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Samráð vegna kerfisáætlunar 2016-2025
Orka náttúrunnar sendi inn umsögn um drög að kerfisáætlun Landsnets 2016-2025 til
Landsnets þann 10. janúar 2017 og fékk viðbrögð við hluta af umsögn sinni í skýrslu frá
Landsneti dags 20.03.2017.
Aðferðafræði í þessari umsögn, ætlaðri fyrir samráð
Að hluta til er umsögn Orku náttúrunnar til Orkustofnunar hin sama og var send til
Landsnets. Orðalagi er sums staðar breytt og atriðum skeytt inn, bæði í tilefni af
viðbrögðum Landsnets og efnisatriða í umsögnum annarra.
Athugasemdir við Raforkuspá
Orka náttúrunnar gerir athugasemdir við Raforkuspá Orkuspárnefndar sem er
grunnforsenda í álagsútreikningum. Orkuspárnefnd starfar í umboði Orkustofnunar og því
eiga þær athugsemdir erindi við Orkustofnun, frekar en Landsnet. Bent er á að frávik milli
spár og veruleika virðast kerfisbundin.
Athugasemdir við sviðsmyndir Landsnets
Að mati Orku náttúrunnar er óheppilegt að Landsnet fái frjálsar hendur við gerð
sviðsmynda. Nærtækara væri að Orkustofnun útbyggi sviðsmyndir sem stofnunin teldi
raunhæfar. Bent er á að skv.lögum skal leggja fram raunhæfar sviðsmyndir. Það er ljóst
að misbrestur er þar á þó ekki væri nema fyrir það að allar sviðsmyndir í Kerfisáætlun
2016-2025 miðast við orkunotkun fram til 2030, en ekki til lokaárs áætlunarinnar. Orku
náttúrunnar er ekki ljóst með hvaða hætti áætluð notkun þessi 5 ár sem munar (33%
tímans) er brúuð; það er hvort framkvæmdaþörf í sviðsmyndunum er miðuð við áætlaða
punktstöðu hverrar sviðsmyndar árið 2025 eða 2030.
Sérkennileg meðhöndlun orkuspár í sviðsmynd „rafvætt samfélag“
Sviðsmyndin „rafvætt samfélag“ gerir ráð fyrir gríðarlega hröðum orkuskiptum í
samgöngum. Skyldu slík orkuskipti raungerast, sem sannanlega væri æskilegt, þá er rétt
að benda á að í þessari sviðsmynd er litið framhjá þeim opinberu spám sem nú þegar liggja
fyrir. Fram hefur komið að umrædd sviðsmynd byggi á því að ígildi 20% olíuinnflutnings til
landsins fari af jarðefnaeldsneyti og í rafmagn. Sambærileg spá frá IEA til 2040 er að þá
verði orkunotkun í samgöngum að 7% endurnýjanleg. Erlendis vega lestir þungt í
orkuskiptunum. Þrátt fyrir það gerir sviðsmyndin ráð fyrir um þrefalt meiri umskipti á 13
árum í stað 23 ára í spá IEA. Sjá Viðauka IV.
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Efni: Umsögn Orku náttúrunnar ohf. um drög að kerfisáætlun Landsnets 2016-2025

Ágrip
Orka náttúrunnar (ON) veitti umsögn um kerfisáætlun Landsnets fyrir árin 2015-2024 til
Orkustofnunar. Umsögnina má finna á slóðinni http://os.is/orkustofnun/frettir/nr/1744.
Ennþá felast áhyggjur ON í eftirtöldu:








Mögulegri offjárfestingu í innviðum, en kerfisáætlun 2016-2025 (KÁ) gerir ráð
fyrir fjárfestingum langt umfram afskriftir, sem ættu að vera viðmið fjárfestinga,
eigi gjaldskrá ekki að hækka að öðru óbreyttu. ON kallar eftir að í sérhverri
sviðsmynd verði settur upp valkostur þar sem fjárfestingar miðast við afskriftir.
Líklegu ofmati á flutningsálagi í framtíðinni í öllum sviðsmyndum og þar með
vanmati á áhrifum fjárfestinga á gjaldskrá.
Tekjutapi rafmagnsframleiðenda, sem eru með flutning inni í eldri rafmagnssölusamningum við stórnotendur.
Að offjárfesting í flutningskerfi rafmagns hvetji fiskimjölsverksmiðjur til að taka
upp olíunotkun í enn auknum mæli með tilheyrandi neikvæðum umhverfis- og
loftslagsáhrifum.
Að offjárfesting leiði til hækkandi heildarraforkuverðs til almennings og fyrirtækja
og rýri samkeppnishæfni landsins til að laða að sér nýjan iðnað. Þetta er rakið
nánar í Viðauka I.

Þessu til viðbótar bendir ON nú á eftirfarandi:
ON telur eðlilegt að styrkja raforkukerfið á Norðurlandi og Austurlandi með 220 kV
samtengingu frá Kárahnjúkavirkjun yfir í Kröflu og þaðan áfram inn á Akureyri. Þannig
verður til öflugt 1.000 MW vinnslukerfi með góða blöndu af vatnsafli og jarðvarma,
samtengt með öflugu flutningskerfi. Fyrir er öflugt raforkukerfi á Suðvesturlandi, bæði hvað
vinnslu og flutning varðar. ON telur að ekki sé nauðsynlegt að styrkja tengingu þessara
tveggja landshlutakerfa í náinni framtíð. Þannig má spara tugmilljarða fjárfestingu sem
fælist í hálendislínu eða nýrri byggðalínu með ströndum fram.
Samandregið telur Orka náttúrunnar að Landsneti beri að sníða fjárfestingum sínum stakk
eftir vexti flutningsþarfar og hafa það að leiðarljósi að framkvæmdir komandi ára valdi ekki
hækkun á gjaldskrám raforkuflutnings.
ON vill nota tækifærið og hrósa Landsneti fyrir mun betri og skýrari framsetningu
kerfisáætlunar 2016-2025 en áður. Fjárhagslegir þættir fá nú hærri sess í áætluninni þó
enn skorti á greiningu á áhrifum hennar á gjaldskrá.
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1

Staðan nú

Afhendingaröryggi rafmagns er mjög gott á Íslandi. Samkvæmt skýrslu IMD um
samkeppnisstöðu ríkja var flutningskerfi raforku á Íslandi talið það fimmta besta í heimi árið
2015.1 Ástæðulaust er að grípa til rándýrrar styrkingar á flutningsneti landsins til þess að
auka raforkuöryggi sem nú þegar er með því mesta sem þekkist.
Í viðbrögðum Landsnets við ábendingu ON þessa efnis er bent á mælikvarða Landsnets
sjálfs sem ekki er ljóst hvaða stoð eiga í reglum um rekstur fyrirtækisins. Haldið er fram að
mikill þáttur stóriðju og mikið afhendingaröryggi til hennar vegi þungt í miklu
afhendingaröryggi á Íslandi og sagt að dreifiveitur njóti þessa ekki. Áhugavert væri að sjá
sjá tölur því til stuðnings.
Að „æskilegt“ sé að fjárfesta fyrir tugi milljarða með viðeigandi hækkun á verði
þjónustunnar er ekki nægilegt að mati ON. Nauðsyn þarf að drífa slíkt og ON fær ekki séð
að sú nauðsyn sé fyrir hendi. Samnýting vatnasvæða er tiltekin ástæða fyrir styrkingu
tengingar milli landshluta. Samtenging af þeim toga hagnast einum raforkuframleiðanda
sértækt. Sá framleiðandi starfar í samkeppni við ON. Það væri sérkennilegt að Landsnet
ógnaði hagkvæmnimarkmiðum raforkulaga með offjárfestinginum í þágu eins
framleiðanda. Slík ráðstöfun gæti jafnframt stefnt hag almennings af sanngjarnri
samkeppni í hættu.
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Raforkuspá sem forsenda KÁ

Helstu forsendur KÁ eru raforkuspá Orkuspárnefndar 2016-2050, Rammaáætlun og
afllíkan Landsnets. Sögulega hafa hagvöxtur og raforkunotkun fylgst nokkuð vel að. Með
auknum hagvexti fjárfesta einstaklingar og fyrirtæki í auknum mæli í búnaði sem gengur
fyrir rafmagni. Alþjóðasamfélagið stefnir hinsvegar að orkusparnaði til að sporna við
útblæstri gróðurhúsalofts enda er bróðurpartur raforku í heiminum framleiddur með
jarðefnaeldsneyti. Opinber íhlutun og tækniþróun hafa leitt til orkusparnaðar á almennum
markaði.
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IMD‘s World Competitiveness Yearbook 2015.
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Meðalnotkun heimila á rafmagni hjá ON (áður OR)
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Mynd 1. Rafmagnsnotkun meðalheimilis og samdráttur í heildarnotkun. Svo virðist sem nokkuð langt sé í að
raforkunotkun heimila hafi náð jafnvægi þar sem hlutfallslegur samdráttur eykst eftir því sem líður á tímabilið.

Sé litið nokkra áratugi aftur í tímann sést að raforkunotkun á dreifisvæði Veitna,
systurfyrirtækis ON, óx lengi vel meira en á öðrum dreifisvæðum. Skýrist það af fólksfjölgun
meðal annars með flutningi af landsbyggðinni. Síðustu 8 ár hefur þróun raforkudreifingar
á svæði Veitna engan veginn verið í samræmi við raforkuspár, eins og sést á Mynd 2.

Breyting á heildarumfangi raforkudreifingar Veitna
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Mynd 2. Breyting á raforkuflutningi um dreifikerfi Veitna borin saman við raforkuspár.
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Athygli er vakin á að ekki er samræmi í forsendum Raforkuspár 2015 og rauntölum. Hagvöxtur var talsvert umfram háspá meðan raforkunotkun var nálægt miðspá.
Raforkuspá og hagvöxtur
Í töflunni er niðurstaða raforkunotkunar á árinu
2015 borin saman við raforkuspá. Í raun mætti
sýna raunnotkun enn lægri því gagnaver
Advania, Mjölnir, tók forgangsorkurafmagn frá
dreifikerfinu árið 2015. Á árinu 2016 samdi
Advania við Landsvirkjun og tekur raforku
beint frá Landsneti eftir það. Draga mætti
notkun gagnaversins frá forgangsorku á árinu
2015.

Úr Raforkuspá 2015 Hagvöxtur Forgangsorka
Lágspá

1,00%
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Miðspá
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3,00%
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Raun

4,14%

3.619

Þrátt fyrir að bundnar séu vonir við rafvæðingu samgangna telur ON rétt að setja fram
sviðsmynd í KÁ sem sýnir minni aukningu en núverandi raforkuspá gefur til kynna. Rök
fyrir þessu eru eftirfarandi:
1. Heimilum standa ekki til boða jafn orkufrek tæki og áður og ný tæki nota minna
rafmagn en eldri.
2. Sterkar vísbendingar eru um að þróun hagvaxtar sé ekki lengur gagnleg sem
stýribreyta fyrir þróun raforkunotkunar.
3. Raforkuspá hefur ítrekað verið of há á síðustu árum og var lækkuð fyrir árið 2016
þrátt fyrir að hagvöxtur sé með allra hæsta móti.
4. Veitur, sem sögulega hafa notið góðs af vexti í raforkunotkun, sjá ekki þá þróun sem
raforkuspár undanfarinna 8 ára hafa bent til.
a. Hér ber að hafa í huga að heimili nota einungis um 30% af rafmagni sem
dreift er af Veitum og samdrátturinn er því líka hjá fyrirtækjum.
b. Fyrir liggur að breytingar verða í götulýsingu í Reykjavík á næstu 5 árum, en
skipt verður yfir í LED lýsingu. Þetta eitt mun minnka raforkunotkun
götulýsingar um helming. Það eru því vísbendingar um að „botninum“ sé ekki
náð.
Hér með er Orkustofnun bent sérstaklega á að gæði raforkuspáa er lykilatriði í því hver
fjárfestingargeta Landsnets er á hverjum tíma. Raforkuspá 2016-2050 er með
langtímaleitni +1,6% á almennum markaði. Talsverð uppsöfnunaráhrif eru á spátímabili og
skekkja í þessari forsendu vegur afar þungt í framtíðarfjárfestingargetu félagsins. Orka
náttúrunnar setur hér fram sérstaklega spár um framtíðarálag í raforkunotkun, byggt á eigin
reynslu og áætlaðri þróun. Sjá má þessi atriði í Viðauka III.
Rétt er að benda á að sama manneskjan leiðir gerð raforkuspár hjá Orkustofnun og stýrir
kerfisþróun hjá Landsneti. Æskilegt er að Orkustofnun meti hvort í þessu felst
hagsmunaárekstur.
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3

Samkeppnishæfni

3.1 Samkeppnishæfni rafmagns
Samorka, samtök orku- og veitufyrirtækja, vann samanburð á rafmagnskostnaði heimila í
höfuðborgum Norðurlanda í ágúst síðastliðnum og á samsetningu kostnaðarins.

Mynd 3. Árlegur rafmagnskostnaður heimila á Norðurlöndum og einstakir kostnaðarþættir. Mynd frá Samorku.

Sé litið framhjá sköttum en horft á rafmagnsverð, dreifikostnað og flutning sést að
Kaupmannahöfn er dýrust en Reykjavík næstdýrust og staðan því þannig í ágúst 2016 að
skattheimta ræður mestu um raforkukostnað í borgunum. Samanburður á dreifi- og
flutningskostnaði milli landa er erfiður því ekki er einhlítt hvernig lönd kjósa að skipta
kostnaði niður á milli notendahópa. Í Viðauka I er birt samantekt frá Evrópuráðinu frá
nóvember 2016 um kostnað við flutning og dreifingu í Evrópu.
Þetta verður að hafa í huga þegar metin er áhætta af offjárfestingu í raforkukerfinu.
Samkeppnisstaða Íslands við önnur lönd þegar starfsemi er valinn staður gæti versnað,
sérstaklega gangi spár um aukna rafmagnsnotkun ekki eftir. Það gæti skapast vítahringur
samdráttar og hækkandi verðs því í grunninn er sérleyfishluti raforkuverðsins – dreifing og
flutningur – einungis úthlutun kostnaðar til viðskiptavina. Hækki sá kostnaður, fælir það
nýja notendur frá sem þýðir að aukinn kostnaður lendir alfarið á þeim sem fyrir eru. Hér er
aftur minnt á að samkvæmt skýrslu IMD um samkeppnishæfni þjóða er flutningskerfið hér
það fimmta traustasta í heimi og það er mat ON að ekki eigi að ráðast í fjárfestingar nema
þar sem brýna nauðsyn ber til.
3.2 Rafmagn og olía í fiskimjölsverksmiðjum
Á tímabilinu frá janúar til apríl 2016 notuðu flestar fiskimjölsverksmiðjur hér á landi olíu í
stað rafmagns til bræðslu. Ástæðan var sú, að umtalsvert dýrara var að nota rafmagn en
olíu til að kynda ofnana.
Þeir viðskiptavinir Landsnets sem kaupa skerðanlegan flutning greiða nú 70-80% af verði
fyrir forgangsflutning og hefur þessi kostnaðarliður hækkað um 300% á síðustu 5 árum.
Verði flutningskerfið styrkt til mikilla muna þá hverfur þörf Landsnets til þess að bjóða
skerðanlegan flutning. Fiskimjölsverksmiðjur og aðrir sem keypt hafa skerðanlegan flutning
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á lægra verði verða þá væntanlega að greiða fullt almennt verð fyrir flutninginn. Það getur
leitt til þess að verksmiðjurnar kyndi ofnana með olíu í auknum mæli, þvert á það sem
Landsnet segist stefna að með kerfisáætluninni.
Orkunotkun fiskimjölsverksmiðja er afar breytileg, eða frá 250 GWst. á ári og upp í 900
GWst. Loðnuafli er ráðandi þáttur. Þess vegna er erfitt að spá fyrir um raforkunotkun þessa
iðnaðar.

Mynd 4. Orkunotkun fiskimjölsverksmiðja 1990 til 2014. Mynd úr raforkuspá 2015-2050.

Sé tilgangur hluta fjárfestinganna í KÁ að auka flutningsgetu raforku til þessara notenda,
sem nýta skerðanlegan flutning, þarf að hafa þetta í huga:
1. Lágur nýtingartími hámarksafls
Nýtingartími er misjafn milli verksmiðja en liggur á bilinu 500-3.000 klst. á ári. Það
eru 6-34%.
2. Ófyrirsjáanleiki í notkun raforku
Notkun verksmiðjanna á raforku sveiflast með stofnstærðum nokkurra fiskitegunda,
t.d. loðnu og kolmunna.
3. Olía er staðgönguvara raforku
Árið 2016 var olíuverð mjög lágt enda tók fjöldi verksmiðja olíu framyfir rafmagn.
Að þessu samanlögðu er erfitt að sjá fyrir sér að tekjur Landsnets dugi fyrir þeim
fjárfestingunum í KÁ sem hugsaðar eru fyrir þessa viðskiptavini.
Hafa þarf hugfast að fiskimjölsframleiðendur starfa í samkeppnisumhverfi við aðra
fiskimjölsframleiðendur, einkum frá Noregi og Chile. Kappsmál er að þessi iðnaður búi við
samkeppnishæf kjör hvað varðar orkukaup. Í umsögn SFS á kerfisáætlun Landsnets dags.
06.01.2017 kemur fram að „...raforkan og flutningur hennar hefur hækkað hlutfallslega
mikið frá árinu 2009 og verksmiðjurnar sjá engan fjárhagslegan ávinning af frekari
rafvæðingu við núverandi aðstæður“. Lauslegan samanburð á hlutfallslegum kostnaði við
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bræðslu með olíu annars vegar og raforku hins vegar (skerðanlegri- og forgangsorku) má
sjá í Viðauka II.
Komi til þess að kerfið verði styrkt það mikið að eingöngu forgangsorka standi verksmiðjum
til boða, þá er rafmagn jafn hagstæður orkugjafi og olía, ef olíuverð er rúmlega 80 USD.
Sé verð á olíu undir 80 USD er olían hagfelldari kostur miðað við núverandi uppbyggingu
gjaldskrár. Kæmi slíkt tilfelli upp mætti segja að styrking kerfis hefði haft þær afleiðingar
að það stæði ónotað vegna mikils kostnaðar.
3.3 Olíukatlar sem „varaafl“
Með rafvæðingu fiskimjölsverksmiðja má líta svo á að varaaflsgeta kerfisins hafi vaxið
verulega því um víkjanlegt álag er að ræða sem er alltaf með 100% umframgetu í olíu. Að
auki geta fiskimjölsverksmiðjur verið mun hagstæðari rekstrareiningar en hefðbundið
varaafl. Bruni þeirra á olíu er eingöngu til þess að framleiða varma og ætla má að slík
framleiðsla kosti helming til einn þriðja af kostnaði við framleiðslu á rafmagni með olíu.
Mynd 5 sýnir legu þessa „varaafls“ en það er ígildi 160 MW af rafafli. Sá hængur er þó á
þessari gerð varaafls að það gagnast ekki nema vinnsla sé í gangi. Í því tilliti er minnst
gagn af því í júní en mest í febrúar.
Kópaskerslina, 70 km 33 kV strengur í eigu RARIK.
Umframflutningsgeta til Kópaskers < 5 MW

Þórshöfn. 100% olíuknúin bræðsla. Þarf um 15 MW

Vopnafjörður. 100% rafvædd bræðsla. Notar 15 MW

Seyðisfjörður. 80% rafvædd bræðsla.
Þurrkari á olíu. Notar 12 MW

Fiskimjölsbræðslur, yfirlitsmynd:
Austurland : ígildi 110 MW uppsetts afls. Olía annar um 25 MW af aflþörf
Suðurland : ígildi 25-30 MW uppsetts afls. Olía annar 5-10 MW af aflþörf (að
hámarki)
Akranes 15% rafvædd en fer upp
í 100% H2-2016 . Notar 3 MW
sem vex upp í 15 MW 2016.

Vesturland : ígildi 25 MW uppsetts afls. Olía er með 50% en fer lækkandi.

Norðfjörður. 100% rafvædd bræðsla.
Þurrkari á olíu. Notar 20 MW, fær 1618 MW (max) vegna takmarkana NES1
Eskifjörður. Líklega 80% rafvædd
bræðsla. Notar 12 MW.
Fáskrúðsfjörður. Líklega 100% rafvædd
bræðsla. Notar 15 MW.
Höfn (Skinney Þinganes). Umfang
rafvæðingar óþekkt. Notar 10-15 MW.

Helguvík 80% rafvædd.
Notar 10-12 MW.

Vestmannaeyjar. Vinnslustöðin er með
rafvædda bræðslu, en fær lítið rafmagn
vegna flutningstakmarkana

Vestmannaeyjar. Ísfélagið er með
olíuvædda bræðslu. Ekkert rafmagn
fæst hvort sem er

Mynd 5. Lega fiskimjölsverksmiðja og rafafl hverrar þeirra.
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Tvö svæði með veika tengingu sín á milli

Í kynningum Landsnets á KÁ hefur komið fram að tilgangur hálendislínu eða nýrrar
byggðalínu sé að tengja saman vatnasvið milli landshluta og auka þannig afhendingaröryggi kerfisins. Spyrja má á hverjum rof á afhendingu bitni og hvort rétt sé að bregðast
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við því með öðrum og hagkvæmari hætti. Stærstu notendurnir, álverin, bera mikla áhættu
af afhendingarbresti. Í athugasemdum Norðuráls við kerfisáætlun 2015-2024 kemur fram
að fyrirtækið kalli ekki á slíka tengingu enda vegi aukinn flutningskostnaður hennar vegna
þyngra en hugsanlegt framlegðartap vegna skerðingar. ON veit ekki til þess að nokkur
stórnotandi hafi kallað eftir öflugri tengingu yfir hálendið eða með ströndum.
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Tvö kerfi, tvö gjaldsvæði?

ON telur eðlilegt að flutningsgeta til Akureyrar og til Vestmannaeyja verði aukin. Hins vegar
sé hvorki nauðsynlegt að leggja 220 kV línu frá Blönduvirkjun til Akureyrar né að tengja
Norðausturland við Suðvesturland með hálendislínu eða með endurbyggingu byggðalínu.
Í nágrannalöndum okkar hefur verið farin sú leið að skipta upp löndum í verðsvæði raforku
eftir flutningsgetu. Fyrir nokkrum árum var Svíþjóð eitt verðsvæði á NordPool (SE) en er í
dag fjögur svæði (SE1-SE4). Noregi hefur á sama hátt verið skipt upp í fimm verðsvæði
(NO1-NO5). Þegar ekki er um flutningstakmarkanir að ræða er sama markaðsverð raforku
á samliggjandi svæðum. Aðeins þegar lestun er mikil verður markaðsverð orku breytilegt
milli svæðanna.
ON leggur til að Landsnet skoði hvernig svipuð skipting milli verðsvæða á Norðausturlandi
annars vegar og Suðvesturlandi hins vegar gæti litið út hérlendis (IS1-IS2). Nú þegar liggur
til grundvallar Netmáli C6 um úrræði við varanlegum og tímabundnum flutningstakmörkunum. ON telur að slík skipting kunni að vera talsvert hagkvæmari en tugmilljarða
fjárfesting í flutningslínum milli Norðausturlands og Suðvesturlands.
Virðingarfyllst,

Bjarni Már Júlíusson
framkvæmdastjóri
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Viðauki I: Flutningskostnaður í Evrópu
Flutningskostnaði á Íslandi er skipt í þrennt, annars vegar almenna notkun (<80 GWh/ári),
skerðanlega notkun og stóriðju (>80 GWh/ári).
Flutningskostnaði í Evrópu er skipt með öðrum hætti sem þó er ekki einhlítur á milli landa.
Til að mynda er hver tengipunktur í Svíþjóð með ákveðnu gjaldi (inn- og útmötun) eftir
lestun kerfis. „Gjald“ þetta getur verið neikvætt þegar þörf er mikil. Þetta gerir samanburð
á flutningskostnaði eilítið flókinn. Þrátt fyrir þetta er hægt að skoða stóru myndina.
Heimili
Evrópuráðið tók saman dreifi- og flutningskostnað Evrópuríkja árið 2015 í skjali útgefnu í
lok nóvember 2016 (sjá hér). Í Mynd 6 hefur verið tekinn saman dreifi- og
flutningskostnaður heimila í þessum ríkjum og Íslandi hefur verið bætt við. Flutnings- og
dreifiverðskrá er ekki hin sama milli íslenskra dreifiveitna og notast var við kostnað í
desember 2016 hjá Veitum. Eins og sést, þá er flutningsliður hjá Veitum næsthæstur á eftir
Belgíu. Þess ber að geta að verð fyrir Ísland eru tekin áður en flutningsgjaldskrá Landsnets
til dreifiveita var hækkuð um 13% í lok síðasta árs.

Mynd 6. Dreifi- og flutningskostnaður heimila í Evrópu 2015 - Ísland 12.2016 (gjaldskrá Veitna).
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Fyrirtæki
Á næstu myndum má sjá samanburð á dreifi- og flutningskostnaði milli Evrópuríkja og
Íslands þar sem búið er að skipta fyrirtækjunum í lítil fyrirtæki (20-500 MWst) og stærri
fyrirtæki (2-20 GWst). Á öllum myndunum er Ísland lengst til hægri. Mynd 7 sýnir að Ísland
er í topp 10 hvað varðar dreifi- og flutningskostnað fyrir lítil fyrirtæki.

Mynd 7. Dreifi- og flutningskostnaður lítilla fyrirtækja í Evrópu 2015 - Ísland 12.2016 (gjaldskrá Veitna).

Ef stærri fyrirtæki eru skoðuð, þá sést að Ísland er í topp 4 yfir hæsta dreifi- og
flutningskostnaðinn þar sem flutningurinn er jafnvel hæstur (m.v. þau lönd sem gefa hann
upp) - sjá Mynd 8.

Mynd 8. Dreifi- og flutningskostnaður stærri fyrirtækja í Evrópu 2015 - Ísland 12.2016 (gjaldskrá Veitna).
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Stóriðja
Að lokum, þá sýnir mynd 9 dreifi- og flutningskostnað fyrir stóriðju. Athygli er vakin á því
að í Evrópu er miðað við 70 GWst notkun á ári en ekki 80 eins og hér á landi. Hér er
samanburðurinn atvinnulífinu á Íslandi afar hagfelldur enda ber stóriðjan hér á landi sjálf
sinn dreifikostnað.

Mynd 9. Dreifi- og flutningskostnaður stóriðju í Evrópu 2015 - Ísland 12.2016.

Samandregið
Samanburður á dreifi-og flutningskostnaði milli landa er erfiður vegna mismunandi
gjaldskráa milli landa. Samanburðurinn hér bendir þó eindregið til þess að flutningur hér á
landi sé kostnaðarsamur og geti ógnað samkeppnishæfni. Gæta þarf því sérstakrar
varúðar við auknar fjárfestingar sem hækkað geta verð.
Vakin er athygli á að hér er notað miðgengi evrunnar fyrir 2016 (133,59 ISK/EUR) fyrir
almennan markað en evran hefur veikst um tæp 12% gagnvart ISK síðan. Samanburðurinn
er því enn óhagfelldari nú. Gengisbreytingar EUR/USD breyta samanburði í stóriðju á
sams konar hátt, þótt sveiflur séu þar almennt lægri.
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Viðauki II: Kostnaður við bræðslu með rafmagni og olíu
Sé flutningskerfi styrkt verður síður hægt að bjóða upp á skerðanlegan flutning eða
dreifingu til fiskimjölsverksmiðja. Þetta eykur hættu á því að fiskimjölsverksmiðjur losi sig
við rafskautakatla því ekki aðeins verða þeir dýrari í rekstri, heldur þurfa þeir ávallt að
viðhalda tveimur kerfum, rafskautakötlum og olíukötlum.
Mynd 10 sýnir áætlaðan hlutfallskostnað fiskimjölsverksmiðja við olíu og raforku miðað við
skerðanleg innkaup annars vegar og forgangskaup hins vegar.

Áætlaður hlutfallskostnaður fiskimjölsverksmiðja
- kostnaður við olíu vs. kostnaður við rafmagn
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Mynd 10. Áætlað hlutfall orkukostnaðar í olíu og raforku: Miðað er við núverandi fyrirkomulag annars vegar en hefðbundið
forgangsorkuumhverfi að vetri hins vegar. Þar sem halda þarf úti tveimur kerfum til að bræða með rafmagni má áætla
að hlutfall rekstrarkostnaðar þurfi að vera hærra en 1,05 þar sem 0,05 er áætlaður viðbótarkostnaður vegna
tvöföldunarinnar (aukinn grunnviðhald). Olíuverð þarf að vera yfir um 80 USD til að forgangsorkukaup séu fjárhagslega
hagkvæmari en olía.
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Viðauki III: Möguleg þróun raforkunotkunar á Íslandi
Mikið er lagt upp úr orkusparnaði á heimsvísu, sér í lagi í Evrópusambandinu. Ísland tekur
upp margar af tilskipunum Evrópusambandsins beint. Þótt tilskipanir séu ekki teknar upp
hafa þær bein áhrif á vöruúrval. Sparneytnari tækjum fjölgar og þau leysa hin eldri af hólmi.
Ekki er lengur hægt að kaupa glóperur nema í sérverslunum. Einangrun kæli- og
frystitækja fer síbatnandi og nánast hvert raftæki ætlað almenningi fer í gegnum mat á
orkusparneytni áður en það er boðið til sölu í verslunum. Nokkur dæmi má sjá hér fyrir
neðan.
Sé raforkunotkun flokkuð í þvottatæki, kælitæki, eldunartæki, lýsingu og aðra notkun og
miðað við raunnotkun á svæði OR/Veitna 2009, gæti þróun heimilisnotkunar verið með
þeim hætti sem sést hér að neðan.
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Mynd 12. Meðalnotkun heimilis hjá Veitum 2009 - Heildarnotkun 4.900 kWh.

Sé svo gerð gróf áætlun, að orkunotkun í hverjum flokki minnki fæst eftirfarandi mynd.
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Mynd 13. Möguleg meðalnotkun heimilis hjá Veitum 2025 - Heildarnotkun 3.670 kWh. Hér hefur orkunotkun hvers flokks
minnkað sem hér segir : þvottatæki -15%, kælitæki -20%, eldunartæki -10%, lýsing -65% , önnur notkun -30%.
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Líklegt er að áherslur um sparneytnari lýsingu munu fyrst hafa áhrif á heimilismarkaði, en
síðar hjá fyrirtækjum. Stafar þetta af því að fyrirtæki skipta ekki eins oft út ljósabúnaði og
hafa oft lagera af perum. Þó eru komnar LED perur sem hugsaðar eru til útskiptingar á
flúorperum í fyrirtækjum og orkusparandi LED lýsingarflekar sem kæmu í stað heilla ljósa.
Atvinnulýsing
Skipting raforkunotkunar meðal fyrirtækja er misjöfn eftir starfsemi. Í framleiðslufyrirtækjum
er talan 10% oft notuð vegna lýsingar. Hlutfallið er væntanlega hærra í mörgum öðrum
atvinnugreinum. Meðal fyrirtækja sem eru viðskiptavinir ON má út frá því sem áður segir
áætla að sparast geti 30-40 GWst á ári við það eitt að lýsing í fyrirtækjunum færist yfir í
LED.
Uppsett afl í götu- og hafnalýsingu á Íslandi árið 2015 var um 17 MW. Þann 13.4.2015
voru innleidd lög 2011/65/EU RoHS 2 sem fela í sér bann við kvikasilfursperum. Á
höfuðborgarsvæðinu hefur þetta í för með sér að þörf er á allsherjar útskiptum og búið er
að setja fram áætlun um 50% útskipti á næstu 5 árum. Algengasta perustærð er 125 W og
dæmigerð pera til útskiptingar er 68 W LED pera. Uppsett afl mun því minnka um nánast
50%. Orkunotkun nýrra pera mun minnka meira en sem nemur afli því við útskiptin er stefnt
að því að setja bæði „dimmera“ eða hreyfiskynjara á fáfarna vegi, sem annað hvort deyfa
lýsingu eða slökkva alveg á henni þegar umferð er lítil. Orkuþörf þessa hluta
atvinnulýsingar getur minnkað um aðrar 30-40 GWst á ári.
Orkunotkun heimila
Möguleg þróun á heimilismarkaði á svæði ON sést á mynd 14. Á myndinni er
raunmeðalnotkun hvers heimilis frá 2009-2015 með árlega lækkun sem nemur 85 kWh.
Heildarnotkun með þeirri þróun er sýnd áfram til 2030. Sú lína miðast við 1.500 nýjar íbúðir
á ári. Þá er á myndinni sýnd hugsanleg fjölgun rafbíla og áhrif þeirra á raforkunotkun
heimilanna. Athygli vekur að vegna samdráttarins sem stendur yfir þá er það ekki fyrr en
rafbílar eru orðnir um 33 þúsund að raforkunotkun er orðin sú sama og árið 2009.
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Mynd 14 Möguleg þróun raforkunotkunar heimila á höfuðborgarsvæðinu. Áætlað er að rafbílar noti 20 kWst á hverja 100
kílómetra og hverjum bíl sé ekið 12.600 kílómetra á ári.
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Viðauki IV - Rafvætt samfélag
Á fundi Landsvirkjunar 30.3.2017 um Samfélagsábyrgð og heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna vék forstjóri fyrirtækisins að hugsanlegri þróun á nýtingu endurnýjanlegrar orku.
Þar varpaði hann upp þeirri mynd sem hér sést og athygli vekur hversu hlutur
endurnýjanlegrar orku í samgöngum í heiminum vex í raun hægt á alþjóðavísu. Þetta gerist
þrátt fyrir að víða erlendis sé hægara um vik en hér vegna umfangs lestarsamgangna.
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