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Ávarp orkumálastjóra  
 
Ameríkumaður benti mér á, þegar honum þótti ég hafa 
nokkuð þröngt sjónarhorn við að finna lausn á ákveðnu 
vandamáli, að það væru margar mögulegar aðferðir til þess 
að flá kött. “There are many ways to skin a cat”. Ég baðst 
kurteislega undan því að hann lýsti þessum aðferðum í 
smáatriðum en mér verður einhvern veginn oft hugsað til 
þessa manns þegar fólk í stærri eða minni hópum kemur að 
því að taka ákvarðanir eða móta stefnu til framtíðar.  
 
Hin einfalda leið er að velja sér lið eða leiðtoga til þess að 
fylgja sem maður almennt treystir eða telur sig eiga samleið 
með af einhverjum ástæðum og kaupa eins konar 
pakkalausn sem gæti náð yfir afstöðu til veru okkar í NATO, 
Evrópusamstarfs, aðskilnaðar ríkis og kirkju og 
afgreiðslutíma verslana svo dæmi séu nefnd.  
 
Hin krefjandi leið er þegar einstaklingurinn kynnir sér alla 
málavexti, leggur niður fyrir sér hvaða þættir málsins eru 
mikilvægastir, metur undir hverjum þætti bæði jákvæð og 
neikvæð álitaefni og reynir síðan á grundvelli þessara 
upplýsinga að komast að málefnalega grundaðri 
niðurstöðu.  
 
Þótt við almennt viljum trúa því að það sé seinni aðferðin 
sem menn stefna að þá er okkur um leið gjarnt að líta upp 
til þeirra sem geta hrifið með sér fjöldann með grófum 
einföldunum og oft ómálefnalegum boðskap. Hugmyndir 
um þegnskylduvinnu voru t. d. á sínum tíma ekki kveðnar í 
kútinn með því að sýna fram á veikleika í þeirri 
hugmyndafræði sem að baki lá heldur með hnyttilega ortri 
ferskeytlu.  
 
Algeng aðferð til þess að losna við málefnalega umræðu er 
að velja út einstök atriði máls og umvefja þau hæfilegri 
blöndu af þjóðernisrómantík, einstöku verndargildi, dulúð 
og alls kyns óverðskuldaðri upphafningu til þess að girða 
fyrir frekari umhugsun og umfjöllun um aðra þætti málsins 
og koma í veg fyrir heildstætt mat.  
 
Gott dæmi um þetta er þegar menn vilja í umræðunni útiloka 
auðlindanýtingu sem skapað gæti hundruð milljarða í 
útflutningstekjur og sparað útblástur um milljónir tonna af 
koltvísýringi, á þeirri einu forsendu að  hún muni hafa áhrif 
á hálendið. Það er næsta víst að margir möguleikar til 
auðlindanýtingar munu verða settir til hliðar vegna 
neikvæðra áhrifa þeirra á náttúru, menningararf, aðra 
landnýtingu og fleiri þætti sem koma til skoðunar. Margir 
aðrir þættir sem einnig eiga að koma til skoðunar eru raunar 
mjög jákvæðir, þannig að heildarmyndin er engan veginn 
einhlít. Um það snýst reyndar öll vinna samkvæmt lögum 
um Rammaáætlun. Að láta hæð yfir sjávarmáli eina og sér 
leiða til niðurstöðu um slíkt er náttúrulega ekki dæmi um 
vandaðan málatilbúnað.  
 
Það má í framhaldi af því spyrja sig í ljósi þeirra neikvæðu 
áhrifa á loftslagsmálin, sem aukinn bruni jarðefnaeldsneytis 
hefur í för með sér, hvort sjónarhorn okkar, þegar við metum 
t.d. virkjanakosti, sé ekki frekar of þröngt. Í þeim efnum er 
jörðin öll undir.  
 
Bruni jarðefnaeldsneytis og hlýnun lofthjúpsins á heimsvísu 
hefur bein áhrif á hitastig og súrnun sjávar, bráðnun jökla 
og breytta sjávarstöðu. Þetta er eins konar alþjóðlegur  
 

 
 
 
 
banki þar sem við getum 
lagt inn og tekið út af 
sameiginlegum reikningi, 
hvar sem við erum stödd 
á jarðarkringlunni og 
afleiðingarnar elta okkur 
uppi, þar sem við búum.  
 
Kolaorkuver gefur frá sér 
um það bil 800 kg af 
koltvísýringi á hverja 
framleidda mega- 
wattstund umfram það 
sem myndast við 
raforkuframleiðslu með vatnsorku eða jarðvarma á Íslandi.  
Fyrir 100 MW orkuver nemur þessi munur rúmlega 600.000 
tonnum á ári eða rúmlega 30 milljónum tonna á 50 árum. 
Þetta ættum við að sjálfsögðu að taka inn í jöfnuna þegar 
við metum heildaráhrif mismunandi orkukosta.  
 
Önnur aðferð er að kasta fram einhverjum tilbúnum 
röksemdafærslum sem virðast trúverðugar við fyrstu sýn en 
reynast svo fullkomlega innihaldslausar þegar betur er að 
gáð. 
 
Árið 1971 þegar ég rak miðunarstöð á Malarrifi fyrir 
landgrunnsmælingar á vegum Orkustofnunar var þar 
gestkomandi maður sem hét Jón. Hann var vanur að svara 
spurningu um hugsanlegan skyldleika manna með sama 
stutta svarinu: “Jú, það var þannig, að ömmur þeirra voru 
mæður!”   
 
Að lokinni loftslagsráðstefnunni í París komu menn 
ábúðarmiklir fram á sjónarsviðið og túlkuðu niðurstöður 
hennar á þann veg að nú væri sjálfhætt við allar hugmyndir 
um olíuvinnslu á Drekasvæðinu. Samt er það þó þannig, að 
sú leið, sem þar var valin, var að fá löndin til þess að 
skuldbinda sig til þess að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda. Þar er ekki eitt orð  að finna um 
skuldbindingar til þess að draga úr vinnslu olíu og gass.  
 
Með minnkandi eftirspurn mun að sjálfsögðu hægja á 
vinnslunni. En það er ljóst að með þeim markmiðum sem 
nú eru til umræðu verður markaður fyrir olíu og gas fram 
eftir þessari öld og það mun þurfa að finna og nema nýjar 
lindir. Því miður munu hins vegar þekktar kolabirgðir 
heimsins endast okkur um aldir.  
 
Ef núverandi kolabrennslu væri skipt út fyrir olíu og gas í 
jöfnum hlutföllum myndi kolefnislosun á ári minnka um 5,5 
gígatonn eða 17 % af öllum útblæstri vegna notkunar 
jarðefnaeldsneytis miðað við óbreytta orkuvinnslu.  
 
Skortur á olíu og gasi mun hins vegar leiða til aukinnar 
kolabrennslu sem hefur í för með sér stóraukna 
kolefnislosun og myndi þannig því miður vísa leiðina beint 
til glötunar. 	
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Orkustofnun  

 

Stjórnsýsluhlutverk  
 

Hlutverk Orkustofnunar  
Orkustofnun heyrir undir iðnaðar- og viðskiptaráðherra. 
Hlutverk hennar er markað af sérlögum um stofnunina og 
öðrum lögum. Sem fagstofnun á sviði auðlinda- og 
orkumála gegnir Orkustofnun víðtæku stjórnsýsluhlutverki 
og skyldum.  Meðal helstu verkefna má  nefna: 
 
Stefnumarkandi hlutverk 
Í lögum um Orkustofnun er kveðið á um að stofnunin skuli 
meðal annars vera: 
• ríkisstjórninni til ráðuneytis um orku- og auðlindamál,  
• standa fyrir rannsóknum á orkubúskap þjóðarinnar og 

orkulindum landsins og hafsbotnsins og öðrum 
jarðrænum auðlindum þannig að unnt sé að meta 
þær og veita stjórnvöldum ráðgjöf um skynsamlega 
og hagkvæma nýtingu þeirra, 

• að safna, varðveita og miðla gögnum um orkulindir og 
aðrar 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. 
 

Leyfisveitingar 
Orkustofnun veitir opinber leyfi til  
• rannsóknar og nýtingar á jarðrænum auðlindum,  
• breytinga á vatnsfarvegum og söfnunar vatns í 

miðlunarlón, 
• reksturs orkuvera og flutningsvirkja raforku og fylgist 

með framkvæmd þessara leyfa. 
 
Raforkueftirlit 
Innan stofnunarinnar er einnig starfandi raforkueftirlit sem 
starfar á grundvelli raforkulaga, nr. 65/2003. Er því m.a. 
falið að hafa eftirlit bæði með fjárhagslegum og 
tæknilegum þáttum þeirra fyrirtækja sem rekin eru á 
grundvelli sérleyfa,  
• annars vegar til dreifingar á raforku og  
• hins vegar flutnings.  

 
Annað eftirlit 
Orkustofnun fer einnig með leyfisveitingarvald samkvæmt 
ákvæðum laga um eignarétt íslenska ríkisins að auðlindum 
hafsbotnsins, nr. 73/1990 svo og laga um leit, rannsóknir og 
vinnslu kolvetnis, nr. 13/2001. 

 
 

 
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. Yfirumsjón sjóðsins er í höndum 
iðnaðar- og viðskiptaráðherra. 
 
Orkusetur 
Hlutverk setursins er að stuðla að aukinni vitund 
almennings og fyrirtækja um skilvirka orkunotkun og 
möguleika til orkusparnaðar.  
 
Niðurgreiðslur 
Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar á árinu 2015 skiptast á 
hitunarþætti með rafmagni og niðurgreiðslur á húshitun 
með olíu. 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. 
 
Upplýsingamiðlun 
Orkustofnun sinnir þess utan leiðbeiningarskyldu sinni og 
upplýsingagjöf gagnvart almenningi og innlendum og 
erlendum aðilum.  
 
Gagnamál 
Orkustofnun hefur aflað gagna um orkurannsóknir og 
orkunýtingu landsins á löngum tíma. Stór hluti þeirra gagna 
sem hafa orðið til í starfsemi Orkustofnunar er stafrænn og 
vistaður í gagnagrunnum og/eða landupplýsingakerfum. 
 

Auðlindanýting  
Stofnunin fer með stjórnsýslu- og leyfisveitingarvald, eins 
og fyrr greinir. Til að sinna þessu umfangsmikla hlutverki 
Orkustofnunar leggur stofnunin áherslu á þverfaglega vinnu 
sérfræðinga stofnunarinnar áður en endanleg ákvörðun er 
tekin í hverju máli fyrir sig.  
 
Alþjóðlegt samstarf 
Stofnunin sinnir auknu alþjóðlegu samstafi s.s. á grunni 
EES samningsins vegna Uppbyggingarsjóðs EES,  
Geothermal ERA NET og öðru alþjóðlegu samstarfi. Þar er 
veigamikill þáttur aukinn alþjóðlegur áhugi á að nýta reynslu 
frá Íslandi af rannsóknum og nýtingu á jarðhita.   
 
Háskóli Sameinuðu þjóðanna 
Jarðhitaskólinn (JHS) er rekinn samkvæmt samningi milli 
Háskóla Sameinuðu þjóðanna í Tókýó og Orkustofnunar 
fyrir hönd íslenska ríkisins. JHS sér um öll mál sem snerta 
jarðhita á vegum Háskóla Sameinuðu þjóðanna.   
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Mannauður  
 
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.  
 
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 hafi vilja og getu til 
að vinna í hópum, sem eru skipaðir starfsmönnum sem hafa 
mismunandi sérþekkingu. 
 
Ef litið er á starfsmannaveltu Orkustofnunar síðastliðin ár, 
kemur i ljós að hún hefur að meðaltali verið nokkuð mikil, 
sérstaklega árið 2011 og 2015. Starfsemi stofnunarinnar 
byggir alfarið á því að geta laðað til sín og haldið í öflugt og 
hæft starfsfólk, með samkeppnishæfum kjörum og aðstöðu, 
svo að ekki dragi úr gæðum og öryggi starfseminnar.  

 
Í eftirlitsstofnun eins og Orkustofnun þar sem eftirlit er með 
einni af grundvallar atvinnugreinum þjóðarinnar, 
raforkumarkaðnum, sem allar aðrar atvinnugreinar og 
heimili nýta, er afar mikilvægt að takist að halda stafsfólki 
með samkeppnishæfum kjörum á við aðrar stofnanir með 
svipaða starfsemi.  
 
Fjöldi starfsmanna á árinu 2015 var 43 og er það svipaður 
fjöldi og undanfarin ár, en umfang stofnunarinnar hefur þó 
aukist.     
 
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 starfs- 
aðstæður séu í samræmi við þarfir. 

• Auðvelda starfsmönnum að samræma fjölskyldu-
ábyrgð og starf.   

 
 
 
 
 
 

 

 
Kynjahlutfall innan stofnunarinnar hefur haldist nokkuð jafnt 
og árið 2015 var hlutfallið karlar 53,5% og konur 46,5%.  
 
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.   

 
Ef litið er á aldurssamsetningu starfsmanna, kemur í ljós að 
meðalaldur er 48 ár, en nokkuð hátt hlutfall er á aldrinum 50 
– 69 ár. Einnig eru afar fáir í yngsta aldurshópnum frá 20 – 
29 ára, en nokkuð margir á aldrinum 30-39 ára.    
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Leyfisveitingar 
 
Leyfisveitingar Orkustofnunar árið 2015 
Orkustofnun fer með leyfisveitingarvald og eftirlit með 
leyfum samkvæmt ákvæðum laga um rannsóknir og nýtingu 
á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998, auðlindalaga, 
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. Engin ný leyfi voru veitt vegna olíuleitar og vinnslu 
á árinu 2015, en fylgt var eftir fyrirliggjandi leyfum á 
Drekasvæðinu og þeim rannsóknaráætlunum sem 
leyfishafar hafa skuldbundið sig til samkvæmt leyfunum. 
 
Leyfisveitingar Orkustofnunar eru kæranlegar til úrskurðar-
nefndar umhverfis- og auðlindamála og fara má með mál 
fyrir dómstóla. Einungis eitt mál gegn Orkustofnun, frá árinu 
2013, liggur fyrir óafgreitt hjá úrskurðarnefndinni.  
 
Héraðsdómur Reykjavíkur kvað upp dóm á árinu 2015 
vegna leyfisveitingar Orkustofnunar fyrir Suðurnesjalínu 2, 
220 kV háspennulínu sem Landsnet hyggst reisa og reka. 
Töldu stefnendur málsins, landeigendur á 
Vatnsleysuströnd, að brotið hefði verið með ýmsum hætti 
gegn réttindum þeirra og ákvæðum stjórnsýslulaga við 
málsmeðferð Orkustofnunar og að niðurstaða 
Orkustofnunar um leyfisveitinguna fengi ekki staðist að efni 
til.  
 
Þá höfðu Náttúruverndarsamtök Suðvesturlands aðkomu 
að málinu, en samtökin höfðu einnig gert athugasemdir við 
málsmeðferð Orkustofnunar.  Niðurstaða dómsins var sú að 
málsmeðferð Orkustofnunar byggði á ákvæðum 
raforkulaga og gætt hefði verið að meginreglum 
stjórnsýsluréttarins áður en ákvörðun var tekin.  
 
Á árinu 2015 gaf Orkustofnun út á grundvelli ofangreindra 
laga alls 27 leyfi og eina ákvörðun að auki, sem skoða má 
sem ígildi leyfis: 
• Nýtingarleyfi vegna jarðhita á Hellisheiði 
• Nýtingarleyfi á jarðhita í landi Flúða og Kópsvatns í 

Hrunamannahreppi 
• Nýtingarleyfi á grunnvatni í landi Hlíðarfótar í Svínadal 
• Nýtingarleyfi á grunnvatni í landi Tungu í Svínadal 
• Nýtingarleyfi á grunnvatni í Vatnsendakrikum í 

Heiðmörk til Kópavogsbæjar 
• Nýtingarleyfi á grunnvatni í Vatnsendakrikum í 

Heiðmörk til Veitna ohf. 
• Leyfi til nýtingar á grunnvatni og jarðsjó, í landi 

sveitarfélagsins Ölfus við Þorlákshöfn  
• Rannsóknarleyfi á jarðhita við Stóru Sandvík 
• Rannsóknarleyfi vegna áætlana um virkjun 

Hafnardalsár á Langadalsströnd við Ísafjarðardjúp 
• Rannsóknarleyfi vegna áætlana um Hvalárvirkjun í 

Ófeigsfirði, Árneshreppi   
• Rannsóknarleyfi vegna áætlana um Skúfnavatnavirkjun 

á Langadalsströnd við Ísafjarðardjúp  
• Rannsóknarleyfi vegna áætlana um Austurgilsvirkjun á 

vatnasviði Selár við Ísafjarðardjúp   
• Nýtingarleyfi til að hagnýta örverur sem vinna má úr 

jarðhitasvæði í Svartsengi í Grindavíkurbæ 

• Almennt rannsóknarleyfi til grunnrannsókna á örverum 
á Reykjanesi og Suðurlandi 

• Leyfi til að senda hitakærar örverur til rannsókna við 
háskólann í Strathclyde 

• Leyfi til hagnýtra rannsókna á örverum á jarðhita- 
svæðum á Reykjanesi og við Svartsengi 

• Almennt rannsóknarleyfi til grunnrannsókna á örverum 
á jarðhitasvæðum í lónum undir Skaftárkötlum í 
Vatnajökli 

• Leyfi til tilraunatöku á kalkþörungaseti af hafsbotni 
austan Æðeyjar og út af Kaldalóni í Ísafjarðardjúpi 

• Leyfi til töku malar og sands af hafsbotni út af leirum í 
botni Reyðarfjarðar 

• Virkjunarleyfi til að stækka Búrfellsvirkjun um 100 MW 
• Leyfi til byggingar nýs raforkuflutningsvirkis í 

Grundarfirði  
• Leyfi til að reisa og reka Mosvallavirkjun í Svelgsá, 

Helgafellssveit 
• Leyfi til að reisa og reka Gönguskarðsárvirkjun á 

Sauðárkróki í Sveitarfélaginu Skagafjörður  
• Ákvörðun um lögmæti vatnaveitinga úr Skaftá út á 

Eldhraun  
• Leyfi vegna breytinga á vatnsfarvegi við ármót Eystri 

Rangár og Þverár 
• Leyfi vegna breytingar á árfarvegi vegna efnistöku úr 

námu á áreyri Hvítár við Bjarnastaði  
• Leyfi vegna breytingar á árfarvegi Morsár við Skaftafell 
• Leyfi til rannsókna á hafsbotni vegna sæstrengs til 

Evrópu  
 
Skilyrði Orkustofnunar við leyfisveitingar grunnvatns 
Mikilvægi grunnvatns vegna þarfa vatnsveita og sú 
staðreynd að grunnvatn er ekki ótakmörkuð auðlind, hefur 
undanfarið komið í auknum mæli til kasta Orkustofnunar.  
 
Með leyfisveitingu á grunnvatnsnýtingu í Vatnsendakrikum 
í Heiðmörk til Kópavogsbæjar (vegna Kópavogs og 
Garðabæjar) og Veitna ohf. (vegna Reykjavíkurborgar) 
lagði Orkustofnun m.a. áherslu á, að sveitarfélögin á 
höfuðborgarsvæðinu, þar á meðal Hafnarfjörður, komi sér 
saman um nýtingu auðlindarinnar, skiptingu hennar, 
mælingar og eftirlit með nýtingu og grunnvatnsfari vegna 
framtíðarnýtingar á svæðinu. Stofnunin væntir þess að 
sveitarfélögin og veitustofnanir þeirra geri með sér 
samkomulag um stefnumörkun fyrir þá nýtingu fyrir árslok 
árið 2020.  
 
Leyfishafi skal við framkvæmdir og nýtingu á sínum vegum, 
sem ætla má að hafi áhrif á nýtingu annarra aðila, taka tillit 
til og hafa samráð við aðila sem stunda nýtingu í nágrenni 
nýtingarsvæðisins.  
 
Með leyfisveitingum á grunnvatnsnýtingu Vatnsveitufélags 
Hvalfjarðarsveitar í Svínadal var leyfishafa gert að hafa 
samráð við Veiðifélög Laxár í Leirársveit þar sem 
vatnstakan væri líkleg við vissar aðstæður til að hafa áhrif á 
fiskför m.a. í þurrkatíð og við lágrennsli í Laxá. Skyldi 
Vatnsveitufélagið leitast við að tryggja nauðsynlegar 
mótvægisaðgerðir við slíkar aðstæður þannig að lífríki 
árinnar beri ekki skaða af og áhrif á fiskför verði í lágmarki 
með því að minnka vatnstöku sína þegar mælt lágrennsli 
Laxár við Miðfellsfljót mælist  undir ákveðnu marki, og er 
það forsenda leyfisins. 
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Raforkueftirlit 
 
Raforkueftirlit  
Raforkueftirlit Orkustofnunar hefur fjölþætt hlutverk á 
grundvelli ákvæða raforkulaga. Eitt af markmiðum þess er 
að veita sérleyfisfyrirtækjum, sem annast flutning og 
dreifingu raforku, aðhald til að tryggja að raforkunotendur 
búi við skilvirkt og hagkvæmt flutnings- og dreifikerfi raforku.  
 
Til að ná fram því markmiði að tryggja sanngjarnt verð, eru 
leyfðar tekjur fyrirtækjanna ákvarðaðar lögum samkvæmt 
með setningu og uppgjöri tekjumarka.  

 
Tekjumörk samanstanda af settum rekstrarkostnaði, 
afskriftum og arði (WACC x eignastofn til tekjumarka), en 
hjá dreifiveitunum er einnig tekið tillit til flutningsgjalda og 
kostnaðar er varðar töp í kerfinu. Tekjumörk eru sett á fimm 
ára fresti og gerð upp árlega. Tekjumörk dreifiveitnanna og 
flutningsfyrirtækisins hafa verið gerð upp frá árinu 2005.  
 
Tekjumörk eru gerð upp í sitt í hvoru lagi í þéttbýli og 
dreifbýli hjá þeim fyrirtækjum sem dreifa rafmagni í dreifbýli. 
Tekjumörk flutningsfyrirtækisins eru einnig gerð upp í sitt í 
hvoru lagi fyrir stórnotendur annars vegar og fyrir almenna 

notendur, þ.e. flutning til dreifiveitnanna, hins vegar. Sjá 
þróun á meðfylgjandi línuritum. Uppgerð tekjumörk segja 
nákvæmlega til um það hversu miklar tekjur viðkomandi 
sérleyfisfyrirtæki mátti hafa á uppgjörsárinu. Tekjumörk eru 
gerð upp 1. september ár hvert fyrir dreifiveiturnar og 1. 
ágúst ár hvert fyrir flutningsfyrirtækið.  

 
Í síðasta uppgjöri, sem á við rekstrarárið 2014 námu 
uppgerð tekjumörk sérleyfisfyrirtækjanna u.þ.b. 30 
milljörðum króna, annars vegar um 18 milljarðar til 
dreifiveitna og um 12 milljarðar til flutningsfyrirtækis.  Til að 
tryggja að markmiðum raforkulaga sé náð, þarf einnig að 
sinna eftirliti með öðrum þáttum í starfsemi 
flutningsfyrirtækisins Landsnets og dreifiveitnanna.  
 
Nokkrar breytingar voru á starfsmannahaldi raforkueftirlits á 
árinu 2015. Á árinu 2015 hættu tveir starfsmenn, einn 
verkfræðingur og lögfræðingur raforkueftirlits. Tveir nýir 
starfsmenn voru ráðnir í þeirra stað.  
 
Á árinu 2015 var unnið að endurreikningi á raforkuspá frá 
2010 út frá nýjum gögnum og breyttum forsendum og ná 
þeir útreikningar yfir tímabilið 2014 til 2050. Slíkur 
endurútreikningur er gerður á 5 ára fresti en þess á milli er 
raforkuspáin uppfærð árlega.  Endurútreikningur er mun 
umfangsmeiri og dýrari en árleg uppfærsla.  

HS	Veitur
14%

Rafveita	
Reyðarfjarðar

1%

Veitur	ohf.
35%

Orkubú	Vestfjarða 6%

Rarik
41%

Norðurorka 3%

SKIPTING	UPPGERÐRA	TEKJUMARKA	
ÍSLENSKRA	DREIFIVEITNA	ÁRIÐ	2014.

ALLS	18,3	MILJARÐAR	

Almennir	
notendur	

34%

Stórnotendur
66%

SKIPTING	UPPGERÐRA	TEKJUMARKA	
LANDSNETS	ÁRIÐ	2014.
ALLS	12	MILLJARÐAR
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Fyrir utan hefðbundna vinnu raforkueftirlits við uppgjör 
tekjumarka var einnig unnið að setningu tekjumarka fyrir 
tímabilið 2016 til 2020, en slík vinna fer fram á fimm ára 
fresti. Hluti af vinnunni við setningu tekjumarka felst í því  að 
greina hvort setja ætti hagræðingarkröfu á dreifiveiturnar og 
flutningsfyrirtækið fyrir næsta tekjumarkatímabil 2016 til 
2020, og lagði raforkueftirlitið mikla vinnu í það á árinu 
2015. 
 
Ekki náðist að ljúka setningu tekjumarka flutnings- 
fyrirtækisins á árinu 2015. Eftir setningu tekjumarka og 
ákvörðun um hagræðingarkröfu dreifveitna voru þrjár 
ákvarðanir varðandi hagræðingarkröfu kærðar til 
úrskurðarnefndar raforkumála. Það má því segja að aukið 
álag hafi verið á starfsemi raforkueftirlits á árinu 2015. 
 
Gerð var breyting á raforkulögum á vorþingi 2015 en með 
þeirri breytingu fékk Orkustofnun nýtt verkefni sem felst í því 
að stofnunin á að taka ákvörðun varðandi kerfisáætlun  

 
Landsnets. Á móti breytist verklag Orkustofnunar þannig að 
hún á ekki að gefa út sérstök leyfi fyrir ákveðnum 
framkvæmdum. Í kostnaðarmati fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins var gert ráð fyrir kostnaðarauka sem 
samsvarar hálfu stöðugildi en ekki er hægt að sjá í fjárlögum 
2016 að tekið hafi verið tillit til kostnaðarmatsins. Vinna 
Orkustofnunar við kerfisáætlun Landsnets hófst seint á 
árinu 2015 og er gert ráð fyrir að niðurstaða Orkustofnunar 
liggi fyrir snemma á árinu 2016. 
 
Á árinu 2015 var stefnt að því að setja nýja reglugerð 
varðandi ávöxtunarkröfu (WACC) og var Orkustofnun, 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu til ráðgjafar en 
einnig komu utanaðkomandi aðilar að málinu. Umfang 
ráðgjafar Orkustofnunar var mjög mikið og tímafrekt í þessu 
máli. Ekki náðist að klára vinnu við reglugerðina fyrir árslok 
2015.   
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Þá er raforkueftirlit einnig þátttakandi í Neyðarstjórnun 
raforkukerfisins [NSR] sem Landsnet stýrir. Árlega eru 
haldnir fundir og einnig ein æfing. Haustið 2015 var haldin 
viðamikil æfing sem byggði bæði á rafmagnsleysi og 
hryðjuverkaárás. Slíkar æfingar eru gerðar eins 
raunverulegar og mögulegt er og var niðurstaðan sú að 
æfingin hefði tekist mjög vel. Æfingin var að hluta til send út 
á netinu svo að þeir aðilar sem ekki tóku beint þátt í 
æfingunni gátu fylgst með henni.   
 
Raforkueftirlit er virkt í erlendu samstarfi og ber þar helst að 
nefna samstarf vegna NordReg (Nordic Energy Regulators) 
um ýmis mál varðandi raforkueftirlit og NordBER (Nordic 
Contingency Planning and Crisis Management Forum) um 
neyðarstjórnun raforkukerfisins. 
 
Stjórnsýslukærur á árinu 2015 voru 3 vegna ákvarðana 
raforkueftirlits. Fjöldi fyrirspurna var 45 og fjöldi kvartana var 
6 á árinu 2015. 
 
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. 
 
Framleiðendum raforku er heimilt að gefa út og selja 
svokallaðar upprunaábyrgðir fyrir þá orku sem þeir 
framleiða á vistvænan hátt. Markmiðið er að stuðla að 
nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa og stuðla þannig að 
aukinni umhverfisvitund. Hægt er að kaupa 
upprunaábyrgðir af framleiðslu- eða sölufyrirtækjum 
raforku. Fyrirtæki sem kaupa slíkar upprunaábyrgðir geta 
þannig vottað að við framleiðslu sinnar vöru hafi eingöngu 
verið notuð vistvæn orka. Einnig er möguleiki fyrir 
einstaklinga að kaupa slíkar ábyrgðir af sölufyrirtækjum 
raforku.   
 
Sölufyrirtæki raforku skulu a.m.k. árlega upplýsa notendur 
sína um uppruna raforku og eru slíkar upplýsingar yfirleitt 
birtar á uppgjörsreikningi notenda en einnig er heimilt að 
senda viðskiptavinum sérstaka yfirlýsingu sem Orkustofnun 
gefur út árlega sem er einnig aðgengileg á heimasíðu 
Orkustofnunar.   

 
Við útreikning á samsetningu uppruna afhentrar raforku á 
Íslandi, sem framkvæmdur er af Orkustofnun, er tekið mið 
af seldum upprunaábyrgðum til annarra landa frá Íslandi, 

ásamt upprunaábyrgðum sem fluttar eru inn eða notaðar á 
Íslandi. Útreikningur Orkustofnunar tekur síðan mið af 
samsetningu uppruna raforku í Evrópu. Útkoman verður því 
sú að á uppgjörsreikningi er einnig kjarnorka og 
jarðefnaeldsneyti, fyrir utan endurnýjanlega orku, tilgreind á 
reikningi sem uppruni raforku á Íslandi.  Sala á 
upprunabyrgðum hófst á árinu 2011. Heldur meiri umræða 
var um upprunaábyrgðir á árinu 2015 en hefur verið áður.  
 
Frá árinu 2011 til 2014, hefur sala upprunavottorða farið úr 
2,06 TWst í 10,13 TWst.      

 
Þar sem útgefnar upprunaábyrgðir segja ekki alla söguna 
varðandi útreikning á uppruna raforku á Íslandi eru einnig 
hafðar með afskráðar og afturkallaðar upprunaábyrgðir en 
það er heildartalan sem skiptir mestu máli. Því meira sem 
upprunaábyrgðir eru afskráðar á Íslandi verður reiknaður 
uppruni raforku á Íslandi með hærra hlutfall 
endurnýjanlegrar orku og nær raunverulegum uppruna 
raforku á Íslandi, en hlutfall endurnýjanlegrar orku í 
raforkuframleiðslu á Íslandi er 99,99%  Nánari upplýsingar 
um upprunaábyrgðir og almenna og sértæka yfirlýsingu eru 
aðgengilegar á heimasíðu Orkustofnunar. 
 
 

Orkusjóður  
 
Orkusjóður  
Um hlutverk Orkusjóðs er mælt fyrir í lögum nr. 87/2003 og 
reglugerð nr. 185/2016.  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. 
Yfirumsjón sjóðsins er í höndum iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra.  Ráðgjafarnefnd Orkusjóðs gerir tillögur 
til ráðherra um lán, styrki og aðrar greiðslur úr Orkusjóði.   
 
Lagabreyting -  ný reglugerð um Orkusjóð   
Ný reglugerð nr. 185/2016 um Orkusjóð hefur verið gefin út 
á grundvelli lagabreytingar sem vörðuðu sjóðinn og tóku 
gildi í upphafi árs 2015.  Nýja reglugerðin er mun ítarlegri 
en sú eldri og í henni er að finna breytingar og nýmæli sem 
vert er að benda á. 
 
Áherslubreytingar varðandi styrkveitingar Orkusjóðs 
Orkusjóður hefur allt frá árinu 2000 veitt rannsóknarstyrki til 
fjölbreyttra verkefna á orkusviði.  Í samræmi við tilgang 
sjóðsins, hafa verkefnin öll á einhvern hátt lotið að 
hagkvæmari nýtingu auðlinda landsins, nýtingu innlendra 
orkugjafa og stuðlað að samdrætti í notkun 
jarðefnaeldsneytis.  Nú verður sú breyting á að um tvenns 
konar styrki verður að ræða, almenna styrki sbr. 6. gr., og 
sérstaka styrki sbr. 7. gr. reglugerðarinnar.   Almennir styrkir 
sjóðsins eru rannsóknarstyrkir eins og þeir hafa verið 
undanfarin ár en sérstöku styrkirnir eru nýmæli og nái til 
annarra og afmarkaðri þátta en verið hefur.  Má þar nefna 
verkefni sem stuðla að lækkun kyndikostnaðar í 
mannvirkjum/byggingum í eigu sveitarfélaga.   
 
Rannsóknarstyrkir Orkusjóðs 2015 
Veittir voru 11 rannsóknarstyrkir árið 2015, samtals að 
upphæð 19,25 m.kr.  Við úthlutun styrkjanna var 
sérstaklega horft til verkefna sem lutu að hagkvæmri 
orkunotkun og orkusparnaði, innlendum orkugjöfum, 
vistvænu eldsneyti og sparnaði jarðefnaeldsneytis. Sem 
dæmi um viðfangsefni styrktra verkefna má nefna: Gerð 
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drægnireiknis fyrir rafbíla, vinnslu á fitu og úrgangi til 
lífdísilframleiðslu,  orkusparnað við togveiðar og 
endurnýjanlega orku í landbúnaði.  Alls bárust 34 umsóknir, 
samtals að upphæð kr. 92,9 m.kr.  Það voru því mörg 
áhugaverð verkefni sem ekki var unnt að styrkja að þessu 
sinni.  
   
Jarðhitaleitarlán 
Lán til sveitarfélaga, fyrirtækja eða einstaklinga í þeim 
tilgangi að leita að jarðvarma, þar sem hagkvæmt þykir til 
að draga úr kostnaði þjóðfélagsins við upphitun húsnæðis 
hefur verið umfangsmikill þáttur í starfsemi Orkusjóðs í 
áratugi.  Jarðhitaleitarlánum sjóðsins er ætlað að vera 
hvatning til jarðhitaleitar.  Ráðherra er heimilt að fenginni 
tillögu ráðgjafarnefndar Orkusjóðs, að fella niður að hluta 
eða öllu leyti, endurgreiðsluskyldu lánsins sbr. 15. gr. nýrrar 
reglugerðar um Orkusjóð.  Í nýrri reglugerð er kveðið 
ítarlegar á um verklag við lánveitingar og mat á 
hugsanlegum niðurfellingum.   
 
Jarðhitaleitarstyrkir 
Ekki var úthlutað styrkjum til nýrra verkefna á árinu.  Unnið 
var áfram að þeim verkefnum sem áður höfðu hlotið styrk 
og er nú einungis þremur verkefnum ólokið.  Það eru 
verkefni á Raufarhöfn, Vopnafirði og Borgarfirði eystra. 
 
 

Kolvetnis-
rannsóknasjóður 

 
Kolvetnisrannsóknasjóður er mennta- og rannsóknasjóður í 
tengslum við kolvetnisstarfsemi á Íslandi í samræmi við lög 
nr. 13/2001 og reglugerð nr. 39/2009. Einnig hafa verið 
settar verklagsreglur um starfsemi sjóðsins. Stjórn sjóðsins 
er skipuð einum fulltrúa hvers rannsókna- og vinnsluleyfis 
auk fulltrúa íslenska ríkisins sem fer með formennsku í 
sjóðnum. Orkustofnun annast daglega umsýslu sjóðsins. 
 
Hlutverk sjóðsins er að stuðla að því að efla rannsóknir og 
vísindalega þekkingu á kolvetnisauðlindum á landgrunni 
Íslands og á skilyrðum til myndunar þeirra, ásamt 
rannsóknum á tækni sem beita má við þær aðstæður sem 
þar ríkir.  
 
Auglýst var eftir umsóknum í fyrsta skipti á árinu. Alls bárust 
þrjár umsóknir og voru tvær þeirra styrktar, annars vegar 
verkefni hjá Íslenskum orkurannsóknum og hins vegar 
styrkur til meistaraverkefnis við Háskóla Íslands. Nánari 
upplýsingar um sjóðinn er að finna á heimasíðu 
Orkustofnunar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Orkusetur 
 
Rafbílasíður Orkuseturs 
Rafbílar í fólksbílaflota landsmanna eru loksins orðnir 
staðreynd.  Með opinberum ívilnunum hefur tekist að gera 
rafbíla að áhugaverðri fjárfestingu fyrir neytendur þó svo að 
fjöldi tegunda sá enn takmarkaður. Frá því að stjórnvöld 
afnámu gjöld af rafbílum hefur þeim fjölgað jafnt og þétt á 
Íslandi. Í prósentum talið er Ísland í dag næst stærsti 
markaður í heiminum fyrir  nýskráningar rafbíla og aðeins 
Noregur selur hlutfallslega fleiri rafbíla. 
 
Það er mikilvægt að aðstoða neytendur við að meta kosti 
og galla rafbíla með hlutlausum hætti.   Orkusetur hefur 
unnið mikið í innleiðingu rafbíla með ýmsum hætti og nú 
þegar þeir eru komnir á markað hefur Orkusetur stóraukið 
upplýsingagjöf til almennings.  
 

 
Rafbílareiknir 
Á heimasíðu Orkuseturs www.orkusetur.is má finna ýmis 
konar upplýsingaefni tengt rafbílum.  Rafbílreiknivél er 
gagnvirk reiknivél sem ber saman stofn- og rekstrarkostnað 
rafbíla í samanburði við aðra bíla.  Þetta er afar mikilvæg 
neytendaþjónusta þar sem rekstrarhagræði rafbíla er ekki 
augljóst og notendur þurfa að átta sig á hvernig réttlæta má 
hærri stofnkostnað á rafbílum.  

 
Rafbílar í boði 
Á heimasíðunni má einnig finna upplýsingar um þá rafbíla 
sem eru í boði og með gangvirkum hætti er hægt að finna 
rafbíla út frá ýmsum forsendum eins og drægni, 
fjórhjóladrifi, tengiltvinnagerðum o.s.frv. Þetta safn rafbíla 
fer sem betur fer vaxandi og fjöldi nýrra tegunda 
væntanlegar á næstu árum. 
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Drægnireiknar 
Eitt af því sem stendur í neytendum eru áhyggjur af drægni 
rafbíla og þar eru ýmis misvísandi skilaboð í gangi sem erfitt 
er fyrir neytendur að festa reiður á og máta við íslenskar 
aðstæður. Drægni rafbíla hefur mikinn breytileika sem 
tengist bifreiðategundum og stærð rafhlaða en ekki síst 
aksturslagi og aðstæðum. Þegar drægni er takmörkuð, eða 
100 -250 km í stað 500 -1000 eins og í bensínbifreiðum, þá 
vega allir áhrifaþættir hlutfallslega meira.  

Aðstæður eins og útihitastig og aksturslag geta haft 
neikvæð áhrif á drægni svo um munar. Flestir vanmeta þó 
drægni rafbíla í þeim skilningi að þeir ofmeta akstursþörf og 
átta sig illa á hversu nærumhverfi þeirra er á afmörkuðu 
svæði. Orkusetur, í samvinnu við Íslenska Nýorku og 
Orkusjóð, hefur smíðað tvær útgáfur af drægnireiknum sem 
aðstoða neytendur við mat á möguleikum og takmörkunum 
sem fylgja akstri rafbíla.   Annar reiknirinn setur sjálfkrafa 
inn landfræðilega stöðu fartölvu, spjaldtölvu eða snjallsíma 
þess sem þjónustuna notar en notandinn getur líka valið 
handvirkt þá staðsetningu sem hann kýs að reikna útfrá. 
Notandi velur svo rafbílategund sem gefur mismunandi 
drægni en getur breytt forsendum með afar auðveldum 
hætti.   
 
Niðurstaðan mun sýna flestum, að langstærsti hluti 
daglegrar rútínu rúmast líklega innan drægnimarka. Hinn 
drægnireiknirinn metur möguleika á að sértæk ferð gangi 
upp miðað við valda rafbaíltegund.  Þá velur notandi 
upphafstað, götuheiti eða bæ, og áfangastað og reiknivélin 
gefur niðurstöðu um hvort ferðin sé mögulegt miðað við 
tegund rafbíls og forsendur sem notandi velur. Þessar 
lausnir munu örugglega lækka huglægan þröskuld hjá 
neytendum og sýna með trúverðugum hætti, á forsendum 
notandans sjálfs, raunverulega notkunarmöguleika rafbíla. 

Niðurgreiðslur 
 
Niðurgreiðslur á húshitunarkostnaði  
Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar á árinu 2015 skiptast á 
þrjá mismunandi hitunarþætti með rafmagni og 
niðurgreiðslur á húshitun með olíu. 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. Þá er niðurgreidd eigin 
notkun hjá aðilum með heimarafstöðvar og hitun með olíu á 
stöðum þar sem notendur eiga ekki kost á tengingu við 
raforkukerfi landsins. Stærstu einstöku staðirnir eru 
Grímsey og Flatey á Breiðafirði.  
 
Á árinu 2015 var varið 1.479,5 m.kr til málaflokksins. Af því 
fóru 84,3% til niðurgreiðslna á húshitunarkostnaði. Til 
hitaveitna, sem leggja hitaveitu á rafhituðum svæðum sem 
og einstaklinga sem fjárfesta í búnaði sem dregur úr 
rafhitun, fóru um 12,9%. Til orkusparnaðar fóru 2 % af heild 
og 0,8% fóru í umsjón og eftirlit með ráðstöfun. Sá hluti 
hefur farið minnkandi ár frá ári. Nokkrar stórar 
hitaveituframkvæmdir hófust á árinu 2015. Hitaveita var 
lögð í Fljótunum, í Miðfirði og Hrútafirði. Þá var haldið áfram 
með minni verkefni á veitusvæði Norðurorku og Hitaveitu 
Egilsstaða og Fella sem lúta að stækkun núverandi 
hitaveitusvæða. Töluvert var um að einstaklingar tengdust 
einkahitaveitum og sífellt fleiri notendur nýta sér varmadælu 
til að lækka húshitunarkostnað sinn. Eingreiðslur ríkisins til 
þessarra framkvæmda nema 256 m.kr þar af voru 191 m.kr. 
greiddar út á árinu 2015. 
 
Niðurgreiðslur hafa verið að aukast á undanförnum árum og 
frá og með 1. apríl 2016 niðurgreiðir ríkissjóður að fulllu 
dreifingu- og flutning á raforku til húshitunar hjá notendum 
með niðurgreiðslur. Orkuskattur sem var lagður á notendur 
2011 er aflagður frá og með árinu 2016. Þá er starfandi 
starfshópur um kyntar veitur sem lýtur að starfsumhverfi 
þeirra, rekstrarhæfni og möguleikum til hagræðingar m.a. 
með varmadælum. Sú vinna er einnig liður í að ákvarða  til 
lengri tíma litið niðurgreiðslur til notenda þannig að það sé 
samhengi í niðurgreiðslum vegna dreifingar og flutnings 
raforku og notkunar frá kyntum veitum 
  
Dreifing orku í dreifbýli 
Á árinu 2015 var lagt á jöfnunargjald á alla orku sem fer um 
dreifikerfið og leggst það á með fullum þunga í byrjun árs 
2016. Jöfnunargjaldið er til að fjármagna niðurgreiðslu á 
dreifingu orku í dreifbýli til jafns við dýrasta þéttbýlið. 
Upphæðin nemur 0,3 kr./kWst. Þar sem 90% þjóðarinnar er 
svo lánsamt að búa við hitun frá jarðvarmaveitu er það 
aðeins að greiða um 12 kr./dag í jöfnunargjald á meðan 
notendur með rafhitun greiða að jafnaði um 30 kr./dag.  
 
Jöfnun kostnaðar við húshitun 
Megin þorri landsmanna eru svo lánsamur að njóta hitunar 
frá jarðvarmaveitu. Þó eru enn um 10% landsmanna upp á 
raforku komnir varðandi húshitun og kostnaður þeirra hefur 
verið umtalsverður umfram þeirra sem jarðvarmann hafa. 
Ekki er langt síðan að sá munur var þrefaldur og rúmlega 
það víða. Með þeim breytingum sem hafa verið gerðar af 
hálfu ríkisvaldsins og þeim sem taka gildi á árinu 2016 er sá 
munur kominn niður í tvöföldun og með einstökum 
aðgerðum geta notendur með rafhitun verið á pari með 
kostnaði þess sem nýtir jarðvarma t.d. með varmadælum 
sem notendur með niðurgreidda rafhitun geta þar að auki  
fengið styrk út á og endurgreiddan virðisaukaskatt.  
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Upplýsingamiðlun 
 
Bókasafn Orkustofnunar er sérfræðisafn í orkumálum, 
auðlindanýtingu og -verndun og jarðvísindum. Stærstan 
hluta efnisins er ekki að finna annars staðar og er safnið 
mikilvæg upplýsingaveita fyrir fræðimenn og nemendur 
bæði innanlands og utan. Safnkosturinn er um 20.000 titlar  
og um 43% þeirra aðgengilegur rafrænt með fullum texta.   
Öflugur tímaritakostur á sviði jarðvísinda er í safninu, eldri 
rit aðgengileg sem annars þyrfti að greiða sérstaklega fyrir.    
 
Safnið sinnir daglegri þjónusta við starfsmenn og nemendur 
í Orkugarði. Það felur í sér upplýsingaþjónustu og útvegun 
efnis, innanlands og utan, og afgreiðslu beiðna úr eigin 
safnkosti,  frá innlendum og erlendum aðilum. Allt nýtt 
útgefið efni Orkustofnunar er skráð  í Gegni  
http://www.gegnir.is  og tengt rafrænt jafnóðum og það 
kemur út.   Þetta á einnig við um útgefið efni Jarðhitaskóla 
HSþ. Samhliða skráningu í Gegni er rafrænu eintaki skilað 
til varanlegrar varðveislu hjá Landsbókasafni, á sama hátt 
og um prentað efni væri að ræða. Viðamesta útgáfa 
Orkustofnunar var lengi vel í formi rannsóknarskýrslna og 
greinargerða, sum árin á annað hundruð titla. Þessar 
skýrslur allt aftur til 1947, eru nær allar aðgengilegar sem 
pdf-skjal í Gegni og á vefnum.  Vinsælasta rit OS árið 2015 
fékk yfir 100 þúsund netheimsóknir og vinsælustu rit JSþ 
yfir 700 þúsund netheimsóknir. 
 

Gagnamál 
 
Orkustofnun vinnur eftir gagnastefnu um gerð og 
uppfærslur landrænna gagnasetta á fagsviði 
stofnunarinnar. Gagnatöflur sem að baki liggja eru í 
gagnagrunnum og eru þær notaðar til að setja fram og birta 
gögn eða miðla upplýsingum með öðrum hætti. 
Gagnaöflunin fer í auknum mæli fram gegnum rafræna 
vefgátt á vefsíðu Orkustofnunar. 
 
Á árinu hefur verið unnið að því að færa nokkrar 
gagnagrunnstöflur úr Oracle yfir í önnur gagnagrunnskerfi. 
Stærsta verkefnið er Borholuskrá sem er nú vistuð í nýjum 
grunni þar sem búið er að bæta við fleiri efnisþáttum, svo 
sem um staðsetningu í WGS84 (til viðbótar við 
staðsetningarhnit í ÍSN93), og upplýsingum um það hvort til 
séu ljósmyndir eða borskýrslur í safni stofnunarinnar. Unnið 
hefur verið að því að styrkja samstarf við aðila á 
bormarkaðnum, bæði nokkra verkkaupa, verktaka og 
ráðgjafa, til að auka og bæta upplýsingar í borholuskránni.  
 
Stefnt er að því að fara kerfisbundið eftir landsvæðum yfir 
staðsetningarhnit á borholum sem er gríðarmikið verkefni. 
Þannig verður vonandi með samvinnu og samstarfi 
mögulegt á næstu árum að fylla inn í eyður einkum varðandi 
staðsetningar á eldri holum, en skortur á nákvæmum 
staðsetningarhnitum hefur víða takmarkað nokkuð notagildi 
skrárinnar þó að í henni séu ómetanlegar upplýsingar um 
viðkomandi borholur. Birting landrænna gagna 
Orkustofnunar er annars vegar á vefsíðu stofnunarinnar og 
hins vegar í kortasjánum, Landgrunnsvefsjá og Orkuvefsjá. 
Á árinu var aukið verulega við þá efnisþætti úr 
borholuskránni sem hægt er að skoða á vefsíðu OS. Við leit 
í skránni má nú í framhaldi af lista yfir leitarniðurstöður um 
holur eftir landsvæðum, skoða skráningarspjald með á 
þriðja tug skráningarþátta.  Gögn úr borholuskrá voru á 

árinu birt í fyrsta sinn í Orkuvefsjá, en þar er jafnframt 
gagnaþekja um hreppaskiptingu á Íslandi árið 1950, sem 
notuð hefur verið til grundvallar við svæðaskiptingu í 
skránni, þar að auki fylgir þekja um svæði landsins þar sem 
búið er að fara kerfisbundið yfir staðsetningar á borholum. 

 
Rekstur og viðhald kortasjánna hefur gengið vel. Öll 
gagnasett sem tengjast Drekasvæðinu voru yfirfarin, 
uppfærð ásamt heimildum um þau í Landgrunnsvefsjá og 
skráð á íslensku og ensku í lýsigagnagrunn OS. Gagnasett 
Orkuvefsjár voru jafnframt uppfærð á árinu og nokkur þeirra 
sem áður voru aðeins birt á íslensku í sjánni voru einnig sett 
fram á ensku.  Unnið hefur verið að því að búa til 
gagnagrunn um leyfi sem veitt eru og hafa verið veitt af 
Orkustofnun frá árinu 2008, er stofnunin fékk víðtækt 
leyfisveitingahlutverk frá iðnaðarráðuneytinu. Tilkynningar 
um leyfi hafa hingað til birst í tímaröð á vefsíðu OS, en nú 
er jafnframt unnið að því að hægt verði að leita á vefsíðu 
stofnunarinnar að leyfum eftir ýmsum þáttum eins og 
svæðum, tegund leyfa og leyfishöfum. Í Orkuvefsjá er stefnt 
að því að mögulegt verði að leita að leyfum á landi eftir gerð 
og staðsetningu, en slík nálgun hefur um nokkurt skeið 
verið möguleg í sjánni fyrir jarðefnaleyfi á hafsbotni.  
 
Að staðaldri er síðan unnið að hefðbundnum varðveislu- 
verkefnum, meðal annars í tengslum við Teikningasafn OS 
og í innlendum sem erlendum samstarfsverkefnum á 
ýmsum sviðum, þar á meðal í ERA-NET Geothermal 
gagnasamstarfinu þar sem gerð voru og birt í 
tilraunaverkefni nokkur gagnasett tengd jarðhita á Íslandi. 
 

 

Afl orkuvera MW % MW % MW %
Vatnsorka 1,986 71.7% 1,986 72.0% 1,986 71.8%
Jarðhiti 665 24.0% 665 24.1% 665 24.0%
Eldsneyti 117 4.2% 106 3.8% 114 4.1%
Vindorka 3 0.1% 3 0.1% 2 0.1%
Samtals 2,771 100.0% 2,760 100.0% 2,767 100.0%

Raforkuvinnsla GWh % GWh % GWh %
Vatnsorka 13,780 73.3% 12,873 71.0% 12,863 71.0%
Jarðhiti 5,003 26.6% 5,239 28.9% 5,245 29.0%
Eldsneyti 4 0.0% 2 0.0% 3 0.0%
Vindorka 11 0.1% 8 0.0% 5 0.0%
Samtals 18,798 100.0% 18,122 100.0% 18,116 100.0%

Raforkunotkun GWh % GWh % GWh %
Almenn notkun * 3,449 18.3% 3,200 17.7% 3,153 17.4%
Stóriðja 14,356 76.4% 13,984 77.2% 13,980 77.2%
Töp og notk. í virkj. * 435 2.3% 439 2.4% 414 2.3%
Töp í dreifikerfum * 188 1.0% 138 0.8% 196 1.1%
Töp í flutningskerfinu 370 2.0% 361 2.0% 373 2.1%
Samtals 18,798 100.0% 18,122 100.0% 18,116 100.0%
* Áætlun 2015

2014 20132015

Raforkuvinnsla og raforkunotkun 2015, 2014 og 2013
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Auðlindanýting  

 
Rammaáætlun 
 
Orkustofnun skilaði verkefnisstjórn endanlegum gögnum 
um tilhögun 48 virkjunarkosta í vatnsafli og 32 virkjunar-
kosta í jarðvarma eða samtals 80 virkjunarkosta árið 2015. 
Auk þess var Landsvirkjun gefin kostur á að leggja fram tvo 
virkjunarkosti í vindi, þrátt fyrir að Orkustofnun hafi komist 
að þeirri niðurstöðu að lög um verndar- og 
orkunýtingaráætlun ná ekki yfir slíka virkjunarkosti.  
 
Virkjunarkostirnir eru vítt og breitt um landið. Minnstu 
virkjunarkostir í vatnsafli eru 14 MW en sá stærsti er 156 
MW. Jarðvarmavirkjanir eru frá því að vera 10 MW og upp 
í 150 MW. 
 
Í þriðja áfanga rammaáætlunar er samanlagt afl virkjunar-
kosta í jarðvarma 2.450 MW og gætu þeir skilað um það bil 
19,9 TWst. Þessir virkjunarkostir eru eðli málsins 
samkvæmt allir staðsettir á eða við gosbeltið.  
 
Ekki er hægt að leggja saman uppsett afl allra 
virkjunarkosta í vatnsafli, þar sem sumir virkjunarkostirnir 
útiloka hver annan. Virkjanlegt vatnsafl þeirra virkjunarkosta 
sem um ræðir er því á bilinu 2.142 MW til 2.211 MW eftir 
því hvaða útfærsla verður fyrir valinu. Á sama hátt verður 
möguleg orkuvinnslugeta þessara virkjunarkosta á bilinu 15 
til 15,4 TWst.  
 

 
 
 

 
 
Virkjunarkostir í vatnsafli eru flestir á Suðurlandi eða 27, 13 
eru á Norðurlandi en á Vesturlandi, Vestfjörðum og 
Austurlandi eru tveir til þrír virkjunarkostir í vatnsafli í 
hverjum þessara landshluta. Flestir virkjunarkostirnir eru 
minni en 50 MW, samtals 26 virkjunarkostir, 14 eru af 
stærðinni 50 MW til 100 MW og 8 eru um eða yfir 100 MW.  
 
Virkjunarkostir í jarðvarma eru flestir á gosbeltinu og 
fyrirfinnast því ekki á Vesturlandi, Vestfjörðum eða 
Austurlandi. Flestir virkjunarkostir í jarðvarma eru á 
Suðvesturlandi eða 13 talsins, 8 eru á hálendinu, 7 á 
Suðurlandi og 4 á Norðurlandi.  
 
Af virkjunarkostum í jarðvarma eru 8 minni en 50 MW, 15 
virkjunarkostir eru af stærðinni 50 MW til 100 MW og 9 eru 
um eða yfir 100 MW.  
 
Hagkvæmasti virkjunarkosturinn sem lagður er fram er 
Norðlingaölduveita, sem er eini virkjunarkosturinn í 
kostnaðarflokki 1. Virkjunarkostir í vatnsafli raða sér á 
kostnaðarflokka 1 til 6, þar af eru 10 kostir í flokkum 1 til 3 
en flestir eru í flokki 5 eða tæpur helmingur. Virkjunarkostir 
í jarðvarma raða sér í kostnaðarflokka 3 til 5.  
 
Virkjunarkostir í vatnsafli og jarðvarma gefa kost á 
orkuvinnslugetu upp á allt að 35,7 TWst á ári sem er talsvert 
meira en raforkunotkun ársins 2014 sem var 18,1 TWst. 
Verkefnisstjórn þriðja áfanga rammaáætlunar hefur því úr 
ýmsu að moða til að vinna áætlun um vernd og nýtingu 
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virkjunarkosta samkvæmt matsáætlun sem tekur tillit til allra 
þeirra sjónarmiða sem horfa þarf til við gerð slíkrar 
áætlunar. Skýrslu Orkustofnunar um málið má finna á vef 
stofnunarinnar á slóðinni:  
http://www.os.is/orkustofnun/bokasafn/skyrslur-
OS/skyrslur-2015 
 
Í byrjun júlí 2015 bárust Orkustofnun erindi frá 
verkefnisstjórn 3. áfanga rammaáætlunar.  Í erindunum 
kom meðal annars fram að verkefnisstjórnin hygðist ekki 
taka verulegan hluta af framlögðum virkjunarkostum 
Orkustofnunar til endurmats. Um var að ræða 27 
virkjunarkosti eða um þriðjung þeirra virkjunarkosta sem 
stofnunin lagði fram til umfjölunnar.  
 
Orkustofnun og þeim hagsmunaaðilum sem hlut áttu að 
máli var gefinn kostur á að andmæla eða leggja fram frekari 
gögn. Orkustofnun og orkufyrirtækin sem stóðu að baki 
virkjunarkostunum andmæltu þessari málsmeðferð, en 
verkefnisstjórn svaraði þeim andmælum á þann veg að 
verkefnisstjórn hyggist ekki taka virkjunarkostina 27 til 
umfjöllunar. 
 
Í andmælum Orkustofnunar og orkufyrirtækjanna kom fram 
gagnrýni á starfsreglur verkefnisstjórnar og að þær stæðust 
ekki að þeirra mati lög nr. 48/2011 um verndar- og 
orkunýtingaráætlun.  Þegar þetta er ritað eru drög að nýjum 
starfsreglum í umsagnarferli vegna endurskoðunar á þeim, 
þar sem komið er til móts við framangreind sjónarmið. 
 
Ekki er langur tími til stefnu í vinnu verkefnisstjórnar þar 
sem Alþingi á að fá tillögur frá ráðherra til umfjöllunar 
haustið 2016. Ætla má að líflegar umræður eigi eftir að 
verða um málið þar til yfir lýkur vorið 2017 en þá hefst 
undirbúningur að nýjum áfanga í rammaáætlun 
 
 

 
Fyrstu skrefin í átt að 
raforkuflutningskerfi í Norður-
Atlantshafi 
 
Iðnaðar og viðskiptaráðherra, Ragnheiður Elín Árnadóttir, 
kynnti í lok janúar á ráðstefnunni Arctic Frontiers í Tromsø 
í Noregi  skýrslu (North Atlantic Energy Network (NAEN)) 
um raforkuflutningskerfi í Norður-Atlantshafi. 
 
Skýrslan gerir grein fyrir  möguleikum á því að tengja saman 
einangruð raforkukerfi og sumar af bestu uppsprettum 
endurnýjanlegrar orku á heimskautasvæðinu, 
Norðurlöndunum og í norðurhluta Evrópu - við stóra 
raforkumarkaði í Bretlandi og á meginlandi Evrópu. 
Verkefnið var samstarf fulltrúa frá Færeyjum, Grænlandi, 
Íslandi, Noregi og Hjaltlandseyjum og hefur staðið yfir síðan 
í febrúar 2015. Orkustofnun tók þátt í því af hálfu Íslands. 
Verkefnið hefur aukið upplýsingamiðlun og þekkingu 
þátttökuaðila, stofnana og viðkomandi svæða á 
viðfangsefninu. 
 
Aðgangur og nýting endurnýjanlegrar orku er lykilatriði í 
baráttunni við hlýnun andrúmsloftsins og ávinningur NAEN-
landanna  gæti verið umtalsverður í formi útflutnings á 
raforku og aukinni þekkingu á því sviði. Þessu til viðbótar, 

gæti vettvangur fyrir þróun tækifæra í framtíð og samvinnu 
á þessu sviði,  gagnast allri Evrópu. 
   
100 MW sæstrengur milli Íslands og Færeyja er tæknilega 
mögulegur en er að líkindum ekki efnahagslega 
hagkvæmur.  Færeyjar og Hjaltlandseyjar eru með 
sambærileg veðurskilyrði fyrir nýtingu vinds á landi eins og 
þær væru staðsettar á hafi úti og stórir vindorkugarðar á 
Færeyjum og Hjaltlandseyjum þarfnast öflugra tenginga við 
önnur lönd.  
 
Hægt væri að leggja öflugan streng milli Íslands og 
Skotlands sem gæti farið um Færeyjar og Hjaltlandseyjar 
og gæti mögulega flutt orku frá Íslandi til Hjaltlandseyja, 
Færeyja og Skotlands og áfram til Evrópu. Samlegðaráhrif 
gætu orðið þau að raforka frá vatnsafli yrði flutt frá Íslandi á 
sumrin og vindorka frá Færeyjum og Hjaltlandseyjum á 
veturna. 

 
Reiknað er með að verkefni um lagningu 600 MW 
sæstrengs milli Hjaltlandseyja og Bretlands (Scottish Hydro 
Electric Transmission's (SHE-T)) verði lagt fyrir 
raforkueftirlitið í Bretlandi (Ofgem) árið 2016.  
 
Sæstrengur milli Hjaltlandseyja og Bretlands hefur verið í 
þróun í meira en áratug og er markmiðið að virkja möguleika 
Hjaltlandseyja til að nýta vindorku. NAEN verkefnið hefur 
dregið fram í dagsljósið möguleika Íslands og Færeyja til 
útflutnings endurnýjanlegrar raforku til Bretlands og Noregs 
og tengjast þannig stærra raforkuflutningskerfi í Evrópu. 
Verið er að kanna  lagningu sæstrengs  á milli Íslands, 
Bretlands og Færeyja og auka þannig orkuöryggi með 
endurnýjanlegri orku frá Íslandi.  
 
Grænland býr yfir miklum möguleikum í vatnsafli og 
sólarorku sem ekki eru að fullu kannaðir. Leggja þarf í 
frekari vinnu við að kortleggja þessa möguleika, samhliða 
uppbyggingu á innviðum. Þar sem Noregur vinnur þegar að 
því að leggja háspennu-sæstreng til Bretlands sem á að 
vera kominn í gagnið árið 2021, dregur það úr þörf fyrir nýjar 
tengingar frá Noregi í nánustu framtíð.  
 
Skýrslan dregur fram að möguleikar á frekari nýtingu 
endurnýjanlegrar orku, þar með talið vatnsafli, vindi, 
jarðvarma og sólarorku, eru mjög miklir í löndunum við 
Norður-Atlantshaf. Frekari rannsókna er þörf til að 
kortleggja heildarmöguleika á nýtingu endurnýjanlegrar 
orku á þessu stóra svæði.  
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Kerfisáætlun 
 
Með breytingum á raforkulögum á árinu 2015 fékk 
Orkustofnun nýtt hlutverk sem felst í eftirliti með 
kerfisáætlun flutningsfyrirtækisins Landsnets.  Landsnet 
skal nú árlega leggja fram kerfisáætlun sem felur í sér tvo 
meginþætti.  

• Annars vegar langtímaáætlun sem sýnir þá þætti í 
meginflutningskerfinu sem fyrirhugað er að byggja 
upp eða uppfæra á næstu tíu árum.  

• Hins vegar skal kerfisáætlun fela í sér 
framkvæmdaáætlun sem sýnir ákvarðanir um 
fjárfestingar í flutningskerfinu sem hafa þegar verið 
teknar og fjárfestingar sem þarf að ráðast í á næstu 
þremur árum.  

 
Til þessa hefur Orkustofnun haft það hlutverk að veita 
flutningsfyrirtækinu leyfi vegna einstakra flutningsvirkja en 
frá og með árinu 2015 þarf ekki að sækja um leyfi vegna 
framkvæmda sem koma fram í framkvæmdaáætlun 
kerfisáætlunar sem Orkustofnun hefur samþykkt.  

 
Eftir að hafa fengið kerfisáætlun flutningsfyrirtækisins til 
stjórnsýslulegrar meðferðar og að höfðu samráði við 
viðskiptavini flutningsfyrirtækisins metur Orkustofnun hvort 
kerfisáætlunin sé í samræmi við raforkulög. Orkustofnun 
getur í framhaldinu samþykkt kerfisáætlunina eða, eftir 
atvikum, krafist breytinga á áætluninni.  
 
Við mat á því hvort kerfisáætlunin sé í samræmi við 
raforkulög skal Orkustofnun einkum líta til þess hvernig 
áætlunin samræmist markmiðum um: 

• öryggi, 
• skilvirkni, 
• áreiðanleika afhendingar,  
• hagkvæmni,  
• gæði raforku og  
• stefnu stjórnvalda um lagningu raflína.  

 
Í nóvember árið 2015 fékk Orkustofnun fyrstu kerfisáætlun 
Landsnets samkvæmt þessu nýja ferli til meðferðar en 
áætlunin er fyrir tímabilið 2015-2024.  
 
Í langtímaáætlun kerfisáætlunarinnar eru settir fram tveir 
megin valkostir varðandi framtíðarþróun flutningskerfisins 
sem felast annars vegar í því að farin verði svokölluð 
hálendisleið með línulögnum yfir Sprengisand og hins vegar 
í styrkingu núverandi byggðalínu.  
 
 

Er það niðurstaða Landsnets að hálendisleiðin sé 
fýsilegasti valkosturinn. Í framkvæmdaáætlun Landsnets til 
næstu þriggja ára eru tilgreindar fjölmargar framkvæmdir 
sem fyrirtækið hyggst ráðast í. Ber þar einna helst að nefna: 

• Kröflulínu 3 og  
• Blöndulínu 3 sem fela í sér styrkingu 

meginflutningskerfisins utan suðvestur- hornsins.  
• Þá eru miklar framkvæmdir fyrirhugaðar á 

norðaustur hluta landsins með tengingu kísilvers á 
Bakka ásamt tengingu Þeistareykjavirkjunar.  

 

 
Samkvæmt upplýsingum frá Landsneti mun áætlaður 
heildarkostnaður vegna þessara framkvæmda vera á  þriðja 
tug milljarða.  Orkustofnun hefur enn ekki lokið afgreiðslu 
kerfisáætlunar Landsnets fyrir tímabilið 2015-2024 en 
áætlunin hefur verið send í lögboðið umsagnarferli hjá 
viðskiptavinum Landsnets. 

 
Ljóst er að um umtalsverða vinnu og greiningu er að ræða 
þar sem fjalla þarf um flókin og mikilvæg atriði út frá ýmsum  
atriðum sem hafa munu áhrif til lengri tíma á fjölmarga  þætti 
hagkerfisins sem byggja á notkun raforku til hinna ýmsu 
sviða atvinnulífs, svæða og heimila.   
 
Að þessu leiti svipar orkuiðnaði til fjármálaþjónustu, þar 
sem hagkvæmni og kerfisöryggi hafa áhrif á hagþróun, 
atvinnu og lífsgæði. Þetta stafar af því að raforka er ein af 
fáum  undirstöðuatvinnugreinum hagkerfisins þar sem 
orkan er nýtt af öllum öðrum atvinnugreinum og heimilum.   

 

  



Orkustofnun                                                                                                                     Ársskýrsla 2015     

 
19 

Olíuleit á Drekasvæðinu 
 
Olíu- og gasleit 
Á árinu héldu handhafar leyfanna tveggja áfram vinnu til 
samræmis við rannsóknaráætlanir. Leyfishópurinn sem 
leiddur er af kínverska olíufélaginu CNOOC lét framkvæma 
endurkastsmælingar á sínu leyfissvæði. Einn stærsti aðili í 
heimi á þessu sviði, CGG, annaðist mælingarnar á 
mæliskipinu Oceanic Challenger. “Broadseis”-
mælitækninni var beitt sem er talin með bestu aðferðum við 
að rannsaka jarðlög undir hraunum á hafi úti.  
 
Mælingarnar gengu vel og er gert ráð fyrir að niðurstöður úr 
þeim liggi fyrir um eða uppúr miðju ári 2016. Hinn 
leyfishópurinn, leiddur af kanadíska olíufélaginu Ithaca 
Energy, hélt áfram sínum jarðfræðirannsóknum og undirbjó 
mælingar sem verða gerðar á árinu 2016. 

 
Orkustofnun styrkti jafnframt verkefni við Háskólann á 
Akureyri, leitt af dr. Oddi Vilhelmssyni, þar sem safnað var 
sýnum úr söndunum í Öxarfirði til að kanna hvers konar gas 
streymir upp úr hinum fjölmörgu uppstreymisholum sem þar 
er að finna. Fyrstu niðurstöður benda til þess að um 
mýrargas sé að ræða, en greinileg áhrif jarðhita á 
samsetningu gassins virðist einnig vera fyrir hendi á sumum 
stöðum.   
  
Öryggismál 
Á vegum samráðshóps eftirlitsaðila vegna 
kolvetnisstarfsemi við Ísland, sem starfar samkvæmt 24. gr. 
kolvetnislaga og Orkustofnun leiðir, var á árinu unnið að 
greiningu leiða við skipulag og stjórnsýslu öryggismála út 
frá vinnulíkani sem Orkustofnun lagði fyrir samráðsaðila.  
Vinnslulíkanið miðar að eftirfarandi forsendum: 
 

• Skýr stjórnsýsluleg ábyrgð í samræmi við lög og 
viðmið íslensks stjórnkerfis 

• Samræmis sé gætt í kröfum og málsmeðferð 
mismunandi leyfisveitinga og við framkvæmd 
eftirlits 

• Einföld og markviss stjórnsýsla með skýra yfirsýn 
• Komið í veg fyrir skörun eftirlits og regluverks, 

tvöfalt eftirlit og álitamál um valdmörk og verksvið, 
en jafnframt að eyður skapist í regluverki 

• Lágmörkun yfirbyggingar og stofnanauppbyggingar 
 
Orkustofnun tók jafnframt þátt í að setja á laggirnar 
samstarfsvettvang stofnana Norðurskautsríkja sem hafa 
eftirlit með öryggismálum kolvetnisstarfsemi á hafi úti 
(Arctic Offshore Regulators Forum - AORF) en stofnfundur 
samstarfsins var í Washington í lok apríl 2015.  
 

Markmið samstarfsins er að bæta öryggi kolvetnisvinnslu á 
hafi, einkum með miðlun upplýsinga og umræðum um bestu 
starfshætti, reynslu einstakra aðildarstofnana og styrkja 
samstarf þeirra og gagnkvæma aðstoð þegar á þarf að 
halda. Fyrsti formlegi fundur samstarfsins var haldinn í 
október og er áformað til að byrja með að funda tvisvar á 
ári, a.m.k. meðan verið er að koma starfinu vel á veg. 
 
Orkustofnun telur ótvírætt gildi af þátttöku í starfi AORF þar 
sem gefst einstakt tækifæri til að fylgjast með því sem nýjast 
er í málaflokknum og öðlast bein tengsl við sérfræðinga og 
forstöðumenn þessara stofnana í því skyni að stuðla að 
öruggri kolvetnisstarfsemi hér við land. 

 

Nýting jarðhita  
 
Losun jarðhitavökva 
Losun jarðhitavökva í jörðu er mikilvægur þáttur við nýtingu 
jarðhita, annars vegar til förgunar vökva og hins vegar til að 
sporna við þrýstingslækkun í jarðhitakerfum. Í sumum 
tilfellum er gerð krafa um losun samkvæmt nýtingarleyfi 
og/eða starfsleyfi viðkomandi starfsemi, og stundum frá 
upphafi reksturs. Í öðrum tilfellum hefur verið gripið til 
losunar í jörðu eftir að rekstur hefur staðið yfir í nokkurn 
tíma.  
 
Óhjákvæmilegur fylgifiskur flestra háhitasvæða eru 
ýmisskonar jarðhræringar. Vatnsnám og losun vatns í jörðu 
vegna nýtingar jarðhitans valda breytingum á spennu í 
jarðskorpunni á vinnslu- og losunarsvæðunum. Rannsóknir 
á losun vökva í jörðu á jarðhitasvæðum hafa sýnt að á 
virkum jarðskjálftasvæðum á Íslandi getur hún örvað nokkra 
smáskjálftavirkni. Algengast er að slíkt eigi sér stað við 
breytingar í losun, t.d. ef losun stöðvast tímabundið af 
einhverjum ástæðum. Yfirleitt finnast þessir skjálftar lítið á 
yfirborði en í einstökum tilvikum eru talsverðar líkur á að 
aukinn vökvaþrýstingur vegna losunar hafi hleypt af stað 
stærri skjálftum. Dæmi þar um er skjálftahrina við Húsmúla 
í kjölfarið á flutningi á niðurrennslissvæði 
Hellisheiðarvirkjunar árið 2011. 
 
Í ljósi atburðanna við Húsmúla og umræðunnar sem eftir 
fylgdi hóf Orkustofnun vinnu við gerð reglna um viðbúnað 
og viðbrögð við jarðskjálftavá vegna losunar á vökva í jörðu 
um borholur að höfðu ítarlegu samráðsferli við orkufyrirtæki 
og viðeigandi opinbera aðila.  
 
Afrakstur þeirrar vinnu lá fyrir í lok árs 2015, auk þess sem 
samdar voru leiðbeiningar fyrir notendur reglnanna í því 
skyni að skýra ákvæði einstakra greina og til að auðvelda 
leyfishöfum undirbúning og framkvæmd losunar vökva í 
jörðu. Þá er í leiðbeiningunum gefin dæmi um atriði sem 
leyfishafar geta haft í huga við undirbúning og framkvæmd 
losunar vökva í jörðu um borholur. 
 
Að meginefni snúast reglurnar um tvo þætti: 

a) Að leyfishafi staldri við áður en hafnar eru 
framkvæmdir og rekstur vegna losunar á vökva í 
jörðu um borholur og meti líkindi þess að losunin geti 
leitt til örvunar skjálfta á svæðinu (frummat) og hagi 
framhaldi verksins í samræmi við þá niðurstöðu.  

b) Að leyfishafi setji sér viðbragðsáætlun sem gripið skal 
til ef losun í jörðu leiðir til skjálftavirkni eða hættu á 
jarðskjálftum. Í áætluninni skal tilgreina hverjir beri 
ábyrgð á ákvörðunum í hveru tilviki fyrir sig, hvert 
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skuli tilkynna um atvikið, og með hvaða hætti og undir 
hvaða kringumstæðum skuli upplýsa opinbera aðila 
og almenning um stöðu mála. 

 
Auk þessa eru ákvæði um að leyfishafar setji upp 
rannsóknaráætlun sem miði að því að meta nánar hættu á 
örvaðri skjálftavirkni og hugsanlegum afleiðingar hennar ef 
frummat gefur slíkt til kynna, og setji upp vöktunarkerfi sem 
fylgist með helstu mæliþáttum losunarinnar í því skyni að fá 
upplýsingar um þætti sem líklegir eru til að örva 
skjálftavirkni.  
 
Mikilvægt atriði í reglunum er að framkvæmd þeirra er á 
ábyrgð leyfishafa hverju sinni. Ekki er áformað að auka við 
eftirlit með leyfishöfum frá því sem nú er, en þó ber 
leyfishöfum að upplýsa Orkustofnun, viðkomandi 
sveitarstjórn og almannavarnardeild ríkislögreglustjóra um 
niðurstöður frummats og senda drög að viðbragðsáætlun til 
Orkustofnunar til yfirferðar og staðfestingar. Yfirferð 
stofnunarinnar miðast við að sannreyna að hún innihaldi 
nauðsynlega grunnþætti og að fylgt hafi verið málsmeðferð 
við frummat og rannsóknaráætlun eftir því sem við á. 

 
Jarðefni  
 
NordMin – norrænt samstarf á sviði málma 2013–2017 
Frá maí 2012 hefur Orkustofnun, fyrir hönd atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins, haldið utan um þátttöku Íslands í 
norræna samstarfsverkefninu NordMin: A joint Nordic 
Network of Expertise for a Sustainable Mining and Mineral 
Industry.  
 
Norræna ráðherranefndin leggur verkefninu til 30 millj. dkr. 
á tímabilinu 2013–2017, sem jafngildir um 573 millj. ísl. kr. 
Á árunum 2013–2015 hafa íslenskar stofnanir fengið styrki 
að upphæð 65,4 millj. kr. frá NordMin verkefninu, en stærsti 
styrkurinn fór til basalttrefjaverkefnis, eða 38,3 millj. kr. 
 
Verkefnisstjóri hagnýtra jarðefna á Orkustofnun, Bryndís G. 
Róbertsdóttir, hefur setið í stjórn NordMin, verið 
landstengiliður verkefnisins, og stýrt íslenska NordMin 
vinnuhópnum, sem í sitja jarðfræðingarnir dr. Hjalti 
Franzson og dr. Vigdís Harðardóttir frá ÍSOR, og dr. 
Þorvaldur Þórðarson og dr. Ármann Höskuldsson frá 
jarðvísindadeild HÍ. Vinnuhópurinn hefur lagt áherslu á 
aukna menntun og rannsóknir á sviði málma á Íslandi, bæði 
á landi og hafsbotni.  
 
Möguleikar á sviði málma á Íslandi eru að stórum hluta 
tengdir jarðhitakerfum, bæði útkulnuðum og virkum. Því má 
líta á málma sem hliðargrein við jarðhitann, en málmleit og 
-vinnsla er mjög stórt svið á heimsvísu og því er eftir miklu 
að slægjast. Á hverju ári er t.d. haldin allt að 30.000 manna 
ráðstefna um málmleit (PDAC), í Toronto í Kanada.  
 
Málmleit á hafsbotni er vaxandi, og brýnt er fyrir íslenskt 
vísindasamfélag að fylgjast með þróuninni og taka þátt í 
alþjóðlegum samstarfsverkefnum, en á þessu sviði er 
Háskólinn í Bergen í fararbroddi á Norðurlöndunum. Ísland 
nýtur einnig nálægðar við Grænland á sviði málma, og þar 
geta leynst ýmis tækifæri fyrir íslenskt jarðvísindafólk, sér í 
lagi á austurströnd Grænlands, sem nýtur í mörgum 
tilfellum almennrar þjónustu frá Íslandi vegna málmleitar.  
 
Norðurlöndin sem eru innan ESB hófu þátttöku í EIT Raw 
Materials á árinu 2015, en Ísland og Noregur eiga 

möguleika á að komast inn í samstarfið á árinu 2017. Að 
mati Orkustofnunar hefur þátttaka í NordMin verkefninu 
opnað augu íslenskra sérfræðinga fyrir ýmsum tækifærum 
á sviði jarðefna á norðurslóðum. Hér á eftir er stuttlega gerð 
grein fyrir helstu NordMin verkefnum sem íslenskir 
sérfræðingar hafa tekið þátt í.  
 
NordMin málþing  
NordMin verkefnið býður upp á a.m.k. eitt málþing í hverju 
Norðurlandanna fimm, auk Grænlands. Í kjölfar hvers 
málþings eru auglýsir styrkir til að undirbúa umsóknir um 
norræn samstarfsverkefni. Eftir hvert málþing hafa verið 
veittir 1–2 styrkir, hver að upphæð 200.000 dkr.  
 
Orkustofnun hélt þriðja NordMin málþingið á Nauthóli í 
Reykjavík 23.–24. mars 2015. Yfirskrift málþingsins var On- 
and Offshore Exploration and Prospecting in Extreme 
Nordic Environments: Challenges and Benefits of Finding 
Exploitable Raw Materials. Dagskráin hófst þann 22. mars 
með skoðunarferð út á Reykjanes, í Þormóðsdal og víðar, 
en í kjölfarið fylgdi tveggja daga málþing, sem ríflega 60 
manns sóttu. Haldnir voru 17 fyrirlestrar um leit og 
rannsóknir á málmum á landi og hafsbotni, þar af sex af 
íslenskum sérfræðingum.  

 
Iðnaðar- og viðskiptaráðherra, Ragnheiður Elín Árnadóttir, 
flutti ávarp í upphafi málþingsins, og afhenti því næst 
viðurkenningar Orkustofnunar fyrir frumkvöðlastarf í 
málmleit á Íslandi. Viðurkenningar hlutu jarðfræðingarnir dr. 
Hjalti Franzson á ÍSOR, dr. Guðmundur Ómar Friðleifsson 
hjá HS Orku og Hallgrímur Jónasson, stjórnarformaður 
Melmis ehf. Þeir Hjalti og Guðmundur Ómar störfuðu sem 
jarðfræðingar á Orkustofnun til 2003, og hófu málmleit á 
vegum Orkustofnunar árið 1989, en í samstarfi við 
málmleitarfyrirtækin Málmís ehf. frá 1991, og Melmi ehf. frá 
1996. Hallgrímur starfaði sem jarðfræðingur og síðar 
forstjóri Iðntæknistofnunar Íslands, og var stjórnarformaður 
Málmís ehf. frá 1991, og Melmis ehf. frá 1996. Hann hefur 
sinnt stjórnarsetunni f.h. Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands frá 
2007. Frumkvöðlarnir þrír hafa því verið í forsvari fyrir 
málmleit á Íslandi í ríflega aldarfjórðung. Í framhaldi af 
málþinginu var verkefninu Assessment of undiscovered 
mineral resources in the Nordic countries and Greenland 
veittur undirbúningsstyrkur. Verkefninu er stýrt af Finnsku 
jarðfræðistofnuninni (GTK), en ÍSOR og þrjár aðrar 
norrænar jarðfræðistofnanir taka einnig þátt í því.  
 
Verkefninu Modern and ancient VMS-forming hydrothermal 
systems var einnig veittur undirbúningsstyrkur. Verkefninu 
er stýrt af ÍSOR, en jarðvísindadeild HÍ og átta aðrar 
norrænar stofnanir taka einnig þátt í því. 
 
Fjórða NordMin málþingið var haldið í Sisimiut á Grænlandi 
6.–7. júní 2015, en þar var umfjöllunarefnið Mining and 
Society in the Arctic. Í kjölfar málþingsins var verkefninu 
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Mining, quarrying and tourism development veittur 
undirbúningsstyrkur. Verkefninu er stýrt af 
Rannsóknamiðstöð ferðamála á Akureyri, en ÍSOR, NMÍ og 
þrjár aðrar norrænar stofnanir/fyrirtæki taka einnig þátt í því. 
 
Orkustofnun undirbýr þátttöku í GeoNor16 ráðstefnunni og 
NordMin málþinginu sem verða haldin í Mo i Rana í Noregi 
15.–17. mars 2016, en viðfangsefnið þar verður Mining and 
Environment. Dr. Herdís H. Schopka, jarðfræðingur í 
umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, verður með fyrirlestur  

 
um Working towards sustainable aggregate extraction in 
Iceland: some initial observations, og Sveinborg H. 
Gunnarsdóttir, jarðfræðingur á ÍSOR, mun halda fyrirlestur 
um Geothermal "mining" waste in Iceland: disposal and 
value creation. 
 
NordMin doktorsnámskeið 
NordMin verkefnið býður upp á þrjú vikulöng 
doktorsnámskeið. Það fyrsta var haldið við Tækniháskólann 
í Lulå í Svíþjóð í desember 2014, þar sem viðfangsefnið var 
Minerals Industry Sustainability within a Nordic Context. Á 
árinu 2016 verður haldið annað námskeiðið við Háskólann 
í Oulu í Finnlandi í janúar 2016, þar sem fjallað er um Gold 
from Bedrock to Bullion: Sustainable Mining, auk 
skoðunarferðar í Kittilä gullnámuna. Tveir doktorsnemar í 
eldfjallafræði við jarðvísindadeild HÍ sóttu námskeiðin.  
 
Fyrirhugað er að halda þriðja doktorsnámskeiðið við 
Háskólann í Bergen í Noregi haustið 2016, og hefur 
Orkustofnun haft frumkvæði að viðfangsefni námskeiðsins, 
sem verður um málma á hafsbotni. Undirbúningur að 
námskeiðinu er að hefjast, en Norski tækni- og 
náttúruvísindaháskólinn (NTNU) og Norska 
jarðfræðistofnunin (NGU) í Þrándheimi, munu einnig koma 
að undirbúningnum, auk Orkustofnunar, jarðvísindadeildar 

HÍ og ÍSOR. Orkustofnun óskaði eftir því að NordMin 
verkefnið byði upp á eitt meistaraprófsnámskeið á Íslandi. 
Orkustofnun, í samstarfi við jarðvísindadeild Háskóla 
Íslands og ÍSOR, mun halda námskeiðið í Reykjavík 19.–
23. september 2016. Viðfangsefnið verður Business of 
Exploration, from the ground to the stock market, en 
kennarar munu að stærstum hluta koma frá hinum 
Norðurlöndunum. Að auki er fyrirhugað að styrkja nokkra 
norræna meistaraprófsnema til Íslandsfarar. 
 

 
NordMin rannsókna- og nýsköpunarverkefni.  
Ákveðið var að verja 60% af fjármunum NordMin 
verkefnisins, eða 18 millj. dkr., til rannsókna- og 
nýsköpunarverkefna. Eftir faglegt mat utan Norðurlanda, 
ákvað stjórn NordMin í febrúar 2014, að veita styrki til fimm 
verkefna, þar sem hvert Norðurlanda leiðir eitt verkefni til 
þriggja ára. Ísland tekur þátt í eftirfarandi verkefnum:   
 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands leiðir verkefnið Sustainable 
Fibres from Basalt Mining, sem var styrkt um 4,83 millj. dkr. 
eða 92,2 millj. ísl. kr. Háskólinn í Reykjavík, ÍSOR, 
Jarðefnaiðnaður, SINTEF í Þrándheimi og VTT í Finnlandi 
taka einnig þátt í verkefninu. Hlutur íslensku aðilanna er 
2.006.000 dkr. eða 38,3 millj. ísl. kr. Verkefnið Water 
Conscious Mining, sem stýrt er af Finnsku 
tæknirannsóknamiðstöðinni (VTT), fékk um 5,0 millj. dkr., 
en ÍSOR (með 250.000 dkr.) og tólf aðrir norrænir aðilar 
taka þátt í verkefninu.  
 
Verkefnið Crustal Structure and Mineral Deposit System: 
3D-Modeling of Base Metal Mineralization in Jameson Land 
and Nickel Mineralization in Disko-Nuussuaq, Greenland, 
sem stýrt er af dönsku og grænlensku jarðfræðistofnuninni 
(GEUS), fékk um 1,87 millj. dkr., en ÍSOR (með 160.000 
dkr.) og tveir aðrir norrænir aðilar taka þátt í verkefninu.   

Kort sem sýnir hvar hæstu gullgildi hafa fundist á Íslandi, ásamt málmleitarsvæðum. 



Orkustofnun                                                                                                                     Ársskýrsla 2015     

 
22 

Raforkuspá 2015 - 2050  
 
Raforkuhópur orkuspárnefndar hefur gefið út nýja spá um 
raforkunotkun hér á landi sem nær fram til 2050, en síðasta 
spá var gefin út árið 2010, að henni standa Landsnet, 
Orkustofnun, Norðurorka, Veitur, Rarik og Samorka.  
 
Raforkuspá 2015 - 2050 
Samkvæmt þessari spá mun notkun forgangsorku sem 
afhent er frá dreifikerfum aukast um 15% fram til 2020 og 
um 100% alls næstu 36 árin. Árleg aukning notkunar er tæp 
2% á ári en þó heldur meiri næstu ár og á árunum 2027-
2035. Ef miðað er við heildarorku mun notkunin á 
veitusvæðum dreifiveitna aukast um 18% fram til 2020 og 
um 97% alls næstu 36 ár og árleg aukning er tæp 1,9%/ári.   
 

 
Áætluð notkun til lengri tíma litið er heldur meiri nú en í 
síðustu spá, sérstaklega notkun orkufreks iðnaðar (úttekt 
frá flutningskerfinu) enda er eins og í fyrri spám einungis 
tekið tillit til samninga sem gerðir hafa verið um slíka 
orkusölu þegar spáin er gerð.  Spá um almenna notkun 
hefur staðist vel, en þó hefur notkunin reynst aðeins meiri 
en gert var ráð fyrir vegna meiri notkunar í almennum iðnaði 
en á móti er notkun heimila minni en búist var við. 
 
Orkunotkun heimila  
Lengi vel fór almenn heimilisnotkun utan rafhitunar vaxandi 
og náði hún hámarki árið 2009 er hún var 4,9 MWh/heimili 
að meðaltali. Síðan þá hefur notkunin minnkað jafnt og þétt 
og var komin í 4,5 MWh/heimili árið 2014 og hefur ekki verið 
jafn lítil í áratug. Helstu orsakir lækkunarinnar eru breytingar 
í lýsingu þar sem mun orkugrennri perur en glóperurnar eru 
komnar til sögunnar og heimilistæki hafa orðið sparneytnari. 
Á móti kemur að tækjum á heimilum hefur farið fjölgandi en 
flestar nýjar tækjategundir eru orkugrannar. Þessi þróun 
mun halda áfram og notkun á heimili ná lágmarki við um 4,0 
MWh/heimili. Gert er ráð fyrir að fyrrnefndar breytingar í 
lýsingu fari einnig að skila sér í garðyrkju eftir nokkur ár og 
mun þá raforkunotkun í landbúnaði minnka. 

Atvinnustarfsemi utan stóriðju 
Í atvinnustarfsemi utan stóriðju hefur raforkunotkun vaxið 
hraðast í almennum iðnaði og frá 2009 til 2014 er aukningin 
137 GWh eða 24%. Um helmingur af aukningunni er hjá 
fiskimjölsverksmiðjum og annar fiskiðnaður er með rúm 
20% af aukningunni. Á næstu árum er gert ráð fyrir 
áframhaldandi aukningu notkunar í almennum iðnaði m.a. 
vegna rafvæðingar fiskimjölsverksmiðja.  
 
Orkunotkun í þjónustu og samgöngum  
Hægt hefur aftur á móti á vexti raforkunotkunar í þjónustu á 
undanförnum árum. Á næstu áratugum er gert ráð fyrir 
miklum breytingum varðandi orkugjafa sem nýttir er í 
samgöngum og að raforka leiki þar stórt hlutverk. Í lok 
spátímabilsins er gert ráð fyrir að flestir nýir fólksbílar verði 
knúnir beint eða óbeint með raforku og að þessi breyting í 
stærri atvinnubifreiðum verði komin vel á veg.   

  
Orkunotkun stóriðju 
Orkunotkun stóriðju hefur aukist verulega á síðustu árum. 
Á árinu 1990 var hlutur notkunar hjá dreifiveitum með töpum 
og eiginnotkunar við virkjanir samtals um helmingur af 
raforkunotkuninni, á árinu 2014 er þetta hlutfall komið niður 
í 21% og mun síðan aukast aftur og verða um 31% í lok 
spátímabilsins. 
 
Í þessari spá er einungis miðað við núverandi samninga um 
orkufrekan iðnað. Uppbygging slíks iðnaðar er háð 
ákvörðunum stjórnvalda, markaðsaðstæðum fyrir afurðir 
fyrirtækjanna, samkeppnishæfni raforkuverðs og fleiru. 
Hvenær ný orkufrek fyrirtæki kunna að koma til sögunnar er 
nánast ómögulegt að segja til um nú. Tilkoma nýrra 
orkufrekra fyrirtækja getur valdið risastökki í raforkunotkun 
eins og t.d. þegar Fjarðaál hóf starfsemi þegar úttekt frá 
flutningskerfinu jókst um tæpar 5 TWst á tveimur árum. Því  
þjónar engum tilgangi að taka óvissan orkufrekan iðnað 
með í spá sem þessari. Á næstu árum bætist við notkun hjá 
United Silicon og PCC BakkiSilicon með samtals um 0,7 
TWst á ári. 
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Önnur atriði  
Síðasta raforkuspá sem kom út á árinu 2010 hefur reynst 
vel. Notkunin óx nokkuð hratt samhliða miklum hagvexti 
fram til 2008 en síðan þá hefur hún vaxið mun hægar. Árið 
2014 munar um 41 GWh á almennu notkuninni miðað við 
spána frá 2010 (óleiðrétt almenn notkun að viðbættum 
flutnings- og dreifitöpum). Spár um einstaka landshluta hafa 
einnig reynst vel enda hefur Orkuspárnefnd tekið tillit til 
byggðaþróunar síðustu ára við gerð þeirra. Einnig er 
athyglisvert að sjá hve vel spáin frá 1985 hefur staðist fyrir 
landið í heild en nú eru liðin þrjátíu ár af þeirri spá og var 
hún einungis um 50 GWh undir raunnotkun almenna 
markaðarins árið 2014.  
 
Samkeppnisstaða raforku 
Auk þess sem raforkan á í samkeppni hér innanlands má 
segja að hún eigi einnig í samkeppni við raforku erlendis. 
Kaup á raforku eru einn af mörgum kostnaðarliðum við 
rekstur fyrirtækja og ef hún er dýrari hér á landi en í 
nágrannalöndunum hefur það áhrif á samkeppnisstöðu 
þeirra. Raforkuverð hér á landi er með því lægsta í Evrópu 
hvort sem litið er til heimila eða iðnaðar.  Skattar á raforku 
eru mismunandi eftir ríkjum. Í raforkuverði til heimila er 
hlutur skatta og gjalda lægstur í Bretlandi og Möltu með 5% 
meðan það er um 52% í Þýskalandi og 57% í Danmörku. 
Ástæða fyrir háu orkuverði til almennrar notkunar í 
Danmörku og Þýskalandi er skattlagning og önnur gjöld 
 
Alþjóðlegur samanburður  
Á síðustu áratugum hefur raforkunotkun hér á landi aukist 
stöðugt og er notkun á mann nú sú mesta sem þekkist í 
heiminum. Raforkunotkun á íbúa, eða sem hlutfall við 
landframleiðslu, hefur aukist á síðustu árum vegna aukinnar 
raforkunotkunar stórnotenda.  Nánari upplýsingar í 
skýrslunni má nálgast á vef Orkustofnunar. ww,os.is 
 
 

Jarðhitaskóli Háskóla 
Sameinuðu þjóðanna 

 
Sex mánaða þjálfun og akademískt nám 
Þrítugasta og sjöunda starfsár JHS hófst með 
skólasetningu 5. maí 2015. Eins og árið áður hófu 30 
nemendur nám við skólann en í þetta sinn voru þeir frá 15 
löndum. Nemarnir komu frá: Bólivíu (1), Djíbútí (2), Ekvador 
(1), Eþíópíu (2), Filippseyjum (4), Íran (2), Kenía (9), Kína 
(1), Kómoros-eyjum (1), Kongó (1), Malaví (1), Papúa Nýju 
Gíneu (1), Portúgal (2), Srí Lanka (1), og Tansaníu (1). 
Þetta var í fyrsta skipti sem nemi frá Kongó hóf nám hjá 
skólanum.  Nemendurnir hlutu þjálfun á öllum 8 brautunum 
sem eru í boði við skólann.  Nokkrar breytingar höfðu verið 
gerðar á námsskrá Jarðhitaskólans, með sameiningu 
brauta og upptöku nýrrar námsbrauta. Jarðfræðikönnun og 
borholujarðfræði voru sameinaðar í eina jarðfræðibraut, og 
sömuleiðis voru borholumælingar felldar undir 
forðafræðibrautina.  Loks var tekin upp kennsla í 
verkefnastjórnun og fjármögnun jarðhitaverkefna.  

Nemendurnir hlutu þjálfun í jarðhitajarðfræði (5), verkfræði 
(5), forðafræði (5), jarðefnafræði (4), jarðeðlisfræði (4), 
umhverfisfræði (3), verkefnastjórnun og fjármögnun (3) og 
bortækni (1).  Kennarar og leiðbeinendur við skólann komu 
frá ÍSOR, Háskóla Íslands (HÍ), Háskólanum í Reykjavík 
(HR), rannsóknarstofnunum, verkfræðistofum og 
orkufyrirtækjum. Um helmingur námsins við JHS felst í 
rannsóknarverkefnum 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. Af 
30 útskrifuðum nemendum á árinu komu 22 með 
rannsóknagögn að heiman sem nýtt voru í a.m.k. hluta 
verkefnis þeirra. 

 
Frá árinu 1979 hafa 613 sérfræðingar frá 59 þróunarlöndum 
lokið  sex mánaða þjálfun við skólann. Nemendurnir hafa 
komið frá Afríku (37%), Asíu (37%), Rómönsku Ameríku 
(15%), Austur- og Mið-Evrópu (10%) og Eyjaálfu (1%). 
Hlutur kvenna eykst stöðugt og er það markviss stefna JHS 
að ýta undir þá þróun. Af þeim sem útskrifast hafa eru 127 
konur (21%).  
 
Árið 2015 voru 16 meistaranemar styrktir til náms á Íslandi 
samkvæmt samstarfssamningi Jarðhitaskólans við HÍ og 
HR. Tólf voru í námi fyrri hluta árs en tveir af nemendunum 
eru styrktir sérstaklega af Kenya Electricity Generating 
Company (KenGen) – Landsvirkjun Kenía, en einn er á 
hlutastyrk frá ríkisstjórn Malaví.  Fimm útskrifuðust svo frá 
HÍ um vorið.  Um haustið bættust fjórir í hópinn, tveir í HÍ og 
tveir í HR.   

 
Fyrsti nemandinn til að hefja nám við HR á styrk frá JHS 
síðsumars 2014 varði ritgerð sína í desember 2015.  
Meistaranemar JHS eru valdir úr hópi þeirra sem áður hafa 
lokið sex mánaða þjálfun á Íslandi og staðið sig vel. Sex 
mánaða þjálfunin stendur undir fjórðungi af þeim kröfum 
sem gerðar eru vegna meistaranámsins. Námið til 
meistaragráðu tekur að jafnaði 18-20 mánuði. Tveir héldu 
áfram doktorsnámi sínu við HÍ á árinu og stefna á að ljúka 
því fyrri hluta árs 2016 og um haustið bættist svo einn til 
viðbótar í þann hóp og annar mun hefja nám í byrjun 2016.  
Doktorsnemarnir eiga það sammerkt með 
meistaranemunum að hafa áður lokið sex mánaða þjálfun 
við JHS ásamt meistaragráðu hér eða erlendis. 



Orkustofnun                                                                                                                     Ársskýrsla 2015     

 
24 

Gestafyrirlesari 
Árlegur gestafyrirlesari JHS var Dr. Meseret Teklemariam 
Zemedkun, jarðfræðingur og jarðhitasérfræðingur frá 
Eþíópíu. Hún var nemi við Jarðhitaskólann árið 1985.  Árið 
1996 hlaut hún doktorsgráðu frá Háskólanum í Pisa þar 
sem hún tók fyrir jarðfræði Aluto-Langano jarðhitakerfisins í 
Eþíópíu.  Dr. Meseret er mjög þekkt í jarðhitageiranum og 
hefur starfað víða, til að mynda sem alþjóðlegur 
jarðhitaráðgjafi hjá ICS-UNIDO, African Union og 
undanfarið sem verkefnisstjóri ARGeo verkefnisins hjá 
UNEP í Kenía.  Hún situr einnig í stjórn Alþjóða 
Jarðhitafélagsins (IGA) og er forseti deildar þess fyrir A-
Afríku.  Fyrirlestrar hennar voru vel sóttir og töluverðar 
umræður urðu um þá. 
 
Þúsaldarnámskeið í El Salvador og Kenía 
	Dagana 15. – 21. mars var haldið námskeið í El Salvador 
sem fjallaði um jarðhitarannsóknir (Short Course VII on 
Surface Exploration for Geothermal Resources) í samvinnu 
við LaGeo S.A. de C.V. Fyrirlesarar og leiðbeinendur komu 
frá El Salvador, Íslandi og nágrannalöndum El Salvador. 
Alls mættu 42 þátttakendur, þar af komu 23 frá M-Ameríku, 
16 frá S-Ameríku og 3 frá Karíbaeyjum. Áhuginn í S-
Ameríku á þúsaldarnámskeiðunum fer ört vaxandi og 
endurspeglast í sívaxandi fjölda þátttakenda, enda miklir 
möguleikar á nýtingu jarðhitans í Andes fjallgarðinum. 
Námskeiðið stóð í viku, og síðustu þrjá dagana unnu 
þátttakendur að úrvinnslu og kynningu gagna um 
jarðhitasvæði.  

 
Árlega námskeiðið um jarðhitarannsóknir fyrir Afríkulönd 
(Short Course X on Exploration for Geothermal Resources) 
var haldið við Bogoriavatn og Naivashavatn í Kenía dagana 
9. nóvember – 1. desember. Námskeiðið var eins og áður 
haldið í samvinnu við jarðhitafyrirtækin KenGen og 
Geothermal Development Company (GDC). Á námskeiðinu 
var farið yfir helstu atriði yfirborðsrannsókna á 
jarðhitasvæðum, jarðfræði, efnafræði og jarðeðlisfræði og 
gefið yfirlit um aðra þætti jarðhitarannsókna, allt frá 
umhverfisrannsóknum og forðamati yfir í bortækni. Einnig 
var vikið að skipulagningu jarðhitaverkefna, virkjunum, 
rekstri þeirra og viðhaldi, og annari nýtingu jarðhitans. 
Námskeiðið var þrískipt.  
 
Fyrsti hlutinn fór fram við Bogoriavatn þar sem nemendur 
skoðuðu jarðhitasvæði og kynntust rannsóknaraðferðum 
undir leiðsögn sérfræðinga frá KenGen og GDC. Þann 15. 
nóvember var farið að Naivasha vatni þar sem kennslan var 

í formi fyrirlestra um rannsóknaraðferðir og í framhaldi af því 
um stöðu jarðhitans í Austur-Afríku. Síðustu fjóra dagana 
sinntu þátttakendur verkefnavinnu. Alls tóku 62 þátt í 
námskeiðinu, og komu þeir aðallega frá löndum Austur-
Afríku. Kennarar og leiðbeinendur námskeiðsins komu frá 
Íslandi, Kenía, og nágrannalöndum Kenía, og voru þeir 
flestir fyrrum nemendur JHS. 
 

 
Útseld námskeið og verkefni 
Umsvif Jarðhitaskólans vegna útseldra námskeiða og 
verkefna voru mikil á árinu.  Í janúar var haldið 13 daga 
námskeið um hönnun borhola og tækni jarðborana „Short 
Course on Well Design and Geothermal Drilling 
Technology” í Eþíópíu fyrir 30 starfsmenn Geological 
Survey of Ethiopia (GSE) og Ethiopian Electric Power 
(EEP). Námskeiðið var fjármagnað af ÞSSÍ.  
  

 
Jarðhitaskólinn hélt 9 daga námskeið um gerð 
fjármögnunargagna vegna jarðhitaverkefna „Short Course 
on Preparations of Bankable Geothermal Documents” í 
Eþíópíu 26. janúar til 3. febrúar fyrir 25 starfsmenn GSE, 
EEP og  Ministry of Water, Irrigation and Energy (MWIE).  Á 
námskeiðinu var farið yfir undirstöðuatriði í uppbyggingu og 
vinnslu skjala sem ætluð eru til að styðja jarðhitaverkefni 
gagnvart fjármögunaraðilum.   
 
Námskeiðið var fjármagnað af ÞSSÍ og Norræna 
þróunarsjóðnum.  Svipað námskeið fjármagnað af ÞSSÍ var 
haldið í Djíbútí í september fyrir 18 starfsmenn Djiboutian 
Development Office for Geothermal Energy (ODDEG), 
Ministry of Energy, Water and Natural Resources (MERN) 
og Djibouti Center for Research Studies (CERD).   
 
Þrjú námskeið voru haldin um verkefnastjórnun í 
jarðhitageiranum „Short Course on Geothermal Project 
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Management”.  Dagana 9.-20. febrúar í Eþíópíu fyrir 25 
starfsmenn GSE, EEP og MWIE.  Í Kenía var sambærilegt 
námskeið haldið dagana 18.-28. maí fyrir starsfmenn GDC.  
Námskeiðin voru fjármögnuð af ÞSSÍ og Norræna 
þróunarsjóðnum.  Svipað námskeið var einnig haldið í 
september í Djíbútí. Það var fjármagnað af ÞSSÍ og haldið 
fyrir 18 starfsmenn ODDEG, MERN og CERD.  
 
Á Asóreyjum var áframhald á námskeiðaseríunni sem hófst 
2014 og voru tvö námskeið haldin þar.  Í því fyrra voru 
borholumælingar teknar fyrir „Short course III on Borehole 
Geophysics in Geothermal Development”, haldið 13-25. 
júní. Níu starfsmenn EDA Renováveis S.A. sóttu 
námskeiðið og tveir fylgdust með í gegnum fjarskiptatækni.  
Hitt námskeiðið var haldið 5-17. september og hét „Short 
Course IV on Chemistry of Thermal Fluids”. Var þar fjallað 
um ýmsar hliðar efnafræði jarðhitavökva.  Tíu starfsmenn 
EDA Renováveis S.A. sóttu námskeiðið og tveir fylgdust 
með í gegnum fjarskiptatækni. 
   
Alþjóðajarðhitaráðstefnan 2015 
Alþjóðajarðhitaráðstefnan (The World Geothermal 
Congress) er haldin á fimm ára fresti af 
Alþjóðajarðhitasambandinu (International Geothermal 
Association - IGA) síðan 1995. Í þetta sinn var hún haldin í 
Melbourne, Ástralíu dagana 19.-25. apríl.  
 
Það er stefna Jarðhitaskólans að styðja þátttöku fyrrum 
nema skólans á ráðstefnunni og gera þannig fjölda 
sérfræðinga frá öllum heimsálfum kleyft að miðla 
niðurstöðum rannsókna sinna og starfsreynslu til alþjóðlega 
jarðhitasamfélagsins.   
 
Margar umsóknir bárust og gat skólinn boðið öllum fyrstu 
höfundum að greinum styrk.  Það var ánægjulegt að sjá 
hversu margir fyrrum nemar sóttu ráðstefnuna, og 

ennfremur hversu margir voru greinahöfundar. 
 
Af þeim 1319 greinum sem birtar voru á ráðstefnunni, voru 
fyrrum nemar JHS höfundar að 262, eða um 20%. Höfundar 
voru alls 184, sem er um 31% af heildarnemendafjölda 
Jarðhitaskólans frá 1979-2014. Þar af voru 173 fyrstu 
höfundar.   
 
Fulltrúar frá 31 árgangi af 36 mættu á ráðstefnuna.  Þeir 
bekkir sem ekki áttu fulltrúa voru allir frá fyrstu 8 árgöngum 
skólans.  Flestir fulltrúar, sem einnig voru höfundar, komu 
frá árgöngum 2010, 2011 og 2013.  Í heildina sóttu 94 
fyrrum nemar ráðstefnuna, þar á meðal 7 sem höfðu ekki 
skrifað greinar fyrir ráðstefnuna.  Það er því óhætt að segja 
að 191 nemi hafi tekið þátt í þinginu á einn eða annan hátt.  

Jarðhitaskólinn hélt endurfundaveislu fyrir fyrrum nemendur 
og starfslið skólans þar sem Dr. Meseret Teklemariam 
Zemedkun hélt ræðu fyrir hönd nemanna.  Heiðursgestur 
kvöldsins var iðnaðar- og viðskiptaráðherrann, Ragnheiður 
Elín Árnadóttir.   
 
Ný námslína 
Ný námslína í sex mánaða þjálfuninni var keyrð í fyrsta 
skipti á árinu.  Nýja línan heitir verkefnastjórnun og 
fjármögnun og eins og nafnið bendir til læra nemendur um 
stjórnun jarðhitaverkefna og fjármögnun þeirra.  Línan er 
byggð upp eins og hinar námslínurnar og eru tveir þriðju 
hlutar kennslunnar helgaðir verkefnastjórnun og einn þriðji 
hluti fjármögnun verkefna.  Nemendur hljóta bæði 
akademíska og praktíska kennslu eins og í hinum 
brautunum. Megintilgangur brautarinnar er efla 
stjórnunarþáttinn  hjá jarðhitafyrirtækjum í 
þróunarlöndunum. 
 

 
Heimsóknir 
Rektor Háskóla Sameinuðu þjóðanna, Dr. David Malone, 
heimsótti Jarðhitaskólann og ræddi við nemendur skólans.  
Með honum var Max Bond, aðstoðarrektor.  Rektorinn kom 
til að kynna sér starfsemi allra skóla Háskóla Sameinuðu 
þjóðanna á Íslandi og eftir heimsóknina tók hann þátt í 
vinnustofu þar sem forstöðumenn skólanna kynntu 
starfsemi sína og nemendur fluttu stutta tölu um nám sitt og 
framtíðarvonir.   
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Alþjóðlegt samstarf 
 

Geothermal ERA NET   

 
Jarðhitaverkefnið ERA-NET er fjögurra ára samstarfs-
verkefni innan rannsóknaráætlana EES / ESB, sem hófst á 
árinu 2012 og stendur til 2016. Verkefnið er 
samstarfsverkefni landa innan 7. Rammaáætlunar með 
framlag upp á rúmlega 300 milljónir króna frá áætluninni og 
nær samstarfið til 11 landa.   
 
Verkefninu er stýrt af Orkustofnun og er Guðni A. 
Jóhannesson, orkumálastjóri, stjórnandi þess og tekur 
Rannís einnig þátt í verkefninu, auk fulltrúa frá Hollandi, 
Frakklandi, Sviss, Þýskalandi, Ítalíu, Ungverjalandi, 
Tyrklandi, Slóvakíu, Slóveníu og Portúgal. 

 
Verkefnið er frábrugðið hefðbundnum rannsóknar-
verkefnum að því leyti að það er á sviði samþættingar og 
stefnumörkunar rannsóknaráætlana landanna og tengdra 
atriða á sviði jarðvarma, sem að samstarfinu standa, en 
ekki til eiginlegrar rannsóknarvinnu.  
 
Á árinu 2015, var m.a. sérstök áhersla á 7 flokka í starfinu, 
þar sem fjallað var um eftirfarandi þætti.    
• NWW, - bætt fjármögnun rannsókna og lánveitinga 

til verkefna á sviði jarðvarma.     
• OpERA, -  áherslur á sviði rannsókna og  tækni og 

hvaða atriði eru mest aðkallandi.    
• PRGeo – rannsóknir og kynningarstarf fyrir 

jarðvarma.  
• New Concepts, ný viðfangsefni á sviði jarðvarma.  
• ReSus – þekkingarmiðlun á sjálfbærni jarðvarma- 

auðlindarinnar.  
• Tuning EGIP – gagnagrunnur á sviði jarðvarma.  
• Geostat – samræming á gagnaskilum um 

jarðvarma til alþjóðastofnana.  
 
Á öllum þessum sviðum eru vinnuhópar og haldnir 
sérfræðifundir eða opnir fundir í einstaka löndum, með 
þátttöku helstu sérfræðinga á viðkomandi sviðum víðsvegar 
að úr Evrópu.  Bæði kynningar og niðurstöður eru síðan 
settar fram í skýrslum sem aðgengilegar eru á heimasíðum 
Geothermal ERA NET http://www.orkustofnun.is/.  
 
Ávinningur hitaveitna með jarðvarma getur verið mikill, þar 
sem gert er ráð fyrir að sparnaður á Íslandi miðað við 
kyndingu með olíu, fyrir árið árið 2013 hafði verið um 5,5% 
af landsframleiðslu, eða sem nemur 320 þúsundum kr. á 
hvern íbúa og 1,3 milljónum króna fyrir hverja 4ra manna 
fjölskyldu. 
 
 

Áhrif ERA NET samstarfsins 
Ef litið er á Geothermal ERA-NET verkefnið má greina 
eftirfarandi áherslur og áhrifaþætti sem því tengjast: 
 
Samstarf og samvinna innan EES 

• Eflir stefnumótun jarðvarmans innan rannsóknar-
sjóða EES s.s. Horizon 2020 

• Ísland stýrir verkefninu innan EES / ESB landanna. 
• Eflir jarðvarma í samkeppni við aðra endurnýtanlega 

orkugjafa innan rannsóknasjóða ESB / EES. 
• Eflir samstarf atvinnulífs, rannsóknarsjóða og 

opinbera aðila á sviði jarðvarma innan EES.  

 
 Efnahagslegur ávinningur 
• Er kostað af rannsóknarsjóðum ESB / EES. 
• Eykur áherslu á jarðvarma í langtímastefnumótun ESB 

/ EES og einstakra ríkja, s.s. til ársins 2020 og 2050  
• Eflir flæði þekkingar, fjármagns og umsvifa í 

jarðhitarannsóknum og –verkefnum  EES landanna.  
  

Stuðlar að minni losun koltvístrings (CO2) og mengun 
• Stuðlar að minni losun CO2, í samræmi við 

langtímamarkmið einstakra landa.  
• Hægt er að draga mikið úr losun koltvísýrings með því 

að nýta jarðhita til upphitunar húsnæðis í stað 
jarðefnaeldsneytis í mörgum löndum.   
 

Uppbygging tengslaneta  
• Stuðlar að auknu samstarfi á milli atvinnulífs,  

rannsóknarstofnana og stjórnvalda í viðkomandi 
löndum. 

• Eflir myndun tengslaneta og starfsemi fyrirtækja.   
 

Yfirfærsla tækni- og annar þekkingar   
• Eykur tækniyfirfærslu og þekkingu á milli landa á sviði 

jarðvarma. 
• Eykur þekkingu á uppbyggingu jarðvarmaverkefna.  
• Eflir skilning  stjórnvalda, sveitarstjórnarmanna og 

annarra á mikilvægi þess að nýta jarðvarma til 
upphitunar húsa, í stað jarðefnaeldsneytis.     

 
Þau lönd sem standa að verkefninu vinna að nýju verkefni í 
breyttri mynd þegar ERA-NET verkefninu lýkur árið 2016.   
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Uppbyggingarsjóður EES  
 
Fyrir núverandi tímabil sjóðsins nema 
framlög í hann samtals tæpum einum 
milljarði evra, en af því nemur framlag 
Íslands um 3,23% og getur samtals 
orðið 31,4 milljónir evra eða 4,8 
milljarðar króna. Unnið er að undirbúningi fyrir næsta tímabil 
sjóðsins, sem kynnt verður á næsta ári.   
 
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.  
 
Um orkuáætlanir sjóðsins  
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 Ungverjalandi, Rúmeníu og Portúgal, sem 
samstarfsaðili um verkefnaáætlun, (Donor Program 
Partner, DPP) innan sjóðsins 

 
Helstu verkefni Orkustofnunar á þessu sviði eru m.a. 
eftirfarandi: 
• Aðstoða við tengsl, samskipti og kynningu á verkefnum 

í  viðkomandi löndum. 
• Aðstoða við uppbyggingu og miðlun þekkingar á milli  

aðila í ríkjunum.  
• 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. 

 
Verkefni í Rúmeníu 
Orkustofnun hóf samstarf vegna orkuáætlunar Rúmeníu 
2012, með systurstofnun sinni í Noregi (NVE) og umhverfis- 
og orkusjóð Rúmeníu (AFM), en saman mynda þessir aðilar 
stýrihóp áætlunarinnar sem nefnist RONDINE. Iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra, Ragnheiður Elín Árnadóttir, setti 
áætlunina í Búkarest í desember 2013. Þar kynntu íslensk 
fyrirtæki starfsemi sína í boði sjóðsins.  
 
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.  
       
Orkustofnun leiðir verkefni í Rúmeníu 
Á árinu 2015 bauð Orkusjóður Rúmeníu (AFM) 10 
fyrirtækjum frá Íslandi, en  Orkustofnun auglýsti og annaðist 
skipulagningu ferðarinnar í samstafi við AFM.   

 
Breytingar urðu einnig á verkefnum í Rúmeníu þar sem 
verkefni fyrir 1 milljón evra féll niður.  Orkustofnun var vegna 
þess boðið að stýra nýjum verkefnum fyrir sömu upphæð, 
um kortlagningu jarðhitamöguleika í Oradea borg og Beius, 
í samstarfi við bæjarstjórnir og aðila í Rúmeníu og á Íslandi. 
Auk þess er  Jarðhitaskólinn HSÞ í samstarfi um 
jarðhitanámskeið með háskólanum í Oradea.   

 
Verkefni í Portúgal og Ungverjalandi 
Jarðvarmaverkefni í Portúgal eru komin í framkvæmd og er 
styrkur Uppbyggingasjóðsins um 4 m.€. þó verkefnið sé 
umtalsvert stærra. Verkefni í Ungverjalandi á flestum 
áherslusviðum hafa ekki geta hafist, vegna afstöðu 
stjórnvalda, en líklegt er að þau geti hafist í náinni framtíð.  
 
Pólland, Króatía og önnur ríki  
Utanríkisráðuneytið og Orkustofnun eru að vinna að frekari 
verkefnum í öðrum löndum A-Evrópu á sviði 
endurnýjanlegrar orku, og verið er að vinna að samningum 
um könnunarverkefni í Póllandi og Króatíu.  
 
 Á næsta ári er svo líklegt að ný stór verkefni verði boðin út 
í ýmsum þessara landa, þegar nýtt tímabil Uppbyggingar- 
sjóðsins kemur til framkvæmda. Ljóst er að mikil tækifæri 
eru á sviði orkuverkefna í A-Evrópu, þar sem fyrir eru 
hitaveitukerfi og jarðhiti í mörgum landanna. Öll vinna 
Orkustofnunar vegna þessa hefur verið kostuð af 
uppbyggingarstyrkjum EES í viðkomandi löndum. Sjá 
nánari upplýsingar á vefslóð OS: http://www.orkustofnun.is/   
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Annáll orkumála 
Af vettvangi stjórnvalda 
Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá í maí 2013 kemur 
m.a. fram að áhersla skuli lögð á að bæta raforkuöryggi og 
að unnið verði að jöfnun raforku- og húshitunar- 
kostnaðar.  Einnig er lögð áhersla á að vistvænir orkugjafa 
verði nýttir enn frekar við samgöngur og að hvatt verði til 
þess að dregið verði úr notkun jarðefnaeldsneytis.  
 
Ráðuneytið tekur virkan þátt í erlendu samstarfi og má þar 
nefna vinnuhóp EFTA um orkumál, þar sem unnið er að 
innleiðingum þeirra gerða sem taka þarf upp í íslenskan 
rétt. Einnig taka starfsmenn ráðuneytisins þátt í evrópsku 
og norrænu starfi á sviði orkumála. 
 
Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar 
 Í apríl 2015 var lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um 
breytingu á lögum nr. 78/2002. Markmið þess frumvarps var 
að frá og með árinu 2016 verði með auknum niðurgreiðslum 
tryggt að flutningur og dreifing á raforku til hitunar 
íbúðarhúsnæðis verði niðurgreidd að fullu hjá þeim sem 
ekki eiga kost á fullri hitun með jarðvarma. Frumvarpið 
byggði á tillögum í skýrslu starfshóps um breytingar á 
niðurgreiðslum til húshitunar, frá desember 2011. 
Frumvarpið var afgreitt sem lög frá Alþingi þann 30. júní 
2015 og komu þau til framkvæmda í byrjun árs 2016. Með 
samþykkt frumvarpsins er tryggt að flutningur og dreifing á 
raforku til hitunar íbúðarhúsnæðis verði niðurgreidd að fullu 
hjá þeim sem ekki eiga kost á fullri hitun með jarðvarma. 
 
Jöfnunargjald raforku 
Í desember 2013 var lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um 
breytingu á lögum nr. 98/2004. Með frumvarpinu var lagt til 
að tekið verði upp sérstakt jöfnunargjald á þá raforku sem 
fer um dreifikerfi dreifiveitna, í áföngum, til að standa undir 
fullri jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku í dreifbýli og 
þéttbýli. Ekki tókst að afgreiða frumvarpið á löggjafarþingi 
2013-2014 og var það aftur lagt fram í byrjun haustþings 
2014. Frumvarpið varð að lögum 3. mars 2015. Þegar lögin 
eru að fullu komin til framkvæmda árið 2016 er áætlað að 
tekjur af jöfnunargjaldi verði um 915 m.kr. á ári. 
 
Kyntar hitaveitur 
Í febrúar 2015 skipaði ráðherra nefnd til að meta stöðu 
kyntra hitaveitna og koma með tillögur um úrbætur. Kyntar 
veitur kaupa ótrygga orku, en vísbendingar eru um að 
dregið hafi saman í verðmuni ótryggrar orku og 
forgangsorku, sem getur veikt rekstrargrundvöll kyntra 
veitna, sem keppa við niðurgreidda raforku. Nefndin mun 
skila niðurstöðum sínum í lok febrúar 2016.  
 
Flutningskerfi raforku 
Með breytingu á raforkulögum  árið 2015 var hlutverk 
kerfisáætlunar Landsnets varðandi uppbyggingu 
raforkuflutningskerfisins skilgreint betur og m.a. lögð aukin 
áhersla á öryggis- og umhverfisþætti. Á vorþingi 2015 var 
einnig samþykkt þingsályktun um stefnu stjórnvalda um 
lagningu raflína. Þar er mörkuð stefna um þá þætti sem hafa 
skal að leiðarljósi varðandi það hvar skuli leggja raflínur í 
jörð og hvenær reisa þær sem loftlínur. Meginreglan skal 
vera sú að í meginflutningskerfinu skuli notast við loftlínur 
nema annað sé talið hagkvæmara eða æskilegra, m.a. út 
frá tæknilegum atriðum eða umhverfis og 
öryggissjónarmiðum, og er skilgreint í hvaða tilfellum taka 
megi ákvörðun um lagningu jarðstrengja frekar en loftlína. 
 

Orkuskipti 
Undanfarin ár hefur verið unnið að framgangi orkuskipta á 
Íslandi í samræmi við skýrslu og aðgerðaáætlun sem 
iðnaðarráðherra lagði fram á Alþingi í lok árs 2011 og bar 
nafnið „Orkuskipti í samgöngum“. Stjórnvöld hafa í kjölfarið, 
í samvinnu við verkefnisstjórn um orkuskipti í samgöngum 
(Grænu orkuna), beitt sér með ýmsum hætti í samræmi við 
tillögur aðgerðaáætlunarinnar og má þar helst nefna 
skattalegar ívilnanir fyrir rafmagns- eða tengiltvinnbifreiðar 
sem sett voru með bráðabirgðaákvæði í lögum nr. 62/2012 
og hins vegar setning söluskyldu fyrir endurnýjanlegt 
eldsneyti með lögum nr. 40/2013. Vorið 2015 lagði iðnaðar- 
og viðskiptaráðherra fram á Alþingi skýrslu sem 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, Orkustofnun og 
Græna orkan tóku saman, þar sem skoðuð er þróun 
orkuskipta hér á landi og metið hversu vel hefur tekist til við 
að framfylgja aðgerðaáætluninni frá 2011.  
 
Í kjölfar „sóknaráætlunar í loftlagsmálum“ sem lögð var fram 
haustið 2015 er nú innan ráðuneytisins unnið að nýrri 
aðgerðaráætlun um orkuskipti sem tryggir að haldið verði 
áfram með markvissum skrefum á þessari braut. Verður 
hún lögð fram á vorþingi 2016 sem hluti af tillögu til 
þingsályktunar um orkuskipti.  Hluti af þeirri aðgerðaráætlun 
er sérstakt átak í að efla innviði fyrir rafbíla á landsvísu á 
komandi árum. 
 
Raforkusæstrengur 
Skoðun á hagkvæmni þess að leggja sæstreng til flutnings 
raforku milli Íslands og Bretlands hefur verið í gangi 
undanfarin ár. Í samræmi við niðurstöður 
atvinnuveganefndar Alþingis, frá janúar 2014, er unnið að 
skilgreindum verkefnum vegna ýmissa áhrifa sæstrengs á 
íslenskt samfélag, efnahag og umhverfi. Niðurstaðna þeirra 
verkefna er að vænta vorið 2016 og mun framhald málsins 
ráðast í kjölfarið. 
 
Jarðhitamál 
Að ósk Íslenska jarðvarmaklasans (Iceland Geothermal), 
hefur ráðuneytið verið í virku samstarfi við klasann um  að 
skilgreina möguleg verkefni fyrir íslensk fyrirtæki á sviði 
jarðvarma erlendis, sérstaklega innan Evrópusambandsins. 
Hefur ráðuneytið m.a. haft milligöngu um fundi með 
fulltrúum orkumálasviðs framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins þar sem jarðhitamál hafa verið rædd.   
 
Orkuöryggi 
Starfandi eru tveir starfshópar um orkuöryggi og raforkumál 
á jaðarsvæðunum, þ.e. á Vestfjörðum og Norð-Austurlandi. 
Starfshóparnir eru með þátttöku heimamanna og er falið að 
skoða möguleika á styrkingu dreifi- og flutningskerfis og 
uppbyggingu virkjanakosta í héraði, og skila skýrslum með 
reglubundnum hætti. Í undirbúningi er að taka til skoðunar 
hvernig almennt megi tryggja orkuöryggi í víðara samhengi 
til lengri tíma, sem og ábyrgð aðila á raforkumarkaði í því 
sambandi. 
 
Gjaldskrár hitaveitna  
Í samstarfi við Orkustofnun hefur ráðuneytið undanfarna 
mánuði unnið að einfaldara og markvissara regluverki í 
tengslum við setningu og breytingum á gjaldskrám 
hitaveitna. Er hið nýja regluverk komið til framkvæmda og 
hefur reynst vel. Til skoðunar er áfram heildar lagaumhverfi 
hitaveitna. 
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Þingmál á 144. 
löggjafarþingi,      
2014-2015 
Lög um breytingu á lögum um niðurgreiðslur 
húshitunarkostnaðar, nr. 78/2002, með síðari 
breytingum (full niðurgreiðsla vegna flutnings og 
dreifingar). (144. löggjafarþing, 2014-2015). 
Með lögunum er kveðið skýrara á um skyldu ríkisins til að 
niðurgreiða húshitun en ekki settur fyrirvari um það svigrúm 
sem heimildir fjárlaga veita þannig að niðurgreiðslukerfið 
verði sjálfvirkt án þess að taka þurfi sérstaka ákvörðun um 
fjárheimildina með fjárlögum. Með breytingunum er tryggt 
að kostnaður vegna flutnings og dreifingar raforku verður 
að fullu niðurgreiddur. 
 
Lög nr. 26/2015, um breytingu á raforkulögum, nr. 
65/2003, með síðari breytingum (kerfisáætlun). (144. 
löggjafarþing 2014–2015.)  
Með lögunum voru gerðar breytingar á þeim kafla 
raforkulaga sem lýtur að uppbyggingu flutningskerfis 
raforku og skyldum flutningsfyrirtækisins Landsnets hf. 
Sérstaklega er kveðið á um kerfisáætlun 
flutningsfyrirtækisins, þ.e. undirbúning hennar, efnislegt 
innihald, stöðu, framkvæmd og eftirfylgni.  
 
Jafnframt var skerpt á fyrirkomulagi varðandi leyfisveitingar 
Orkustofnunar vegna nýrra flutningsvirkja, til einföldunar og 
aukinnar skilvirkni. Samkvæmt lögunum skal ráðherra 
leggja fram á Alþingi á fjögurra ára fresti, eigi síðar en í 
október 2016, tillögu til þingsályktunar um stefnu 
stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku. 
 
Lög um breytingu á lögum nr. 98/2004, um jöfnun 
kostnaðar við dreifingu raforku, með síðari breytingum 
(jöfnunargjald). (144. löggjafarþing 2014-2015). 
Með lögunum var lagt á sérstakt gjald á dreifiveitur, til að 
standa straum af jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku til 
almennra notenda. Samkvæmt lögunum greiða veiturnar 
jöfnunargjald af raforku sem er móttekin frá flutningskerfi 
flutningsfyrirtækisins eða beint frá virkjunum að frádreginni 
þeirri raforku sem fer frá dreifikerfinu inn á flutningskerfið.  
Fjárhæð jöfnunargjalds er 0,30 kr. á hverja kílóvattstund, en 
vegna skerðanlegs flutnings raforku er gjaldið 0,10 kr. á 
hverja kílóvattstund. Orkustofnun fer með framkvæmd 
laganna og innheimtir gjaldið fyrir ríkissjóð. 
 
Lög nr. 41/2015, um ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi. 
(144. löggjafarþing 2014-2015) 
Markmið laganna er að efla nýfjárfestingu í atvinnurekstri, 
samkeppnishæfni Íslands og byggðaþróun með því að 
tilgreina hvaða ívilnanir er heimilt að veita til nýfjárfestinga 
hér á landi og hvernig þeim skuli beitt. Á grundvelli laganna 
er ráðherra veitt heimild til að gera samninga fyrir hönd 
ríkisstjórnarinnar um aðkomu ríkisins og eftir atvikum 
sveitarfélaga vegna nýfjárfestinga hér á landi. 
 
Þingsályktun um stefnu stjórnvalda um lagningu 
raflína. 
Þingsályktunin var lögð fram haustið 2014 og samþykkt á 
Alþingi á vorþingi 2015. Samkvæmt tillögunni ályktar Alþingi 
að við uppbyggingu dreifi- og flutningskerfis raforku verði 
stefna sú sem fram kemur í þingsályktuninni höfð að 
leiðarljósi að því er varðar þau álitamál um hvenær leggja 

skuli raflínur í jörð og hvenær reisa þær sem loftlínur, en þar 
koma fram ákveðnar meginreglur og viðmið um þau efni, 
auk annarra atriða. Þar sem spennustig raflína ræður miklu 
um samanburð á loftlínu og jarðstreng er í tillögunni dreifi- 
og flutningskerfi raforku skipt í þrjá kerfishluta og lagt til að 
mismunandi meginreglur gildi fyrir hvern kerfishluta fyrir sig. 
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Rekstur Orkustofnunar 
	

Reikningar	
Tekjur ársins 2015 voru samtals 625,1 m.kr. og gjöld ársins 
652,1 m.kr. Tekjuhalli ársins var því 27,0 m.kr. Stærstur 
hluti hallans stafar af miklum hækkunum á launakostnaði 
vegna samþykktra kjarasamninga við stéttarfélög á árinu. 
Launakostnaður hefur hækkað frá árinu 2014 úr 295,6 m. 
kr. í 334,7 m.kr.  
 
Jafnframt stafar hluti hallans af verkefnum sem færast af 
eldri óúteknum fjárheimildum, sem nema tæplega 5.3 m.kr. 
vegna djúpborunarverkefnisins (IDDP) og 7,4 m.kr. vegna 
hafréttarverkefnisins. Ekki hefur verið hægt að vinna 
verkefnin á þeim tíma sem fjárveiting var veitt en gert er ráð 
fyrir því að á næsta ári verði farið í umfangsmikla vinnu 
vegna djúpborunar og mun því stofnunin nýta stóran hluta 
af óútteknum fjárheimildum sínum í þau verkefni. Halli af 
fjárlögum ársins 2015, að undanskyldum fyrrgreindum eldri 
verkefnum sem tekin eru af óútteknum fjárheimildum, var 
því tæpar 14,4 m.kr.  

 
Fjárveiting til Orkustofnunar 2015 nam 379, 8 m.kr. Einnig 
koma til viðbótar önnur framlög ríkisins til annarra verkefna 
svo sem vegna umsjónar með niðurgreiðslum og 
verkefnum á sviði orkuhagkvæmni auk framlags til verkefna 
vegna vistvæns eldsneytis.  
 
Til viðbótar koma framlög frá samstarfsaðilum vegna 
þátttöku í sameiginlegum verkefnum, s.s. vegna 
orkuspárnefndar, bókasafns Orkustofnunar, þjónustu- 
samnings vegna Orkusjóðs og Orkuseturs, millifærslur 
vegna sameiginlegs reksturs innan Orkugarðs, sem og 
aðrar sértekjur.  
 
Að auki koma sértekjur vegna erlendra orkuverkefna sem 
Orkustofnun hefur umsjón með, s.s vegna 
Uppbyggingasjóðs EES samningsins, Geothermal ERA Net 
og Nordatlantisk energi netværk,  sem greiða kostnað 
vegna viðkomandi verkefna. Aðrar tekjur en grunnfjárveiting 
til OS voru rúmlega 245 m.kr.  
 
Starfsmenn Orkustofnunar færa vinnu sína í 
verkefnabókhald stofnunarinnar. Verkefnabókhaldið gefur 

því raunhæfa mynd af heildarkostnaðarskiptingu milli 
verkefnaflokka. Í meðfylgjandi töflu er fjármögnun og 
ráðstöfun fjármagns á verkefnaflokka sýnd út frá 
verkefnabókhaldinu fyrir árið 2015, þar sem tekið er tillit til  
sameiginlegs kostnaðar við rekstur stofnunarinnar. Til 
samanburðar eru upplýsingar frá árinu á undan.  
 
Útgjöld til rannsókna á nýtingu orkulinda voru um 78,4 
m.kr., samanborið við 91,3 m.kr. á árinu á undan. Þá var 
63,8 m.kr. varið til olíuleitarmála samanborið við 61,5 m.kr. 
árið 2014. Til hafsbotnsrannsókna var varið um 7,5 m.kr. 
samanborið við 25,9 m.kr. árið á undan.  
 
Til gagnasöfnunar um orkumál og orkubúskap, ásamt gerð 
orkuspár, var varið 45,4 m.kr. samanborið við 47,8 m.kr. 
árið á undan. Til orkusparnaðar, könnunar á nýjum 
orkugjöfum og vistvænu eldsneyti, rekstrar Orkusjóðs, 
umsjónar með jarðhitaleitarverkefnum á köldum svæðum 
og umsýslu með niðurgreiðsluverkefnum til húshitunar, 
dreifbýlis og gróðurhúsalýsingar var varið 102,1 m. kr.  
 
Kostnaður við eftirlit samkvæmt raforkulögum, umsagnir um 
frumvörp og leyfisveitingar og aðstoð vegna laga- og 
reglugerða nam 142,0 m.kr. Þá var varið 210,2 m.kr. til 
ráðgjafar, útgáfu og fræðslu um auðlindir og orkumál, 
skjalamála, svo og til innlendra og erlendra nefndarstarfa 
og annarra samskipta. Til efnistöku hafsbotns  var  varið   
2,7 m.kr.   
 
Orkusjóður 
Orkustofnun/Akureyrarsetur hefur með höndum umsýslu 
sjóðsins.  Heildartekjur Orkusjóðs á árinu 2015 námu 37,3 
m.kr.  Heildargjöld námu 27,5 m.kr. Rekstrarhagnaður nam 
9,6 m.kr.  Eiginfjárstaða í árslok nam 94,8 m.kr. og hafði 
hækkað um 9,6 m.kr. frá árinu 2014. 
 
Jarðhitaskóli Háskóla Sameinu þjóðanna  
Jarðhitaskóli (JHS) Háskóla Sameinuðu þjóðanna er nú 
rekinn samkvæmt þríhliða samningi milli Háskóla 
Sameinuðu þjóðanna í Tókýó, Utanríkisráðuneytisins fyrir 
hönd íslenska ríkisins og Orkustofnunar sem heldur utan 
um rekstur skólans. JHS sér um öll mál sem snerta jarðhita 
á vegum Háskóla Sameinuðu þjóðanna. Árið 2015 komu 
um 59% af rekstrartekjum skólans í gegnum fjárframlag frá 
íslenska ríkinu (framlag í fjárlögum), um 28% komu erlendis 
frá sem greiðslur fyrir skólagjöld á Íslandi og námskeiðahald 
erlendis, og loks um 13% í tengslum við sérsniðin námskeið 
og þjálfun erlendis sem unnið var fyrir 
Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ) o.fl. Fastir 
starfsmenn JHS á árinu voru 5,5. 
 
Kolvetnisrannsóknasjóður  
Orkustofnun fer með umsýslu sjóðsins. Heildartekjur 
sjóðsins á árinu 2015 námu 10,8 m.kr. og heildargjöld námu 
5,3 m.kr. Eiginfjárstaða í árslok nam 32,0 m.kr., en af þeirri 
upphæð hefur sjóðurinn skuldbundið sig til að greiða styrki 
að upphæð 7,2 m.kr. á næstu tveimur árum og er því 
handbært fé til styrkveitinga í árslok í raun 24,7 m.kr.     
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Orkustofnun Orkustofnun
Rekstrarreikningur árið 2015 Efnahagsreikningur 31. desember 2015

Tekjur 2015 2014 Eignir 2015 2014
Þjónustutekjur 97.929.368 67.671.929 Veltufjármunir
Fengin framlög og styrkir 87.335.484 54.549.312 Ríkissjóður 277.787.227 284.563.251
Þjónustutekjur milli deilda 58.987.535 60.101.892 Skammtímakröfur 87.897.588 66.747.956
Tekjur alls 244.252.387 182.323.133 Vörslusjóður v/Geothermal ERA NET 57.740.758 34.335.677

Handbært fé 56.313.461 18.303.209
Gjöld Eignir alls 479.739.034 403.950.093
Laun og launatengd gjöld 334.719.460 295.677.425
Vörukaup 7.429.097 5.589.572
Ýmis þjónusta 194.127.663 165.881.336 Eigið fé og skuldir
Verktakar og leigur 94.255.477 98.301.708 Eigið fé
Tilfærslur 14.201.167 17.247.600 Höfuðstóll 280.052.735 319.741.507
Tryggingar og skattar 74.060 293.937 (Tekjuhalli) ársins (27.053.733) (39.688.772)

644.806.924 582.991.578 Eigið fé 252.999.002 280.052.735
Eignakaup 6.551.581 2.521.019
Rekstrargjöld og eignakaup samtals 651.358.505 585.512.597

(Tekjuhalli) fyrir fjármunat. og ríkisframlag (407.106.118) (403.189.464) Skuldir
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 252.385 2.500.692 Vörslusjóður v/Geothermal ERA NET 57.740.758 34.335.677
(Tekjuhalli) fyrir ríkisframlag (406.853.733) (400.688.772) Skammtímaskuldir 168.999.274 89.561.681
Ríkisframlag 379.800.000 361.000.000 Skuldir 226.740.032 123.897.358
(Tekjuhalli) ársins (27.053.733) (39.688.772) Eigið fé og skuldir 479.739.034 403.950.093

Orkustofnun Jarðhitaskóli HSþ
Sjóðstreymi árið 2015 Rekstrarreikningur árið 2015

Handbært fé frá rekstri: 2015 2014 Tekjur 2015 2014
Veltufé (til) rekstrar Fengin framlög frá UTR 214.920.000 218.000.000
(Tekjuhalli) ársins (27.053.733) (39.688.772) Erlendir styrkir og önnur þjónusta 102.061.677 117.187.613

Sérfræðiþjónusta 44.658.947 33.141.381
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: Eignasala og aðrar tekjur 423.000 455.000
Skammtímakröfur, lækkun (21.149.632) 13.884.490 Tekjur samtals 362.063.624 368.783.994
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) 79.437.593 (40.659.514)
Breyt. á rekstart.  eignum og skuldum: 58.287.961 (26.775.024) Gjöld

Laun og launatengd gjöld 59.414.465 57.050.620
Handbært fé (til) rekstrar 31.234.228 (66.463.796) Vörukaup 4.197.192 7.061.630

Ýmis þjónusta 189.715.490 190.844.153
Fjármögnunarhreyfingar Verktakar og leigur 42.369.356 38.476.125
Breyting á stöðu við ríkissjóð Tilfærslur 60.501.417 70.002.638
Framlag ríkissjóðs (379.800.000) (361.000.000) Tryggingar og skattar 790.165 2.140.749
Greitt úr ríkissjóði 386.576.024 390.411.897 356.988.085 365.575.915
Fjármögnunarhreyfingar 6.776.024 29.411.897 Eignakaup 3.867.928 2.759.351

Rekstrargjöld og eignakaup samtals 360.856.013 368.335.266
Handbært fé (lækkun) 38.010.252 (37.051.899)

Tekjuafgangur fyrir fjármtekjur og (gjöld) 1.207.611 448.728
Handbært fé í ársbyrjun 18.303.209 55.355.108 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 2.222.084 3.815.631
Handbært fé í árslok 56.313.461 18.303.209 Tekjuafgangur ársins 3.429.695 4.264.359

Framlag samstarfsaðila í Kenía 28.336.428
og El Salvador til Þúsaldarnámskeiða 
(ekki reikningsfært hjá JHS)
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