustefnuna opinberlega í október 2020. Orkustefnan felur
í sér skýra framtíðarsýn til 2050 og tólf meginmarkmið.
Framtíðarsýnin kveður m.a. á um að öll orkuframleiðsla sé
af endurnýjanlegum uppruna. Orkan sé nýtt með
sjálfbærum hætti samfélagi og almenningi til hagsbóta. Allri
orkuþörf sé mætt með öruggum hætti til lengri og skemmri
tíma, Ísland sé leiðandi í sjálfbærri orkuvinnslu og
orkuskiptum og sátt ríki um vernd náttúru og nýtingu
orkuauðlinda.

Í desember 2020 voru veittar 192 m.kr. til 55 verkefna í
orkuskiptum. Flest verkefnin styðja við áframhaldandi
rafvæðingu bílaflotans. Áherslan er á bílaleigur,
samgöngufyrirtæki og sveitarfélög. Einnig er stutt við
uppbyggingu innviða til nýtingar á metangasi og raforku til
fóðurpramma í fiskeldi. Þessi verkefni eiga það öll
sammerkt að minnka losun gróðurhúsalofttegunda og
stuðla að aukinni notkun á innlendri og vistvænni orku.

Orkustefnan byggir á fimm stoðum sem eru orkuöryggi,
orkuskipti, orkunýtni og sparnaður, samfélag og efnahagur,
og umhverfi. Til að fylgja eftir áherslum orkustefnu var á
árinu unnið að gerð aðgerðaráætlunar orkustefnu og verður
hún lögð fram á Alþingi í byrjun árs 2021, ásamt orkustefnu.

Fyrr á árinu, í febrúar 2020, voru veittar 200 m.kr. í styrki til
orkuskipta og skiptust þeir þannig að 100 m.kr. fóru í styrki
fyrir innviði sem ætlað er að ýta undir fjölgun vistvænna
bifreiða hjá aðilum sem reka fólks- og hópbifreiðar.
Aðgerðin nær til allra vistvænna bíla, hvort sem þeir ganga
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fyrir metani, lífeldsneyti, vetni eða rafmagni. 70 m.kr. var
varið í styrki vegna raftenginga eða hitaveitna í höfnum
landsins í því skyni að ýta undir orkuskipti í haftengdri
starfsemi. Og 30 m.kr. var varið í styrki fyrir hleðslustöðvar
við gististaði og veitingastaði og er þar um að ræða
framhald á styrkveitingum 2019 sem miðuðu m.a. að því að
auðvelda orkuskipti í ferðaþjónustu.

Helstu niðurstöður skýrslunnar eru að raforkukostnaður
stórnotenda á Íslandi er breytilegur eftir atvinnugreinum og
tegund orkusamninga en raforkukostnaður stóriðju á Íslandi
skerðir almennt ekki samkeppnishæfni hennar gagnvart
samanburðarlöndunum.
Raforkukostnaður álvera á Íslandi er almennt
samkeppnishæfur við Kanada og Noreg og lægri en í
Þýskalandi. Raforkukostnaður gagnavera á Íslandi er
almennt um þrisvar sinnum lægri en í Þýskalandi, svipaður
og í Noregi og heldur hærri en í Kanada þó að einstakir
samningar á Íslandi kunni að vera svipaðir og í Kanada.
Raforkukostnaður annarra stórnotenda (en álvera og
gagnavera) á Íslandi er almennt ívið lægri en í Þýskalandi
en ívið hærri en í Noregi og Kanada, en fremur fá dæmi
voru á bak við þann samanburð.

4. Þrífösun og jarðstrengjavæðing í dreifikerfi raforku.
Í fjármálaáætlun 2021-2025 er gert ráð fyrir að 500 m.kr.
verði varið úr ríkissjóði í að flýta fyrir jarðstrengjavæðingu
og þrífösun dreifikerfis raforku. Er það í samræmi við tillögur
átakshóps ríkisstjórnarinnar um úrbætur í innviðum sem
kynntar voru í febrúar 2020 í kjölfar þess fárviðris sem gekk
yfir landið þann vetur.
Samkvæmt fyrri áætlunum dreifiveitna lýkur þrífösun og
jarðstrengjavæðingu dreifikerfisins eftir 15 ár. Með sérstöku
framlagi ríkissjóðs til þessara framkvæmda (í formi
flýtigjalds) er miðað að því að reyna að ljúka þeim
framkvæmdum að mestu innan næstu 5 ára.

7. Greining á regluverki og fyrirkomulagi er varðar
flutning og dreifingu raforku
Í nóvember 2020 fékk ráðuneytið Deloitte til að vinna óháða
greiningu og rýni á regluverki og lagalegu umhverfi tengt
flutningi og dreifingu raforku. Fyrr á árinu hafði komið fram
ýmis gagnrýni og ólík sjónarmið sem lúta að setningu
tekjumarka fyrir flutningsfyrirtækið og dreifiveitur, m.a. á
leyfða arðsemi, fjármagnskostnað, rekstrarkostnað o.fl.
Hluti af greiningunni er að leggja mat á hvaða atriði hafa
áhrif á reiknuð tekjumörk, og með hvaða hætti, ásamt
samanburði við önnur lönd.

Áætlað er að jarðstrengjavæðingin muni fækka truflunum í
dreifikerfinu um 85% og að þær verði að mestu óháðar
veðri. Árið 2020 var 100 m.kr. varið úr ríkissjóði í verkefnið
og hófust verklegar framkvæmdir þegar á árinu. Gert er ráð
fyrir sambærilegum fjárhæðum næstu 4 ár.
Árið 2020 var einnig unnið sérstaklega að þrífösun raforku
á Mýrum og í Skaftárhreppi, í samræmi við fyrri áform og
fjárframlög stjórnvalda þess efnis.

Jafnframt úttekt á því hvernig eftirliti og eftirfylgni með
setningu tekjumarka er háttað, m.a. hvernig kröfu um
hagræðingu er fylgt eftir. Greiningarvinna Deloitte nær
jafnframt til skoðunar á leiðum til aukinnar jöfnunar
orkukostnaðar á landsvísu og möguleikum á sameiningu
gjaldskráa fyrir dreifingu raforku og hugsanlegra
sameininga dreifiveitna.

5. Úrbætur á varaafli
Í fjárlögum 2021 og fjármálaáætlun 2021-2025 er gert ráð
fyrir sérstökum fjármunum í átak á sviði varaafls, en þær
tillögur koma einnig úr átakshópi stjórnvalda um
uppbyggingu innviða. Um er að ræða 20 m.kr. á ári yfir
þriggja ára tímabil sem fari í að auka yfirsýn og eftirlit með
varaafli og að hafa tiltæk stjórntæki til að bregðast við skorti
á varaafli.

Um er að ræða faglega óháða greiningu og rýni á
framangreindu regluverki og beitingu þess, með áherslu á
samkeppnishæfni út frá flutnings- og dreifikostnaði raforku,
tækifæri til hagræðingar og aukinnar skilvirkni, og jöfnun
orkukostnaðar í landinu. Eru þessar áherslur m.a. í
samræmi við markmið og leiðarljós sem fram koma í
orkustefnu fyrir Ísland til 2050.

6. Úttekt á samkeppnishæfni stóriðju á Íslandi með tilliti
til raforkukostnaðar
Árið 2020 var kynnt skýrsla sem ráðuneytið lét vinna um
samkeppnishæfni stóriðju á Íslandi með tilliti til
raforkukostnaðar. Ekki hefur áður verið gerð sambærileg
óháð úttekt á samkeppnishæfni stóriðju á Íslandi, byggð á
aðgangi að trúnaðarupplýsingum um raunverulegt orkuverð
í einstökum orkusölusamningum. Þýska fyrirtækið
Fraunhofer vann skýrsluna og fékk við gerð hennar aðgang
að
trúnaðarupplýsingum
um
raforkusamninga
orkuframleiðenda og stórnotenda á Íslandi. Í skýrslunni er
raforkukostnaður stóriðju á Íslandi borinn saman við
Þýskaland, Kanada (Quebec) og Noreg.

Boðað var að haft yrði samráð við hagsmunaaðila við gerð
skýrslu Deloitte og kallað eftir sjónarmiðum þeirra og
ábendingum. Skýrsla Deloitte var sett í samráðsgátt
stjórnvalda í byrjun árs 2021, ásamt drögum að frumvarpi til
breytinga á raforkulögum.
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Kynjahlutfall innan stofnunarinnar hefur haldist nokkuð jafnt
og árið 2020 var hlutfallið karlar 49% og konur 51%.

Mannauður

Kynjahlutfall 2020

Starfsmannastefna
Markmið Orkustofnunar er að hjá stofnuninni starfi fólk sem
hefur hæfileika sem nýtast stofnuninni, er áhugasamt og
tilbúið að miðla þekkingu sinni. Orkustofnun leggur áherslu
á traust og heiðarleika og vill að starfsmenn séu sjálfstæðir,
tilbúnir til að sýna frumkvæði og taka ábyrgð.

karlar; 49%
konur; 51%

Orkustofnun telur að til að ná þessum markmiðum sé m.a.
mikilvægt að starfsmenn séu metnir á grundvelli
einstaklingsbundinna hæfileika. Mikilvægt er vegna
hlutverks stofnunarinnar að starfsmenn séu sjálfstæðir og
faglegir í sínum störfum sem og að vinna vel saman í
krefjandi hópverkefnum.

Starfsmannavelta Orkustofnunar
2011 - 2020
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Starfsemi Orkustofnunar byggir á háu menntunarstigi
starfsfólks, þar sem krafist er sérfræðiþekkingar á
viðkomandi sviðum starfseminnar og því er meirihluti
starfsmanna með háskólapróf á meistarastigi.
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Starfsmannavelta Orkustofnunar síðastliðin ár, hefur verið
nokkur, en haldist stöðug frá 2016-2019, en hækkaði svo
talsvert 2020 eða í 13%. Starfsemi stofnunarinnar byggir þó
á því að geta laðað til sín og haldið í öflugt og hæft starfsfólk
svo að ekki dragi úr gæðum og öryggi starfseminnar.

0
0
20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

Ef litið er á aldurssamsetningu starfsmanna, kemur í ljós að
meðalaldur er 51 ár, en nokkuð hátt hlutfall er á aldrinum
60–69 ára. Enginn er í yngsta aldurshópnum frá 20 – 29
ára, eru nokkuð margir á aldrinum 30-39 ára.

Orkustofnun gegnir víðtæku stjórnsýsluhlutverki og
skyldum á svið auðlinda og orkumála og hefur með höndum
athuganir og eftirlit með einni af megin atvinnugreinum
þjóðarinnar, raforkumarkaðnum, sem allar aðrar
atvinnugreinar og heimili byggja á. Þess vegna er mikilvægt
að stofnunin hafi á að skipa öflugu stafsfólki með
samkeppnishæf kjör á við aðrar stofnanir með svipaða
starfsemi.

Menntun starfsmanna 2020
2
7
5

Fjöldi starfsmanna á árinu 2020 var 35 og fækkaði um 5
frá fyrra ári.
Orkustofnun vill laða til sín úrvals starfsfólk með því að:
• Veita starfsmönnum færi á að axla ábyrgð og taka
þátt í mótun verkefna.
• Veita starfsmönnum tækifæri á að eflast og þróast í
starfi.
• Stuðla að jafnrétti meðal starfsmanna.
• Tryggja starfsöryggi eins og kostur er.
• Tryggja starfsmönnum góða vinnuaðstöðu og leggja
kapp á að aðbúnaður, hollustuhættir og starfsaðstæður séu í samræmi við þarfir.
• Auðvelda starfsmönnum að samræma fjölskylduábyrgð og starf.

21

BA/BS

MA/MS

Ph.D

Önnur menntun

Starfsemi Orkustofnunar byggir m.a. á sérfræðiþekkingu
þar sem sinna þarf fjölbreyttum og flóknum
úrlausnarverkefnum og því skiptir menntun þeirra máli. Af
þeim sökum er stór hluti starfsmanna með langa og mikla
menntun á hinum ýmsum sviðum.
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Starfsmannafélag Orkustofnunar
Starfsmannafélag Orkustofnunar sér reglulega um að
skipuleggja og halda skemmtanir og fræðslu fyrir starfsfólk
stofnunarinnar. Félagið og Orkustofnun vinna oftar en ekki
í sameiningu að viðburðum með það að markmiði að gera
þá íburðarmeiri og að upplifunin verði sem best.

Þessi aðferðafræði heppnaðist mjög vel að mati þeirra sem
þátt tóku, og ekkert því til fyrirstöðu að innleiða þess konar
skemmtanir inn í framtíðarstefnu starfsmannafélagsins. Hér
að neðan má sjá dagskrá vetrarins eins og hún leit út árið
2020.
• FlyOver Iceland og Bryggjan brugghús, febrúar 2020.
• Á netinu: Pubquiz apríl 2020.
• Sumargrill, júní 2020.
• Minigolf í Minigarðinum og minigolf á „æfingasvæði“ í
OS í september 2020.
• Á netinu: Fyrirlestur frá Ragnheiði Vigfúsdóttur, bingó
og matarkarfa send heim til starfsmanna í okt. 2020.
• Leynivinavika í desember 2020.
• Á netinu: Starfsmannaskemmtnum þar sem
Vandræðaskáldin skemmtu ásamt spurningakeppni,
desember 2020.

Félagið stendur þó líka eitt að viðburðum sem eru minni í
sniðum, ásamt því að kaupa glaðninga fyrir starfsfólk við
ýmis tilefni. Dagskrá ársins 2020-2021 var lituð af
samkomutakmörkunum vegna kórónuveirufaraldursins, og
því brá starfsmannafélagið í samvinnu við Orkustofnun, á
það ráð að sníða dagskrá ársins að mestu að
fjarskemmtunum sem haldnar voru á netinu, nema þegar
aðstæður og reglur leyfðu annað, s.s. fyrir Covid.
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Rekstur Orkustofnunar

Skipurit bíður staðfestingar ráðherra. Lýsingu á starfsemi Orkustofnunar má sjá á bls. 9 í ársskýrslunni.
Orkustofnun heyrir undir iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti.

•
•

Ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra: Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir
Orkumálastjóri: Guðni A. Jóhannesson
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