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United Nations University (UNU)
Council of European Energy Regulators (CEER)
EEA Grant, FMO Brussels
World Energy Council (WEC)
Geothermal ERA NET
European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG)
Geothermal Resources Council (GRC)
IEA-GIA
International Energy Agency (IEA)
International Hydropower Association (IHA)
International Geothermal Association (IGA)
Nordic Energy Research (NER)
NORDREG
North West Europe Heads of Exploration (NWEH)
OECD Nuclear Energy Agency
Topforskningsinitiativet
IPGT Steering Group
Energy Development in Island Nations (EDIN)
International Energy Agency Hydrogen Implementation Agreement

EEA Grants - Uppbyggingarsjóður EES
Þátttaka Orkustofnunar í starfsemi sjóðsins

Uppbyggingarsjóður EES
Þátttaka Orkustofnunar í starfsemi sjóðsins

Skv. EES–samningnum hafa EFTA–ríkin innan EES, Noregur, Ísland og
Liechtenstein, skuldbundið sig til að leggja sitt af mörkum til að
draga úr félagslegum og efnahagslegum ójöfnuði á Evrópska
efnahagssvæðinu.
Í þessari skuldbindingu felst að EFTA-ríkin fjármagna í gegnum sérstakan
sjóð – Uppbyggingarsjóð EES – ýmsar umbætur og uppbyggingu í
þeim aðildarríkjum ESB sem lakar standa í efnahagslegu tilliti.
Efla tvíhliða samstarf viðkomandi ríkja og Íslands, með áherslum og
verkefnum sem tengjast Uppbyggingarsjóð EES

Uppbyggingarsjóður EES
þátttaka Orkustofnunar í starfsemi sjóðsins

Styrkþegaríki sjóðsins eru alls 16 og öll í Suður og Austur-Evrópu.
• Sjóðurinn styður við uppbyggingu á sérstökum áherslusviðum er varða
m.a.
• umhverfismál, loftlagsmál og endurnýjanlega orku,
• heilbrigðismál, rannsóknir, menntun, menningu og samfélagslegar
umbætur, auk þess að styðja við og styrkja starfsemi frjálsra
félagasamtaka í styrkþegaríkjunum.

Uppbyggingarsjóður EES
þátttaka Orkustofnunar í starfsemi sjóðsins
• Fjármagn EEA Grant 2009 - 2014
• EEA Grant 988 milljón €
• 138 milljarðar ikr.
• Hlutur Íslands 3,2% = 4,4 milljarðar
• Fjármagn EEA Grant 2014 - 2021
• EEA Grant 1.540 milljón €
• 215 milljarðar ikr.
• Hlutur Íslands 3,2% = 6,9 milljarðar
• Af 150 áætlunum á vegum Uppbyggingarsjóðs EES eru
• sjö áætlanir á sviði endurnýjanlegrar orku.
• Frá árinu 2010 hefur Orkustofnun, að beiðni utanríkisráðuneytisins
haft aðkomu að og tekið þátt í mótun og framkvæmd orkuáætlana í
þremur löndum sem samstarfsaðili um verkefnaáætlun, (Donor Program
Partner, DPP) innan sjóðsins.
• Rúmeníu, Portúgal og Ungverjalandi,

Uppbyggingarsjóður EES
þátttaka Orkustofnunar í starfsemi sjóðsins
Ungverjaland

Orkumálaráðherra Ungverjalands, Attila Imre Horváth,
urtnaríkisráðherra Gunnar Bragi Sveinsson, sendiherra
Noregs Tove Skarstein og Guðni A. Jóhannesson,
orkumálastjóri, við kynningu á Uppbyggingarsjóðnum í
Ungverjalandi 2013.

Asóreyjar / Portúgal

iðnaðar- og viðskiptaráðherra Ragnheiður Elín
Árnadóttir, Adrian Gearap, forseti EFA, Jónas
Ketilsson, yfirverkefnisstjóri og aðrir fulltrúar.

Rúmenía
Kynning á Uppbyggingasjóðnum í Rúmeníu
2013. Jónas Ketilsson, yfirverkefnisstjóri,
Orkustofnun, iðnaðar- og viðskiptaráðherra
Ragnheiður Elín Árnadóttir og Adrian Gearap,
forseti EFA.

Uppbyggingarsjóður EES
Þátttaka Orkustofnunar í starfsemi sjóðsins
Helstu verkefni Orkustofnunar á þessu sviði eru m.a. eftirfarandi:
• Aðstoða við tengsl, samskipti og kynningu á verkefnum í viðkomandi
löndum, m.a. með upplýsingum og kynningarfundum til aðila á markaði.
• Aðstoða við uppbyggingu og miðlun þekkingar á milli aðila í ríkjunum –
opinberra aðila sem einkaaðila.
• Veita ráðgjöf um framkvæmd verkefna, m.a. er varðar stefnumörkun,
ferli, hönnun, útboð, val verkefna, fjármál, kynningu og áhættumat.
• Veita ráðgjöf til að efla tvíhliða samstarf á svið orkumála sem byggt er á
verkefnum og áherslum Uppbyggingarsjóðsins.
• Veita löndum ráðgjöf um hönnun verkefna, markmið, árangur, eftirlit,
samningagerð o.fl. – sem opinber, óháður aðili.
• Orkustofnun starfar naíð með utanríkisráðuneytinu og iðnaðar- og
viðskiptaráðuneyti vegna þessa verkefnis
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Portúgal - Asóreyjar
• Jarðvarmaverkefni í Portúgal eru komin í framkvæmd og er
styrkur Uppbyggingasjóðsins um 4 m.€. þó verkefnið sé
umtalsvert stærra.
Ungverjaland
• Verkefni í Ungverjalandi á nær öllum áherslusviðum
Uppbyggingarsjóð EES, hafa ekki geta hafist í landinu, vegna
afstöðu stjórnvalda þar í landi
• Auknar líkur eru á að verkefni geti hafist á næstu misserum í
landinu.

Uppbyggingarsjóður EES
Þátttaka Orkustofnunar í starfsemi sjóðsins
Verkefni í Rúmeníu
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Uppsett afl: 12, 9 MWht
Framleiðsla: 6,6 GWh
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Rúmenía - helstu verkefni
• Niðurstaða útboðs vorið 2014, var að valin voru fjögur verkefni á sviði
vatnsafls og jarðvarma, í heild að upphæð um 6 ma. kr.
• Þar af voru verkefni að upphæð 4 ma. kr. með þátttöku fimm íslenskra
fyrirtækja og fyrirtækja frá Rúmeníu, þar sem styrkur Uppbyggingarsjóðs EES
var um 1,7 ma. kr.
• Greiðslur Íslands í Uppbyggingarsjóðinn 2009 - 14 námu um 4,4 ma. kr.
• Orkustofnun var falið að leiða undirbúnings- og könnunarverkefni fyrir 1 m.€
þar sem önnur verkefni fyrir sömu upphæð höfðu fallið niður.
• Orkustofnun leiðir því verkefni í 2 borgum Rúmeníu - Pre-Feasibility
Studies – kortlagning valkosta á sviði hitaveitukerfa.
• Byggt á samstarfi við fyrirtæki á Íslandi og í Rúmeníu og borgarstjórnir
viðkomandi borga.

• Orkustofnun er einnig með námskeið á vegum Jarðhitaskóla UNU

Uppbyggingarsjóður EES
Rúmenía – Pre-Feasibility Study
Oradea, 200 þús. manna borg

Vinnufundir í
Oradea,
m.a. með
borgarstjóra,
fyrirtækjum
o.fl.

Uppbyggingarsjóður EES
Rúmenía – Pre-Feasibility Study
Oradea, 200 þús. manna borg
500 MW kolaorkuver í Oradea, (Kárahnjúkar 690
MW) – sem m.a. framleiðir rafmagn og hita fyrir
húshitun - verið að breyta að hluta í gasorkuver.
Aukinn nýting jarðhita til húshitunar í Oradea getur
minnkað mengun (CO2) verulega.

Uppbyggingarsjóður EES
Rúmenía – Pre-Feasibility Study
Beius, 10 þús. manna bær

Fundað
í Beius,
með
borgarstjóra
o.fl.

Uppbyggingarsjóður EES
Jarðhitaverkefni í Ilflov, Bucharest

Verkefni í Ilflov, nálægt
Bucharest,
Jarðhiti nýttur til að hita
spítala
Ilfov
Uppsett afl: 12, 9 MWht
Framleiðsla: 6,6 GWh

Loftmengun er stundum mikil þegar
hitað er upp með við eða kolum,
sérstaklega í dreifbýli

Uppbyggingarsjóður EES
Þátttaka Orkustofnunar í starfsemi sjóðsins

RONDINE (EEA Grant) verkefnið í
Rúmeníu bauð 10 fyrirtækjum frá
Íslandi til Rúmeníu í nóv. 2015 – á
tæplega 2000 manna ráðstefnu, til
að kynna möguleika á sviði
endurnýjanlegrar orku og efla
tvíhliða samstaf landanna
Orkustofnun sá um skipulagningu

Uppbyggingarsjóður EES
þátttaka Orkustofnunar í starfsemi sjóðsins
• Orkustofnun / Ísland tekur vaxandi þátt í starfsemi Uppbyggingarsjóðs
EES – með ráðgjöf til viðkomandi stjórnvalda og upplýsingamiðlun til
aðila á markaði • Þátttaka í starfsemi Uppbyggingarsjóðsins er einnig dæmi um skilvirkt
starf og áhrif Íslands innan EES
• Starf Orkustofnunar á þessu sviði er fjármagnað af umsjónarkostnaði
Uppbyggingarsjóðs EES
• Aukin verkefni geta því verið framundan á næstu misserum/árum á
sviði endurnýjanlegrar orku innan Uppbyggingarsjóðs EES – vegna
fjölgunar landa í samstarfi um orkuáætlanir með þátttöku Íslands.
• Orkustofnun mun markvisst kynna, ný verkefni og koma á
tengslafundum á milli opinberra- og einkaaðila í viðkomandi löndum.

Uppbyggingarsjóður EES
þátttaka Orkustofnunar í starfsemi sjóðsins

Verkefni Uppbyggingarsjóðs EES á sviði orkumála miða að:


efla tvíhliða samstaf Íslands og viðkomandi landa á sviði orkumála, s.s.
samstarf atvinnulífs, sveita- og bæjarstjórna, fjármálastofnana og
alþjóðastofnana og stuðlar að frekara samstarfi



efla skilning stjórnvalda, sveitarstjórnarmanna og annarra á mikilvægi
þess að nýta endurnýjanlega orku s.s. vatnsorku og jarðvarma til
upphitunar húsa, í stað jarðefnaeldsneytis



auka efnahagsleg tækifæri á sviði endurnýjanlegrar orku



auka orkuöryggi



draga úr mengum sem veldur loftlagsáhrifum (CO2) og



bæta lífsgæði íbúa í viðkomandi löndum

Hitaveitukerfi með jarðvarma
í Evrópu - uppsett afl 2013 MWth

Source: EGEC

Hitaveituverkefni með jarðvarma
framundan innan Evrópu

Veruleg aukning
er framundan á
sviði
hitaveituverkefna
með jarðvarma
innan Evrópu

Hitaveituverkefni með jarðvarma
framundan innan Evrópu
Ktoe

Source: EGEC

Hitaveitukerfi með jarðvarma innan Evrópu
valkostir og möguleikar
Borgir í Evrópu með
hitaveitukerfi

Jarðhiti á 2000 metra dýpi

Mikilvægi jarðhita innan Evrópu

European Geothermal Energy Council

• Í nýlegu erindi frá European Geothermal Energy Council,
er gert ráð fyrir að hægt sé að spara 11,5 milljarða €, eða
1.700 milljarða kr. á hverju ári innan Evrópu – með
notkun á endurnýjanlegum orkugjöfum til húshitunar og
kælingar

• Þar getur aukin nýting jarðhita skipt miklu máli

Ráðstefnur um jarðvarma 2016 - 2020

April 26. 29. 2016,
Harpa, Reykjavík,
40 þátttakendur koma frá
Rúmeníu, Póllandi og
Króatíu, í umsjón
Orkustofnunar með
stuðningi
Uppbyggingarsjóðs EES

http://www.geothermalconference.is/

Efnahagslegur ávinningur af hitun húsa með jarðvarma
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Þjóðhagslegur sparnaður af hitun húsa með jarðvarma
sem % af landsframleiðslu 1914 – 2013
% of landsframleiðslu
8%
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-

Sparnaður allt að 7% af landsframleiðslu

6%

-

Allt að 400 þús. kr. á íbúa á ári (3000 $)

-

Allt að 1,6 milljónir kr. (12.000 $) á 4ra manna
heimili á ári (12.000 $)

5%

4%
Sparnaður er reiknaður sem munur á kostnaði
– með kyndingu með olíu og jarðhita.
3%

2%

1%

Source: Orkustofnun, 2014

2013

2010

2007

2004

2001

1998

1995

1992

1989

1986

1983

1980

1977

1974

1971

1968

1965

1962

1959

1956

1953

1950

1947

1944

1941

1938

1935

1932

1929

1926

1923

1920

1917

1914

0%

Uppsafnaður sparnaður vegna húshitunar með
jarðvarma 1914 ‒ 2013

Milljarðar kr. verðl. 2013

2% vextir, fast verð 2013

2,500

2,000

2.500 milljarðar kr. 2013
7,8 milljónir kr. á íbúa
31 millijón kr. á 4ra manna fjölskyldu

+ 9 ár til viðbótar
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Efnahagslegur ávinningur
jafn og verðmæti íbúðar fyrir fjölskyldu
Árangursrík stefnumörkun á sviði orkumála
gegn „olíukreppum“ með miklum og
varanlegum ávinningi
(Ávinningurinn er eitthvað minni ef einnig er tekið tillit til
tapaðra fjármuna vegna tilraunaborunar sem ekki hafa
skilað áragri. Árangur samt verulegur)

500
44 ár - 500 milljarðar kr.
0

+ 22 ár til viðbótar
+ 1000 milljarðar kr.
viðbótarsparnaður

Hvað þýðir 350 milljóna tonna sparnaður í CO2 ?
CO2 er jú ósýnilegt
En afleiðingar af of miklu CO2 er einhver mesti umhverfisskaði
sögunnar – og er - og verður sýnilegur og áþreifanlegur
þess vegna er alþjóðlega lögð mikil áhersla á að draga úr CO2

Samningar um loftslagsmál

Samningar um loftslagsmál

Samningar um loftslagsmál

Hitastig á heimsvísu í febrúarmánuði var
1,35 gráðum fyrir ofan meðaltal, samkvæmt
nýjustu útreikningum bandarísku
geimferðastofnunarinnar, NASA.
Yfirborðshiti jarðar mældist 1,35 gráðum
fyrir ofan meðaltal sem miðað er við
grunnlínu áranna 1951 til 1980. Slík hækkun
hefur aldrei mælst áður, en fyrra met var
ekki nema mánaðargamalt, en það var sett í
janúar þegar hitinn var 1,14 gráðum fyrir
ofan meðaltal.
„Við búum við eins konar neyðarástand í
loftlagsmálum. Þetta er sláandi og
algjörlega fordæmalaust,“ er haft eftir Stefan
Rahmstorf hjá þýsku Potsdam stofnuninni
sem rannsakar loftlagsbreytingar.
Heimild: Eyjan 14.03.2016. NASA

Samningar um loftslagsmál

Heimild: Eyjan 31.03.2016. NASA

Samningar um loftslagsmál
Samspil umhverfismála og loftlagsmála
Árlegur sparnaður CO2 með nýtingu endurnýjanlegrar orku 2014 var:
• 18 milljónir tonna af CO2
• jafngildir 9 milljörðum trjáa í vexti - í bindingu á CO2
• jafngildir 43 þús. ferkílómetrum af skógi - tæplega helmingnum af Íslandi
• jafngildir brennslu 6 milljónum tonna af olíu árlega
• eða olíunotkun Íslands innanlands í 12 ár
Dæmi um virkjun:
• 100 MW virkjun sparar árlega um 400.000 tonn af CO2
• jafngildir um 200 milljónum af trjám í bindingu á CO2 eða
• 950 ferkílómetrum af skógi
Uppsafnaður CO2 sparnaður 1944 - 2014 jafngildir:
•
•
•
•

350 millj. tonna sparnaði af CO2
jafngildir um 175 milljörðum trjáa í bindingu á CO2 – (ef öllu CO2 væri sleppt á einu ári)
jafngildir 800 þús. ferkílómetrum af skógi - eða 8 x stærð Íslands (svipað og Frakkland + Bretland)
jafngildir brennslu 116 milljónum tonna af olíu – eða núverandi árlegri innlendri notkun olíu í 233 ár

Endurnýjanleg orka á Íslandi skilar miklum ávinningi til umhverfis- og loftlagsmála heimsins til að draga úr:
• vaxandi hnattrænni hlýnun lofts og sjávar
• hækkun á yfirborði sjávar og
• aukinni súrnun sjávar

Allt skiptir þetta Ísland miklu máli
Miðað er við reikniformúlu Orkuseturs um hlutföll á milli CO2 og fjölda trjáa

Samningar um loftslagsmál
Samspil umhverfismála og loftlagsmála
Spyrja má:
Eru lítil eða engin tengsl á milli umhverfismála og loftslagsmála í almennri og faglegri umræðu er varðar orkuver /
virkjanir – t.d. á Íslandi þrátt fyrir ógnvekjandi áhrif af aukningu CO2 – s.s. hækkandi hitastig og sjávarborð og
aukin súrnun sjávar – með mjög alvarlegum afleiðingum fyrir Ísland
Dæmi:
•
Hefur ganga laxa eða silungs meiri áhrif á ákvörðun um byggingu orkuvers / virkjana en sparnaður í CO 2 ?
•

Hefur fjöldi ferðamanna meiri áhrif á staðsetningu orkuvera / virkjana en sparnaður í CO2 ?

•

Tekur ákvörðun um friðlýst svæði ekki tillit til mögulegs sparnaðar vegna CO 2 í orkumannvirkjunum – heldur
einungis sýnilegs umhverfis – þar sem CO2 er ósýnilegt – þó afleiðingar séu gríðarlegar í framtíð ?

•

Eru engin tengsl á milli umhverfismála og loftslagsmál í áherslum ýmissa hópa um óskir um friðlýsingu
ákveðinna landsvæða – og skiptir engu máli framleiðsla á endurnýjanlegri orku á viðkomandi svæði sem
gæti sparað mikið magn CO2 og unnið þannig gegn hlýnun jarðar, hækkandi sjávarborði og súrnun sjávar ?

•

Hefur sparnaður í CO2 ekki verðgildi í ákvörðunum um byggingu orkuvers / virkjana þrátt fyrir vaxandi mikilli
ógn af hlýnun jarðar vegna CO2 ?

•

100 MW virkjun sparar um 400.000 tonn af CO2 sem jafngildir um 200 milljónum trjáa í bindingu á CO2 eða 950 ferkílómetrum af skógi

•
•
•
•

Árlegur sparnaður með nýtingu endurnýtanlegra orku á Íslandi er er c.a. m.v. 2014 (gróft mat)
- 18 milljónir tonna af CO2
- jafngildir 9 milljarðar trjáa í bindingu á CO2
- 43 þús. ferkílómetrar – eða tæplega helmingur af Íslandi
(Tölur um fjölda trjáa, m.v. virkjanir – byggjast á reiknireglu Orkuvers, og uppl. frá Orkustofnun og Umhverfisstofnun)
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