Leiðbeiningar um skil á gögnum um jarðhitavinnslu og varmanotkun
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1. Inngangur
Samkvæmt lögum um Orkustofnun nr. 87/2003 er eitt af meginhlutverkum stofnunarinnar að
safna gögnum um orkulindir og aðrar jarðrænar auðlindir, nýtingu þeirra og orkubúskap
landsmanna, varðveita þau og miðla upplýsingum til stjórnvalda og almennings.
Til að sinna því hlutverki sem lýst er hér að ofan, er Orkustofnun heimilt að krefjast gagna sem
varða nýtingu á jarðrænum auðlindum, orkuframleiðslu og orkunotkun.
Árið 1994 hóf Orkustofnun kerfisbundna söfnun og útgáfu upplýsinga sem varða starfsemi
hitaveitna og orkufyrirtækja og voru niðurstöður birtar í töflu 5 í ritinu Orkumál á árabilinu
1994 – 2001. Við þetta jókst vitneskja um vinnslu, notkun og ýmsar aðstæður veitna umtalsvert.
Þessi gagnasöfnun hefur viðhaldist og eflst allt til dagsins í dag.
Frá árinu 2013 hefur Orkustofnun sent út forskráð framtöl á orkufyrirtæki og aðila sem vinna
jarðhita úr jörðu og/eða fyrirtæki sem selja heitt vatn til notenda og beðið þau um að skila inn
upplýsingum um framangreint í gegnum þjónustugátt Orkustofnunar. Nánar er gerð grein fyrir
framtölunum og þjónustugáttinni í 2. - 5. kafla.
Tilgangur gagnaöflunarinnar er margþættur. Eins og nefnt hefur verið hér á undan þá eykur
þetta vitneskju um vinnslu og notkun veitusvæða. Ennfremur eykur þetta áreiðanleika og
skilvirkni framtalsgerða sem og vægi innri endurskoðunar framteljandans. Niðurstöðum
framtalanna er miðlað til fjölmargra aðila hér á landi sem og alþjóðlegra stofnanna erlendis þar
sem Orkustofnun ber meðal annars skylda til að skila inn upplýsingum um orkuvinnslu til
Eurostat og IEA (International Energy Agency).

Á heimasíðu Orkustofnunar eru aðgengilegar útgefnar töflur sem unnar hafa verið úr framtölum
fyrri ára. Má þar finna til að mynda upplýsingar um varmanotkun eftir veitusvæðum og
frumorkunotkun jarðhita eftir vinnslusvæðum.
Töflurnar eru aðgengilegar rafrænt hér: http://os.is/orkustofnun/gagnasofn/talnaefni/
Í 2. og 3. kafla er farið yfir þau framtöl sem orkufyrirtæki og hitaveitur þurfa að skila inn til
Orkustofnunar.
Kafli 4 fjallar um árangursmat varðandi skil sem fyrirtækin fá frá Orkustofnun í lok gagnaskila
ár hvert.
Í kafla 5 er farið yfir hvernig skila á framtölum í gegnum þjónustugátt Orkustofnunar.

2. Skil á gögnum um jarðhitavinnslu
2.1 Skil á framtali 7A.

2.2 Skil á framtali 7D
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3. Skil á gögnum um varmanotkun
3.1 Skil á framtali 4B
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4110

Almenn sala - íbúðarhús

Húsnot lögheimila á heitu vatni með fasta búsetu skv. 1. gr. laga um lögheimili nr. 21/1990. Húsnot er varmanotkun til upphitunar húsnæðis,
sturtu og baða, uppvasks, neyslu og matseldar, þvotta- og uppþvottavéla, snjóbræðslu og annarra nota innan lóðar.

4120

Almenn sala - sumarhús

Húsnot frístundahúsa og sveitabæja sem ekki teljast lögheimili með fasta búsetu. Húsnot er varmanotkun til upphitunar húsnæðis, sturtu og
baða, uppvasks, neyslu og matseldar, þvotta- og uppþvottavéla, snjóbræðslu og annarra nota innan lóðar.

4130

Almenn sala - önnur hús

Húsnot atvinnuhúsnæðis, vinnuskúra, hesthúsa, sérmældra bílahúsa, eða annarrra húsa en íbúðarhús (4110) og sumarhús (4120). Húsnot er
varmanotkun til upphitunar húsnæðis, sturtu og baða, uppvasks, neyslu og matseldar, þvotta- og uppþvottavéla, snjóbræðslu og annarra nota
innan lóðar.

4140

Blæðing

Heitt vatn sem rennur út úr dreifikerfinu til förgunar til þess að halda uppi hitastigi á vatninu í dreifikerfinu.

4150

Kranavatn

Húsnot önnur en til upphitunar er varmanotkun til sturtu og baða, uppvasks, neyslu og matseldar, þvotta- og uppþvottavéla, snjóbræðslu og
annarra nota innan lóðar.

4210

Snjóbræðsla

Sérmæld snjóbræðsla opinberra aðila, orkuvera og flugstöðva og almennar bræðslur fyrir bílastæði og stærri útisvæði. Athuga skal að
snjóbræðsla íþróttavalla er skráð sérstaklega á lykil 4220 og skal ekki færa til skráningar á þennan lykil. Einkasnjóbræðslukerfi við íbúðarhús við
notkun á bakrásarvatni færist ekki til skráningar hér nema sérstakur mælir sé á framvatni til bræðslunnar.

4220

Gervigras

Íþróttavellir í opinberri eigu eða einkaeigu til upphitunar á gervigrasvöllum til íþróttaiðkunar eða annarra nota.

4310

Almenningssundlaugar

Varmanotkun sundstaða aðgengilegar almenningi hvort sem er í eigu einkaaðila eða opinberri eigu.Varmanotkun sundstaða nær til notkunar
fyrir sundlaugar, heita potta, gufuböð sem og sturtu- og snyrtiaðstöðu sundstaðarins.

4320

Aðrar sundlaugar

Einkasundstaðir stofnana, félagasamtaka eða einkaaðila ekki opnar almenningi að öllu jöfnu. Varmanotkun sundstaða nær til notkunar fyrir
sundlaugar, heita potta, gufuböð sem og sturtu- og snyrtiaðstöðu sundstaðarins.

4330

Ylstrendur

Varmanotkun þar sem varmaorku er veitt út í sjó við strönd til baðiðkunar. Dæmi um slíkan baðstað er ylströndin í Nauthólsvík í Reykjavík.

4340

Baðlón

Grunnt, manngert lón til baðiðkunar þar sem sundstaður er ekki steyptur af að öllu leyti frá náttúrulegu umhverfi sundstaðarins. Dæmi um slíkan
baðstað er Bláa lónið við Svartsengi og Jarðböðin við Bjarnarflag. Athuga skal að náttúrulegar laugar (náttúruböð) teljast ekki til baðstaða undir
þessum lykli.

4350

Hestasundlaugar

Sérstakar sundlaugar ætlaðar fyrir hesta eða önnur dýr.

4410

Gróðurhús

Varmanotkun í ylrækt hvort sem er til ræktunar á grænmeti, blómum, garð- og trjáplöntum, kryddjurtum, ávöxtum eða berjum.

4510

Iðnaður

Varmanotkun við iðnaðarframleiðslu þar sem náttúruauðlindum, hráefnum eða afurðum er breytt í vörur. Dæmi um slík iðnnot af varma er
þörungaræktun, mjölvinnsla,ullarþvottur, brauðbakstur, ísgerð, ostaframleiðsla og þurrkun á hráefnum eins og fiski. Athuga skal að almenn
húsnot iðnfyrirtækja skal skrá á lykil 4130 til húsnota atvinnuhúsnæðis. Athuga einnig að ylrækt skráist á lykil 4410 og fiskeldi á lykil 4610.

4520

Iðnaður og húshitun

Þar sem ekki er hægt að aðgreina magn sem selt er til húshitunar atvinnuhúsnæðis og til iðnframleiðslunnar sjálfrar. Sérstakra skýringa er þörf
við notkun á þessum flokki og skal eins og unnt er aðgreina iðnnot frá húshitun atvinnuhúsnæðis.

4610

Fiskeldi

Varmanotkun til fiskeldis. Dæmi um varmanotkun í fiskeldi er framleiðsla á seiðum, áframeldi í kvíjum, kynbætur og önnur tengd not fyrir bleikju,
regnbogasilung, lax, þorsk, lúðu, sandhverfu eða aðrar fisktegundir.

4710

Heildsala

Sala til þriðja aðila.

4720

Hlunnindi

Sala á heitu vatni án endurgjalds. Hlunnindi sem þessi fylgja sumum jarðeignum. Nýting getur verið eftir atvikum í höndum landeiganda.

4810

Annað

Önnur varmanotkun sem ekki fellur undir ofangreinda flokka. Framteljandi þarf að rökstyðja sérstaklega af hverju ofangreindir flokkar ná ekki
yfir tilgreinda varmanotkun fyrir hverja notkun fyrir sig.

4. Árangursmat vegna framtalsskila hjá hitaveitum og orkufyrirtækjum
Tilgangurinn með árangursmati er að sýna stöðu á skilum framtala hjá hitaveitum og
orkufyrirtækjum á ári hverju
Um er að ræða einfalt mat þar sem gefin er einkunn á bilinu 1-3, sjá dæmi í töflu hér fyrir neðan.
1

Ekki skilað á réttum tíma, ekki var sótt um frest

2

Sótt er um frest, einhverjar villur finnast í gögnunum

3

Rétt gögn

Tekið skal fram að þegar fyrirtækin sækja um frest þá metur Orkustofnun það hverju sinni
hversu mikill frestur er leyfður.
Einnig skal það tekið fram að sum af þessum framtölum eiga ekki við hjá rekstri fyrirtækisins.
Þar mun því standa „Á ekki við“
Frá árinu 2018 mun árangursmat hverjar hitaveitu og orkufyrirtækis vera aðgengilegt og
opinbert á heimasíðu Orkustofnunar.
Hitaveita/Virkjun 7D
7A
Hitaveita
Á ekki við

4B
3

7E
2

1

5. Skil gagna inn í þjónustugátt Orkustofnunar
Þjónustugáttin er rafrænn aðgangur sem gerir notendum kleift að senda inn rafrænar umsóknir,
gagnaskil og erindi til Orkustofnunar og fylgjast með eigin málum innan stjórnsýslunnar.
Markmið með notkun þjónustugáttarinnar er að auka rekjanleika og gegnsæi gagnaskila og
hagkvæmni við umsýslu gagnamála. Með þessum rafrænu skilum er auðvelduð öll meðhöndlun
innsendra gagna þar sem vefgáttin er tengd beint við skjalavistunarkerfi stjórnsýslunnar.
Hér koma stuttar leiðbeiningar (skjámyndir) um hvernig skila á framtalsblaði og/eða skýrslum
inn í þjónustugátt Orkustofnunar.

