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Ávarp orkumálastjóra
Loftslagsmálin, hlýnun jarðar og súrnun hafsins liggur okkur
þungt á hjarta. Á hverju ári merkjum við ný ummerki um
stórar breytingar í lífríkinu sem á stuttum tíma geta haft mikil
áhrif á afkomu okkar og daglegt líf. Jöklarnir bráðna hratt,
ofsaveður verða algengari, fiskistofnar færa sig til í
höfunum, nýjar og óskemmtilegar pöddur nema land og nú
síðast fréttum við af lóum sem koma fyrr til landsins vegna
hlýindanna og koma upp ungum áður en það hefur orðið til
æti til þess að fæða þá.

koltvísýringslosun miðað við
olíubrennslu
og
rúmlega
1.200.000 tonn miðað við
brennslu kola. Hagsmunir
okkar og heimsbyggðarinnar
fara saman í því að framleiða
sem mest af raforku hér innan
lands og hafa til reiðu fyrir
fyrirtæki sem leita eftir
umhverfisvænum
lausnum
fyrir framleiðslu sína. En úti í
heimi eru líka mörg tækifæri til
þess að láta gott af okkur leiða. Þekking okkar og reynsla
af nýtingu vatsafls og jarðhita er eftirsótt og hafa íslenskir
sérfræðingar verið virkir um allan heim.

Þrátt fyrir góð áform breytist heildarlosun CO2 á heimsvísu
afar hægt. 2017 var metár í losun eða 53,5 þúsund milljónir
tonna á ári og hafði aukist um 700 milljónir tonna frá 2016
en árin þrjú á undan hafði losunin haldist nokkuð óbreytt.
Samkvæmt mati árið 2017 þurfum við að hafa minnkað
losun um 25% frá árinu 2017 til þess að halda
hitastigshækkun jarðar til framtíðar undir 2 °C og 55% til
þess að halda hitastigshækkun undir 1,5 °C.

Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna sem rekinn er
innan Orkustofnunar hefur um fjögurra áratuga skeið þjálfað
sérfræðinga frá þróunarlöndum í jarðhitanýtingu. Veruleg
uppbygging jarðhitavirkjana í Kenýa byggir t.d. á
sérfræðingum menntuðum við skólann og aðkomu
íslenskra sérfræðinga sem oftlega hafa verið leiðbeinendur
þessara sömu sérfræðinga.

Við megum þrátt fyrir þetta ekki telja okkur trú um að
vandamálið sé of stórt til þess að það taki því að gera að
því atlögu. Þróun losunar hjá Evrópusambandslöndunum
sem hefur farið stöðugt minnkandi frá 1980 sýnir að ef málin
eru tekin föstum tökum næst verulegur árangur og við
eigum enn mikið inni með nýrri og fullkomnari tækni til
orkuvinnslu, betri nýtni og samtengingu orkukerfa til þess
að ná sem bestri nýtingu þeirrar raforku sem framleidd er.

Orkustofnun
rekur
eitt
öflugasta
bókasafn
og
þekkingarbrunn fyrir jarðhita í heiminum þar sem
sérfræðingar úr öllum heimshornum leita sér þekkingar.
Íslensk fyrirtæki hafa komið að uppbyggingu jarðhitaveitna
í Kína sem hefur gefið svo góða raun að stjórnvöld þar
leggja nú á ráðin um uppbyggingu jarðhitaveitna í 26
milljónaborgum.

Eins er almenningur í auknum mæli að gera sér grein fyrir
alvöru málsins sem skapar forsendur fyrir aukinni samstöðu
um þær aðgerðir sem grípa þarf til og þær fórnir sem við
þurfum að færa í daglegu lífi vegna hvers kyns takmarkana.

Evrópusambandið hefur nú gert áætlun um tæpan milljarð
króna í jarðhitaverkefni á næstu árum og falið Orkustofnun,
Rannís og GEORG, rannsóknaklasa í jarðhita, leiðandi
hlutverk við undirbúning og framkvæmd áætlunarinnar.
Innan áæltunarinnar er rekið verkefnið Geothermica með
aðkomu ofangreindra stofnana um sameiginlega
fjármögnun EES landa á rannsóknaverkefnum.

Þau ungmenni sem nú eru rétt komin af fermingaraldri gera
sér grein fyrir því að það stefnir í heldur ömurlegt ævikvöld
hjá þeim ef ekki er tekið á málum. Sænsk 15 ára stúlka,
Greta Thunberg, sem ávarpaði COP 24 í Katowice var
ekkert að skafa utan af orðum sínum: „Þið eruð að ræna
okkar framtíð” sagði hún og það var athyglivert að fylgjast
með viðbrögðum skólaunglinga víða um heim í framhaldi af
þessu ávarpi hennar.

Uppbyggingarsjóðurinn, EEA Grants, hefur einnig nýst vel
til þess að aðstoða þróunarverkefni í orkumálum
Evrópulanda sem þar geta leitað eftir aðstoð. 5 MW
jarðhitavirkjun á Azor-eyjum fékk nýlega styrk og tæknilega
ráðgjöf á vegum sjóðsins.

Nú hafa stjórnvöld ákveðið að verja töluverðum upphæðum
til loftslagsmála. Reynsla annara þjóð sýnir að nýting slíks
fjármagns er vandasamt verk ef menn vilja vera trúir sínum
markmiðum. Í Þýskalandi var t.d. umgjörð sólarorku þannig
að orkufyrirtækin voru skylduð til þess að kaupa raforku
framleidda úr sólarorku á háu verði. Þannig vildu menn
jafnframt því að minnka losun skapa störf og gefa þýskum
fyrirtækjum forskot á alþjóðamarkaði. Þetta leiddi hins
vegar af sér tímabil stöðnunar og að það hægði á allri
tækniþróun þangað til kínversk fyrirtæki tóku yfir markaðinn.

Á síðasta ári var flutt inn í nýtt hús við Rangárvelli á
Akureyri þar sem er samankomin ýmis starfsemi sem
tengist orku og loftslagsmálum. Þar er Orkustofnun með
starfsemi sem m.a. snýr að umsjón með niðurgreiðslum á
raforku og umsjón Orkusjóðs og Orkuseturs. Landsnet og
ÍSOR eru þar með útibú og svo framsæknar starfseiningar
eins og Vistorka og Eimur sem huga að umhverfisvænni
nýtingu orku og auðlinda á Norðurlandi.

Það er mikilvægt þegar þessu fé er varið að gera það með
árangur í loftslagsmálum að leiðarljósi. Það mun til lengri
tíma litið bæta stöðu Íslands meir en að blanda inn öðrum
hagsmunum í það dæmi.

Það er gaman að sjá hvernig framsækin umhverfisstefna
sveitarfélaganna ásamt því frjóa starfsumhverfi sem hefur
skapast í þessum geira á Akureyri hefur leitt til mikilla
landvinninga í umhverfis- og orkumálum í landshlutanum.
Það er vilji orkumálastjóra að viðhalda og efla starfsemi
Orkustofnunar í þessum góða félagsskap á Rangárvöllum
og huga að staðsetningu fleiri verkefna norðan heiða eftir
því sem aðstæður skapast.

Verkefni okkar hér á Íslandi eru skýr. Endurheimt votlendis,
aukning gróðurþekjunnar og skógrækt ásamt nákvæmari
fóðrun jórturdýra eru dæmi um tækifæri í landnotkun og
landbúnaði. Hinn stóri þátturinn er að sjálfsögðu orkumálin.
Hver terawattstund sem við framleiðum til þess að sinna
þörfum heimsbyggðarinnar sparar rúmlega 800.000 tonn af
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Stjórnsýsluhlutverk

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

hafsbotnsins, nr. 73/1990 svo og laga um leit, rannsóknir og
vinnslu kolvetnis, nr. 13/2001.
Niðurgreiðslur
Mest fer til að niðurgreiða beina rafhitun og hitun frá kyntum
hitaveitum sem hita vatn með skerðanlegri orku, olíu og
afgangsorku t.d. frá fiskimjölsverksmiðjum.

Stefnumarkandi hlutverk
Í lögum er kveðið á um að stofnunin skuli meðal annars:
• vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um orku- og
auðlindamál,
• standa fyrir rannsóknum á orkubúskap, orkulindum
hafsbotnsins og öðrum jarðrænum auðlindum landsins,
til að unnt sé að veita stjórnvöldum ráðgjöf um
skynsamlega og hagkvæma nýtingu þeirra,
• safna, og miðla gögnum um orkulindir, jarðrænar
auðlindir, nýtingu þeirra og orkubúskap landsmanna,
• vinna að áætlanagerð til langs tíma um orkubúskap
þjóðarinnar og hagnýtingu orkulinda,
• stuðla að samvinnu þeirra sem sinna orkurannsóknum
og samræmingu slíkra verkefna.

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 í langan 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.

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

Alþjóðlegt samstarf
Stofnunin sinnir auknu alþjóðlegu samstafi s.s. á grunni
EES samningsins vegna Uppbyggingarsjóðs EES,
Geothermica og öðru alþjóðlegu samstarfi. Þar er
veigamikill þáttur aukinn alþjóðlegur áhugi á að nýta reynslu
frá Íslandi af rannsóknum og nýtingu á jarðhita.

Raforkueftirlit
Innan stofnunarinnar er einnig starfandi raforkueftirlit sem
hefur eftirlit með því að fyrirtæki á raforkumarkaði starfi í
samræmi við raforkulög.

Háskóli Sameinuðu þjóðanna
Jarðhitaskólinn (JHS) er rekinn samkvæmt samningi milli
Háskóla Sameinuðu þjóðanna í Tókýó og Orkustofnunar
fyrir hönd íslenska ríkisins og sér skólinn um öll mál sem
snerta jarðhita á vegum Háskóla Sameinuðu þjóðanna.

Hagskýrslur um orkumál
Orkustofnun er ein fimm stofnana auk Hagstofu Íslands
sem gegna hlutverki sem hagtöluframleiðendur. Hinar
stofnanirnar eru Seðlabanki Íslands, Umhverfisstofnun,
Samgöngustofa og embætti ríkislögreglustjóra. Verkefnið
er fólgið í árlegri söfnun umfangsmikilla talnagagna um
orkuframleiðslu, orkunotkun og orkuverð. Upplýsingarnar
eru sendar til Hagstofu Evrópusambandsins (Eurostat) í
samræmi við EES samninginn og til Alþjóða
orkumálastofnunarinnar (International Energy Agency).

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
ferðamála-, iðnaðar- og viðskiptaráðherra.
Orkusetur
Hlutverk setursins er að stuðla að aukinni vitund
almennings og fyrirtækja um skilvirka orkunotkun og
möguleika til orkusparnaðar.

Annað eftirlit
Orkustofnun fer einnig með leyfisveitingarvald samkvæmt
ákvæðum laga um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum
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Á árinu 2018 gaf Orkustofnun út á grundvelli ofangreindra
laga alls 28 leyfi.

Leyfisveitingar

Engin leyfi voru veitt vegna olíuleitar og vinnslu á árinu
2018. CNOOC International, Eykon Energy og Petoro
Iceland á Drekasvæðinu gáfu eftir leyfi sitt á Drekasvæðinu,
frá árinu 2014, í janúar 2018. Skilmálar leyfisins höfðu verið
uppfylltir og öllum gögnum skilað í samræmi við kröfur
stofnunarinnar.

Leyfisveitingar Orkustofnunar árið 2018
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,
hafsbotnslaga og samkvæmt ákvæðum vatnalaga nr.
15/1923. Orkustofnun fer einnig með leyfisveitingarvald
samkvæmt ákvæðum laga um leit, rannsóknir og vinnslu
kolvetnis, nr. 13/2001.

Leyfi sem gefin voru út árið 2018 eru þessi:
• Leyfi til handa Landsneti hf. til byggingar nýs
raforkuflutningsvirkis á Flúðum, útgefið 19. desember
2018.
• Leyfi til handa Landsneti hf. til byggingar nýs
raforkuflutningsvirkis Neskaupstaðarlínu 2, útgefið 19.
desember 2018.
• Leyfi til handa HS Veitum hf. til nýtingar á grunnvatni í
Heiðarlandi Voga í Sveitarfélaginu Vogum, útgefið 4.
desember 2018.
• Rannsóknaleyfi til handa Reykjavík Geothermal ehf. til
rannsókna á mögulegum jarðhita við Bolaöldu, útgefið
3. desember 2018.
• Leyfi til handa Landsneti hf. til byggingar nýs
raforkuflutningsvirkis
vegna
framkvæmdarinnar
Spennihækkun Austfjarðahrings, útgefið 29. nóvember
2018.
• Nýtingarleyfi til handa Ferðaþjónustunni Reykjanesi,
Rnes ehf., til nýtingar á jarðhita í Reykjanesi við
Ísafjarðardjúp, Súðavíkurhreppi, útgefið 8. október
2018 .
• Rannsóknarleyfi til handa Orkusölunni ehf, vegna
áætlana um virkjun Köldukvíslar á Austur Héraði,
útgefið 4. október 2018.
• Leyfi til handa Landsneti hf. til byggingar nýs
raforkuflutningsvirkis við Hnappavelli, útgefið 28.
september 2018.
• Leyfi til handa Landsneti hf. til byggingar nýs
raforkuflutningsvirkis Laxárvatnslínu 2, útgefið 27.
september 2018.
• Rannsóknarleyfi til handa Orkusölunni ehf, vegna
áætlana um fjögurra MW uppsett afl virkjunar fallvatns
frá Ódáðavötnum niður í Suðurdal Skriðdals á
Fljótsdalshéraði, útgefið 19. september 2018
• Nýtingarleyfi til handa Tálknafjarðarhreppi á jarðhita í
landi Litla-Laugardals, útgefið 12. júlí 2018.
• Almennt
rannsóknarleyfi
til
handa
Lífog
umhverfisstofnunar Háskóla Íslands til grunnrannsókna
á örverum á jarðhitasvæðum, útgefið 12. júlí 2018.
• Gildistími leyfis Melmis ehf. til leitar og rannsókna á
málmum, dags. 23. júní 2004, með síðari breytingum,
framlengdur til 1. júlí 2023, fyrir leyfissvæði nr. 14 Esja,
dags. 20. júní 2018.
• Virkjunarleyfi til handa AB - Fasteignir ehf. fyrir
Úlfsárvirkjun, á Dagverðardal í Ísafjarðarbæ, dags. 8.
júní 2018 .
• Leyfi til handa Ferðaþjónustunni Reykjanesi ehf., til
nýtingar á grunnvatni í landi Reykjafjarðar, vegna þarfa
vatnsveitu fyrir Ferðaþjónustuna í Reykjanesi við Djúp í
Súðavíkurhreppi, útgefið 31. maí 2018.
• Leyfi til stækkunar á nýtingarsvæði Selfossveitna í landi
Stóra-Ármóts, útgefið 29. maí 2018, sbr. áður útgefið
nýtingarleyfi, dags. 9. september 2014.
• Almennt rannsóknarleyfi til grunnrannsókna á örverum
á jarðhitasvæðum til handa Oak Ridge National
Laboratory, útgefið 17. maí 2018 .

Leyfisveitingar
Orkustofnunar eru
kæranlegar
til
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála ÚUA og
Úrskurðarnefndar raforkumála ÚR. Alls voru sex ákvarðanir
Orkustofnunar kærðar í átta málum til ÚUA.
• Ísafjarðarbær kærði veitingu nýtingarleyfis á jarðhita í
landi Reykjaness við Ísafjarðardjúp í Súðavíkurhreppi.
• Orkubú Vestfjarða kærði veitingu nýtingarleyfis á
jarðhita í landi Reykjaness við Ísafjarðardjúp í
Súðavíkurhreppi.
• Landeigendur
í
Reykjafirði
kærðu
veitingu
nýtingarleyfis á grunnvatni í landi sínu vegna þarfa
ferðaþjónustu í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp í
Súðavíkurhreppi.
• Elías S. Kristinsson kærði veitingu á framlengingu
rannsóknarleyfis í Ófeigsfirði til handa VesturVerki ehf.
• Landeigendur Heiðarlands í Vogum kærðu veitingu
nýtingarleyfis á neysluvatni í landinu sínu vegna þarfa
vatnsveitu fyrir Sveitarfélagið Voga.
• Reykjaprent ehf. einn af fleiri landeigendum
Heiðarlands í Vogum kærði veitingu nýtingarleyfis á
neysluvatni í landinu vegna þarfa vatnsveitu fyrir
Sveitarfélagið Voga.
• Sunnlensk orka ehf. kærði ákvörðun Orkustofnunar um
að hafna umsókn kæranda um leyfi til nýtingar á
jarðhita í Ölfusdal.
• Landeigendur Hvamms kærðu veitingu nýtingarleyfis á
grunnvatni í landi Hvamms, vegna þarfa vatnsveitu fyrir
sumarhúsabyggð í Skorradalshreppi.
Orkustofnun andmælti öllum þessum kærum. Engum
þessara kærumála var lokið á árinu 2018.
Eldri kærur, m.a varðandi ákvarðanir Orkustofnunar um
rannsóknarleyfi til handa til handa Iceland Resources ehf.
til leitar og rannsókna á málmum í Öxnadal, Hörgárdal og
víðar á Tröllaskaga, kæra landeiganda um rannsóknarleyfi
til handa Iceland Resources ehf. til leitar og rannsókna á
málmum í Vopnafirði, kæra Landverndar vegna
rannsóknarleyfis fyrir North Tech Energy ehf. vegna leitar
og rannsókna á jarðhita á tveimur rannsóknarsvæðum utan
netlaga við Reykjaneshrygg og fyrir Norðurlandi og kæra
Landverndar á framlenging á rannsóknarleyfi VesturVerks
ehf. fyrir Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði var öllum hafnað með
úrskurði ÚUA á árinu 2018.
Kæru ungra umhverfissinna (til Úrskurðarnefndar um
upplýsingamál) um að meina félaginu aðgang að gögnum
um rannsóknir kolvetna í eigu leyfishafa á Drekasvæðinu
var hafnað. Stjórnsýslukæru Orku náttúrunnar ohf., ON, til
ráðherra um þá ákvörðun Orkustofnunar að beita ON
stjórnvaldssekt vegna brota á vatnalögum við
Andakílsvirkjun var hafnað.
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Rannsóknarleyfi til handa Orkusölunni ehf. vegna
áætlana um 2-3ja MW Gilsárvirkjun á Héraði, útgefið
14. maí 2018.
Rannsóknarleyfi til handa Orkusölunni ehf. vegna
áætlana um Bessastaðaárvirkjun í Fljótsdal, útgefið 14.
maí 2018.
Rannsóknarleyfi til handa Orkusölunni ehf. vegna
áætlana um Tungudalsvirkjun í Fljótum, Sveitarfélaginu
Skagafirði, útgefið 11. maí 2018.
Virkjunarleyfi til handa Flúðaorku ehf., til að reisa og
reka Flúðavirkjun, allt að 2000 kW jarðvarmavirkjun á
sjóðandi lághita á Kópsvatni í Hrunamannahreppi,
útgefið 2. maí 2018.
Leyfi til nýtingar á jarðhita til handa Sigurði Hreinssyni í
landi Lynghaga í Eyja- og Miklaholtshreppi, útgefið 17.
apríl 2018.
Leyfi til handa Landsneti hf. til að reisa nýtt
raforkuflutningsvirki - Stækkun Fitja, útgefið 28. mars
2018.
Aflétting
takmarkana
í
virkjunarleyfi
Hellisheiðarvirkjunar á nýtingu á köldu vatni úr Engidal.
Ákvörðun Orkustofnunar um breytingu á virkjunarleyfi,
útgefið 7. mars 2018.
Nýtingarleyfi til handa Félagi sumarhúsaeigenda í
Hvammi á grunnvatni í landi Hvamms í
Skorradalshreppi, útgefið 23. febrúar 2018.
Leyfi til handa Orku heimilanna ehf. til að stunda
raforkuviðskipti sbr. 18. gr. raforkulaga nr. 65/2003,
útgefið 21. febrúar 2018.
Leyfi til handa Hafnarsjóði Fjarðabyggðar til töku malar
og sands af hafsbotni út af Eyri í Reyðarfirði, dags. 26.
janúar 2018.
Leyfi til handa Landsneti hf. til að reisa nýtt
raforkuflutningsvirki - Jarðstrengur í Dýrafjarðargöng,
útgefið 11. janúar 2018.

Raforkueftirlit
Starfsemi raforkueftirlitsins
Samkvæmt raforkulögum hefur Orkustofnun eftirlit með
raforkumarkaði
Eftirlitið skiptist í aðalatriðum í eftirtalda þætti:
•
Almennt eftirlit með framkvæmd raforkulaga
•
Eftirlit með Kerfisáætlun flutningsfyrirtækis
•
Eftirlit með aðskilnaði rekstrarþátta í bókhaldi
flutningsfyrirtækis og dreifiveitna
•
Setning tekjumarka
•
Eftirlit með gjaldskrám fyrir flutning og dreifingu
raforku
•
Eftirlit með afhendingaröryggi og gæðum raforku
•
Eftirlit með neytendavernd á raforkumarkaði
•
Sinna ábendingum notenda sem telja að
raforkufyrirtækin hafi brotið á sér
Kerfisáætlun
Frá árinu 2015 hefur Orkustofnun haft það hlutverk að
staðfesta hvort árleg kerfisáætlun Landsnets um
framtíðaruppbyggingu
flutningskerfisins
samræmist
ákvæðum raforkulaga. Orkustofnun samþykkti kerfisáætlun
2018-2027 í janúar 2019.
Orkuspá
Eitt af reglubundnum verkefnum raforkumarkaðseftirlits er
þátttaka í Orkuspárnefnd. Á árinu var gefin út skýrsla með
árlegum endurreikningi spár um raforkunotkun. Í skýrslunni
kemur m.a. fram að orkuskipti í samgöngum hafa gengið
heldur hraðar fyrir sig en fyrri spár gerðu ráð fyrir. Þá er í
spánni gert ráð fyrir meiri raforkunotkun gagnavera en í fyrri
spám, en í henni er t.d. gert ráð fyrir að notkun gagnavera
verði um 1200 GWh á ári og aflþörf 140 MW árið 2022.

Öll leyfin má sjá á vef Orkustofnunar.

Heildarorkuþörf miðað við mismunandi sviðsmyndir
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Græn framtíð
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Hægar framfarir
Raforkuspá
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Aukin stórnotkun
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5,000
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Annað árið í röð var gefin út skýrsla um sviðmyndir
mögulegrar raforkunotkunar í framtíðinni..
Í skýrslunni eru settar fram 3 sviðsmyndir:
•
Hægar framfarir
•
Grænni framtíð og
•
Aukin stórnotkun
Einnig var unnin næmnigreining á raforkuspá 2018 til að
kanna áhrif einstakra forsenda.

Tekjumörk
Raforkueftirlit Orkustofnunar hefur m.a. það hlutverk að
ákvarða tekjumörk sérleyfisfyrirtækja á raforkumarkaði það
er
flutningsfyrirtækisins
og
sex
dreifiveita.
Sérleyfisfyrirtækin ákvarða breytingar á gjaldskrá í
samræmi við uppgjör tekjumarka hvers árs.
Árið 2017 námu tekjumörk sérleyfisfyrirtækjanna u.þ.b.
35,5 milljörðum króna, annars vegar námu tekjumörk
flutningsfyrirtækisins 13,3 milljörðum og hins vegar
tekjumörk dreifiveitna námu 22,3 milljörðum.

Endurreikning Orkuspár og skýrsluna um sviðsmyndir má
finna á vef Orkustofnunar.

Tekjumörk standa í stórum dráttum saman af afskriftum,
arði og rekstrarkostnaði, en tekjumörk dreifiveitnanna
innihalda líka raunflutnings- og tapakostnað. Afskriftir eru
línulegar samkvæmt leiðbeiningum Orkustofnunar, þá er
rekstrarkostnaður ákvarðaður á fimm ára fresti í setningu
tekjumarka, og arður er margfeldi mats á vegnum
fjármagnskostnaði (WACC) og sérstökum tekjumarkaeignastofni sérleyfisfyrirtækjanna.

NORDBER
Raforkueftirlit Orkustofnunar tekur þátt í norrænu samstarfi,
um neyðarstjórnun raforkukerfa landanna. Þátttaka Íslands
hófst árið 2006 í kjölfar samkomulags Norrænu
ráðherranefndarinnar. Á samstarfsvettvangnum er greint
hvaða
hættur
geti
steðjað
að
raforkukerfum
Norðurlandanna sem kalli á að neyðarstjórnaraðgerðir séu
virkjaðar og gerðar tillögur að því hvernig megi bregðast við
þeim.

Á myndum má sjá lokaniðurstöðu uppgjörs tekjumarka
sérleyfisfyrirtækjanna fyrir árið 2017 ásamt skiptingu á milli
þeirra þátta sem tekjumörkin mynda.

Í NORDBER taka þátt fulltrúar frá Orkustofnun og Landsneti
ásamt fulltrúum sambærilegra stofnanna á hinum
Norðurlöndunum.

Raforkuöryggi, afhendingaröryggi og gæði raforku
Raforkueftirlitið hefur eftirlit með raforkuöryggi landsins,
afhendingaröryggi og gæðum raforku.

Á vegum NORDBER starfa nokkrir vinnuhópar:
•
Vinnuhópur um greiningu á áhættuþáttum
•
Vinnuhópur um viðbrögð gagnvart árásum á
tölvukerfi
•
Vinnuhópur um norræna samvinnu um viðhald
raforkukerfa
•
Vinnuhópur um sameiginlegar viðbragðsæfingar
NordREG
Raforkueftirlit Orkustofnunar tekur
norrænna eftirlitsaðila: NordREG.

þátt

í

Raforkueftirlitið safnar árlega skýrslum frá Landsneti og
dreifiveitunum þar sem fyrirtækin gera grein fyrir hvernig
þeim gengur að uppfylla markmið um afhendingaröryggi og
gæði. Rafrokueftirlitið tekur einnig þátt í samvinnu STARThópsins þar sem safnað er og birt tölfræði um
afhendingaröryggi raforkukerfisins.

samstarfi

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.

Helstu áherslur samstarfsins eru að finna sameiginlega
snertifleti varðandi raforkumarkaði Norðurlandanna og
vinna saman að því að tryggja hagsmuni landanna innan
Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. Á
vettvangi NordREG starfa nokkrir vinnuhópar og taka
fulltrúar Orkustofnunar virkan þátt í því starfi.

Uppgjör tekjumarka ársins 2017
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Uppgjör tekjumarka 2017
Hlutföll þeirra þátta sem mynda tekjumörk
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HS Veitur

Arður

Umræða og umfjöllun um upprunaábyrgðir hefur aukist og
birtust m.a. greinar í fjölmiðlum um upprunaábyrgðir á árinu
2017.Til að fá aukna þekkingu á upprunaábyrgðum má
benda á vef Orkustofnunar þar sem fyrir liggja upplýsingar
um uppruna raforku á Íslandi í svokölluðum almennum
yfirlýsingum.

Raforkuframleiðsla
Raforkuframleiðsla

Flutningskostnaður

Norðurorka

Töp

Rafveita
Reyðarfjarðar

Annað

Í
meðfylgjandi
töflu
sést
samhengið
á
milli
raforkuframleiðslu og útgáfu upprunavottorða.
Við
útreikninga á uppruna raforku á Íslandi eru dregnar frá
útgáfu upprunavottorða afskráðar upprunaábyrgðir sem
notaðar eru á Íslandi og svo afturkallaðar upprunaábyrgðir
þ.e. ábyrgðir sem hafa verið skráðar en síðan ekki seldar,
ef það á við.

Uppgjör og útreikningar á uppruna raforku á Íslandi fer fram
á vorin fyrir síðastliðið almanaksár. Nýjustu upplýsingar
liggja því fyrir varðandi árið 2016 en tölur fyrir árið 2017 eiga
að vera birtar á eða með rafmagnsreikningi notenda eigi
síðar en 1. júlí ár hvert. Á árinu 2016 voru útgefin 15,74
TWh af upprunaábyrgðum sem er ríflega 140% meira en
2015 en þá voru gefin út 6,51 TWh. .

2017

Orkubú Vestfjarða

Á árinu 2018 afskráðu fimm sölufyrirtæki raforku
upprunaábyrgðir fyrir allri sinni sölu og gaf Orkustofnun út
sértækar yfirlýsingar fyrir þessi fyrirtæki. Viðskiptavinir
þessara fyrirtækja geta því vottað að þeir kaup einungis
rafmagn framleitt með endurnýjanlegri (grænni) orku.
Yfirlýsingar sem Orkustofnun gefur út á árinu 2018 eru
reiknaðar út frá tölum sem tilheyra rekstrarárinu 2017. Sjá
má hvaða fyrirtæki þetta eru á vef Orkustofnunar.
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Hagskýrslur um orkumál
Orkustofnun er ein fimm stofnana auk Hagstofu Íslands
sem gegna hlutverki sem hagtöluframleiðendur. Hinar
stofnanirnar eru Seðlabanki Íslands, Umhverfisstofnun,
Samgöngustofa og embætti ríkislögreglustjóra. Verkefnið
er fólgið í árlegri söfnun umfangsmikilla talnagagna um
orkuframleiðslu, orkunotkun og orkuverð. Upplýsingarnar
eru sendar til Hagstofu Evrópusambandsins og til
International Energy Agency í samræmi við skuldbindingar
Íslands gegnum EES-samninginn.

Ísland hefur með skuldbindingum sem aðili að EESsamningnum sett sér það landsmarkmið að hlutfall
endurnýjanlegra orkugjafa í orkunotkun Íslendinga verði
67% árið 2020.
Orkustofnun reiknar hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa af
allri orkunotkun á Íslandi, þ.e. raforku-, varma- og
eldsneytisnotkun. Útreikningarnir eru uppfærðir árlega.
Hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa er hæst á Íslandi af
Evrópulöndunum eða tæp 72%1 árið 2017 og hefur því
þegar náð markmiðinu sem það setti sér.
Í stefnumótun ESB til ársins 2020 eru einnig sértæk
landsmarkmið fyrir samgöngur á landi, þ.e. hlutfall
endurnýjanlegra orkugjafa í samgöngum verði a.m.k. 10%
árið 2020. Þetta hlutfall hefur farið hækkandi á Íslandi og
var rúm 7% árið 2017.

Hlutfall endurnýjanlegrar orku
Með stefnumótun ESB til ársins 2020 um orkumál hefur
Evrópusambandið í tilskipun 2009/28/EC sett sér nokkur
markmið.
Eitt þessara markmiða er að árið 2020 verði a.m.k. 20% af
heildarorkunotkun
sambandsins
framleidd
með
endurnýjanlegum orkugjöfum. Sérhvert aðildarríki setur sér
að auki sitt eigið landsmarkmið.

Hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa af orkunotkun EES-landanna
árið 2017 og markmið fyrir árið 2020
80%
70%
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2020 Markmið lands
Markmið Evrópusambandsins
er 20% hlutfall
endurnýjanlegrar orkunotkunar
árið 2020
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1

Vakin er athygli á því að samkvæmt aðferðafræði sem
Evrópusambandið notar og er tilgreind í tilskipun 2009/28/EC Annex
II er hlutfall endurnýjanlegrar raforkuframleiðslu minnkað úr 99,99%
eins og það er í raun og veru, í talsvert lægri tölu og hefur áhrif til

lækkunar á hlutfalli endurnýjanlegra orkugjafa af allri orkunotkun á
Íslandi sem er birt opinberlega á vef Eurostat.
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Niðurgreiðslur
Jöfnun kostnaðar við dreifingu orku í dreifbýli
Fjárlagaliður 04-583 er stærsti einstaki fjárlagaliðurinn sem
tilheyrir Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu og hefur
Orkustofnun farið með umsjón og eftirlit með honum frá
árinu 2002. Í upphafi innihélt fjárlagaliðurinn eingöngu
niðurgreiðslur á húshitunarkostnaði en með breytingum á
fjárlagagerðinni fyrir árið 2017 voru gerðar eftirfarandi
breytingar á fjárlagaliðnum:

Niðurgreiðslur húshitunar
Veður ræður mestu um raforkunotkun til húshitunar og kom
það harkalega fram í álestrum í upphafi árs 2018.
Niðurgreiðslur jukust um 35 GWst milli ára og þegar tillit
hefur verið tekið til breytinga á gjaldskrám dreifiveitnanna
hækkuðu niðurgreiðslur um 263 m.kr. sem skerti verulega
getu til að greiða út eingreiðslur til einstaklinga.
Niðurgreiðslur í dreifbýli í krónum talið eru um 46% af
heildinni þótt magnið sé eingöngu þriðjungur að
niðurgreiddri rafhitun. Þessi upphæð myndi lækka um 300
m.kr. ef dreifing orku í dreifbýli væri samkvæmt markmiðum
stjórnvalda. En það kostar 870 m.kr. til viðbótar við það sem
er sett í jöfnun í dag m.v. magnið sem dreift var á árinu
2018. Viðbótarkostnaður ríkissjóðs væri því um 570 m.kr.
Fjárlagaliðurinn verður ekki rekinn áfram á þeim fjármunum
sem honum er lagður til á fjárlögum nema til komi aukið
fjármagn til niðurgreiðslu á dreifingu orku í dreifbýli.
Orkustofnun hefur bent á að viðvarandi vandi verður ekki
leystur nema með allt að 100 m.kr. framlagi árlega. Einnig
þarf að taka tillit til þess við fjárlagagerðina hvað gjaldskrár
í dreifbýli hækka langt umfram þær breytingar sem
fjárlagaliðurinn tekur.

Viðfang 111 Niðurgreiðslur á húshitunarkostnaði
Þetta viðfang skiptist upp í fjóra mismunandi
niðurgreiðsluliði þ.e. til íbúðarhúsnæðis, orkusparandi
aðgerða, eingreiðslna til hitaveitna og einstaklinga.
Viðfang 112 Niðurgreiðslur á dreifingu orku í dreifbýli
Þessu viðfangsefni er ætlað að niðurgreiða dreifingu á orku
í dreifbýli niður í dýrasta þéttbýli. Markmið stjórnvalda frá
árinu 2005 sem erfiðlega hefur gengið að uppfylla.
Viðfang 113 Niðurgreiðslur vegna raforkuframleiðslu
utan samveitna
Er ætlað að niðurgreiða framleiðslu á rafmagni með
eldsneyti utan samveitna. Stærstu einstöku staðirnir eru
Grímsey og Flatey.

Eingreiðslur til hitaveitna
Ríkisstjórnin samþykkti 308 m.kr. árlegt framlag til
hitaveitna frá 2018 til og með 2020 sem var byggt á
fyrirliggjandi gögnum um hitaveituframkvæmdir á árunum
2015 til 2019.

Tafla 1: Skipting fjárlagaliðar 04-583 fyrir árið 2018 í m.kr.

Liður

Fjárlagaliður 04-583 2018

M.kr.

111 Niðurgreiðslur á hitun íbúðarhúsnæðis
112 Jöfnun kostnað við dreifingu orku í dreifbýli
113 Notendur utan samveitna
Samtals

Millifærslur v/2017

2018

2268,2

-87,0

2181,2

952,0

43,0

995,0

55,5

44,0

99,5

3275,7

3275,7

Þróun viðmiðunarverðs í dýrasta þéttbýli og meðalverða í dreifbýli
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Mynd 1: Þróun viðmiðunarverðs í dýrasta þéttbýli og
meðalverða í dreifbýli
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Fjárlög og full niðurgreiðsluþörf
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Mynd 2: Framlög til jöfnunar á dýrasta þéttbýli og meðalverð
í dreifbýli / niðurgreiðsluþörf

Nú er svo komið að jöfnunargjaldið, sem lagt var á í upphafi,
þarf rúmlega að tvöfaldast til að endar nái saman. Miðað við
núverandi þróun gjaldskrármála hjá dreifiveitunum í dreifbýli
þarf að tvöfalda þessa upphæð á fjögurra til fimm ára fresti.

Afrakstur þessa ætti að koma fram í færri niðurgreiddum
kWst en eins og áður sagði hefur veðurfar mest um það að
segja hvað mikið er niðurgreitt af raforku til húshitunar.

Á móti kemur að hærra dreifbýlisframlag leiðir af sér lægri
niðurgreiðslur til húshitunar í dreifbýli sem síðan leiðir til
lægri eingreiðslna til hitaveitna.

Eingreiðslur til einstaklinga
Aðeins var hægt að greiða rúmar 22 m.kr. í eingreiðslur til
einstaklinga en að mati Orkustofnunar er þetta hvað best
heppnaða aðgerðin sem gripið hefur verið til sem kemur sér
vel fyrir alla þ.e. notendur, dreifiveitur og ríkisvaldið.
Notandinn nýtur þess í minni notkun og lægri orkureikningi
án þess að skerða lífsgæði sín. Dreifiveitan getur nýtt þá
orku sem notandinn sparar í annað sem eftirspurn er eftir
og ríkisvaldið nýtur þess í minni niðurgreiðslum.

Viðfang 113 Niðurgreiðslur vegna raforkuframleiðslu
utan samveitna.
Um árabil hefur ríkissjóður niðurgreitt raforkuframleiðslu
með eldsneyti niður í meðalverð í dreifbýli. Framleiðandi
raforkunnar fær allan kostnað greiddan umfram það sem
fæst fyrir sölu á raforkunni.
Á undanförnum tveimur árum hafa verið gerðar tilraunir
með notkun á lífdísil við framleiðslu á raforku sem hefur
gefist vel.

Viðfang 112 Niðurgreiðslur á dreifingu orku í dreifbýli
Samkvæmt lögum á að niðurgreiða alla raforkudreifingu á
forgangsorku í dreifbýli niður til þess verðs sem reynist
hverju sinni dýrasta meðalverð í þéttbýli. Áður var sérstakt
framlag til þessa á fjárlögum sem hefði uppfyllt skilyrði
laganna að mestu fyrstu þrjú til fjögur árin ef það hefði fylgt
verðlagsþróun.

Lífdísill er enn talsvert dýrari en hefðbundin olía en án vafa
mun umhverfisvænni og samrýmist betur markmiðum
stjórnvalda í loftslagsmálum. Sífellt er verið að leita leiða til
að minnka notkun eldsneytis og hugmyndir eru í gangi um
rekstur vindmylla og sólarrafhlaðna á móti olíunni.

Það hefði þó ekki dugað til þar sem helsti vandinn við að
uppfylla þetta lagaákvæði eru þær hækkanir sem verða
reglulega í dreifbýli vegna framkvæmda. Hækkanir sem eru
langt umfram verðlagsþróun stafa af því fámenni sem
stendur að baki framkvæmdunum. Byrjað var að innheimta
jöfnunargjald á árinu 2015 og kom það að fullu til
framkvæmda á árinu 2016.
Jöfnunargjaldið var byggt á raforkuspá ársins 2013 og
sennilega hefur verið áætlað of lágt gjald/kWst í upphafi en
það var reyndar ekki ástæðan fyrir því að jöfnunargjaldið
hefur ekki staðist gagnvart því sem það átti að standa fyrir.
Fyrst og fremst eru það hinar miklu hækkanir á raforkuverði
í dreifbýli sem komið hafa í veg fyrir að markmiðunum verði
náð.
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Gagnamál
Verkefni Orkustofnunar á sviði gagnamála skiptast í
meginatriðum í tvo hluta, tölfræði og landupplýsingar, en
verkefni á þeim sviðum voru unnin með sambærilegum
hætti og gert hefur verið undanfarin ár.

Gögnum sem safnað hefur verið á vegum Orkustofnunar er
skilað eftir úrvinnslu til ýmissa aðila, meðal annars til
fjölþjóðlegra stofnana og samtaka. Birtast gögnin að hluta
til á vef Orkustofnunar, en einnig birtist töluvert af talnaefni
sem unnið er úr gögnum Orkustofnunar hjá öðrum aðilum.

Tölfræði

Landupplýsingar

Orkustofnun hefur víðtækum skyldum að gegna í
gagnasöfnun og miðlun á sviði tölfræði, bæði til innlendra
sem erlendra stofnana og samtaka. Á síðari árum hafa
kröfur aukist um upplýsingagjöf til almennings,
atvinnulífsins og opinberra aðila. Það hefur leitt til þess að
Orkustofnun hefur þurft í auknum mæli að óska eftir
gögnum frá ýmsum aðilum og hefur það yfirleitt verið
auðsótt mál.

Unnið hefur verið að endurskoðun landupplýsingagagna
stofnunarinnar á liðnum árum. Nýjar uppfærslur hafa verið
birtar jafnóðum í Kortasjá Orkustofnunar en hún hefur verið
í uppbyggingu undanfarin misseri. Helstu landrænu
gagnasettin sem birtust í nýrri útgáfu í kortasjánni á árinu
voru annars vegar um virkjanir og hins vegar um kortasafn
Orkustofnunar. Þekjur úr innri kortasjá stofnunarinnar
meðal annars um vatnsból og yfirlit yfir helstu virkjunarkosti
samkvæmt Rammaáætlun voru birtar á árinu í ytri
kortasjánni. Þá birtust þar einnig nokkrar uppfærðar
gagnaþekjur um jarðhitagögn og svæði sem kortagögn
stofnunarinnar sýna. Í öllum tilfellum fylgja almenn lýsigögn
og tilvísanir í frekari upplýsingar.

Orkustofnun safnar tölfræðigögnum um nýtingu auðlinda
landsins eins og vatnsnotkun, efnistöku, frumorkuvinnslu,
orkunotkun, innflutning, framleiðslu og útflutning. Þessi
gögn eru á sviðum jarðefna, grunnvatns, jarðhita, vatnsafls,
vinds og eldsneytis. Gögnin koma úr ýmsum áttum; frá
framleiðendum, notendum, söluaðilum, dreifiveitum og
innflytjendum.
Notkunargögnum er skipt upp í flokka eftir alþjóðlegum
kröfum, en einnig eftir þörfum og eðli notkunar hérlendis.
Þannig er notkun á jarðhita hér á landi flóknari en erlendar
stofnanir gera ráð fyrir og er því fylgst vel með á því sviði.
Orkustofnun safnar einnig verðupplýsingum til að geta gefið
upplýsingar um þróun verðlags og til að geta borið saman
þróun á mismunandi svæðum landsins. Í sumum tilfellum
eru það verðskrár fyrirtækja, en í öðrum tilfellum eru það
sértækar kannanir.

Kortasjá Orkustofnunar. Orkukostir í Rammaáætlun 3
Nýtt gagnasett um virkjanir er flokkað á eftirfarandi hátt:
vatnsafl, jarðhiti, vindorka, eldsneyti, varaafl og gamlar
heimarafstöðvar. Í ítarefni koma fram nánari upplýsingar um
hverja virkjun. Eins og í framsetningu upplýsinga um
borholur er mögulegt í hugbúnaði kortasjárinnar að senda
beint inn athugasemdir eða fyllri upplýsingar.
Í gagnasetti um kortasafn Orkustofnunar er eftirfarandi
flokkun lögð til grundvallar: orkugrunnkort, jarðfræðikort,
vatnafarskort, gróðurkort og ýmis kort. Sýndar eru
yfirlitsþekjur um kortblaðaskiptingar og/eða ytri afmörkun
hvers kortramma og með því að smella á reit má kalla fram
ítarefni um hvert kort auk þess að fá fram mynd af kortinu
sjálfu.

Úr kortasjá Orkustofnunar. Vatnsverndarsvæði og vatnsból
Ein mikilvægasta auðlind landsins er vatnið og Orkustofnun
kallar eftir gögnum um vatnsnotkun frá stærri aðilum, en
einnig er töluvert áætlað eftir starfsemi minni notenda.
Orkustofnun hefur eftirlit með vinnslu jarðefna á hafsbotni
við Ísland og ber öllum aðilum að skila reglulega gögnum
um vinnslu.

Auk ytri kortasjárinnar hefur verið gert átak í uppbyggingu
innri kortasjár OS. Þar hafa starfsmenn stofnunarinnar
aðgang að landrænum gagnasettum annarra stofnana og
orkufyrirtækja, sem má þá skoða með landrænum
kortagögnum Orkustofnunar, sem eru annars birt í ytri
kortasjánni. Hér er um að ræða samstarf margra aðila, sem
eru í hópi viðskiptavina Loftmynda ehf. og veita
gagnkvæmar heimildir til opnunar gagnanna í innri
kortasjám hvers annars. Starfsmenn þurfa eigin lykilorð til
að komast í þau gögn.

Átak hefur verið unnið í því að fara yfir eldri gögn og halda
þeim til haga. Á næstu árum verður reynt að fella þessi gögn
að núverandi gagnasöfnun og fá þannig samfelldar
upplýsingar yfir nýtingu auðlinda landsins í gegnum árin.
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Virkasta gagnasettið og jafnframt það stærsta,
Borholuskráin, er í stöðugri uppfærslu og birt jafn óðum út
á netið, en uppfærslur eru sóttar á vefþjón hjá stofnuninni
vegna þeirrar birtingar einu sinni á sólarhring. Búið er að
setja hnit (í einhverjum tilfellum óviss hnit þar sem sértækar
upplýsingar voru ekki til staðar) á allar þær rúmlega 14.000
borholur sem skráðar eru. Óskað hefur verið eftir stuðningi
notenda við að senda inn athugasemdir og fyllri gögn,
gegnum hugbúnað kortasjárinnar og hefur það borið
nokkurn árangur.

Bókasafn,
upplýsingamiðlun
Bókasafn Orkustofnunar er sérfræðisafn í orkumálum,
auðlindanýtingu og -verndun og jarðvísindum. Mikinn hluta
efnisins er ekki að finna annars staðar og er safnið því
mikilvæg upplýsingaveita fyrir fræðimenn og nemendur
bæði innanlands og utan. Öflugur tímaritakostur á þessum
sviðum er í safninu, eldri rit aðgengileg sem annars þyrfti að
greiða sérstaklega fyrir. Safnið sinnir daglegri þjónustu við
starfsmenn Orkustofnunar og Íslenskra orkurannsókna. Þá
þjónar safnið einnig nemendum Jarðhitaskóla HSþ, í 6
mánaða námi og meistara- og doktorsnámi allt árið.
Allt 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 er rafrænu eintaki skilað Í
Rafhlöðuna, rafrænt varðveislusafn Landsbókasafns, á
sama hátt og um prentað efni væri að ræða.
Á árinu lauk að mestu skráningu og skönnun á
lokaskýrslum vegna verkefna sem styrkt hafa verið af
Orkusjóði frá árinu 2000. Þær skýrslur eru aðgengilegar í
www.gegnir.is og á vef stofnunarinnar.

Frá skráningu Teikningasafns Orkustofnunar
Til að gefa beinan leitaraðgang að upplýsingum úr nokkrum
gagnasöfnum eru leitarvalmyndir settar fram á vefsíðu OS.
Stærst þeirra er leitarsíða borholuskrárinnar, en aðrar
leitarbærar skrár eru yfir kortasafn OS, útgefin leyfi OS og
úr teikningaskrá OS. Skönnun og skráningu Teikningasafns
OS lauk í árslok 2017. Unnið var á árinu 2018 að
samræmingu ýmissa þátta sem voru birtir í nýrri leitarsíðu
fyrir safnið sem gefur möguleika á leit í skrá yfir rúmlega
38.000 teikningar. Unnið er að því að skannanir af öllum
teikningunum verði opnanlegar í gegnum leitarsíðuna.

Í árslok 2018 voru 20.539 titlar safnsins á skrá í Gegni. Af
þeim eru 10.149 útgefin rit Orkustofnunar og fyrirrennara,
og Jarðhitaskólans, aðgengileg rafrænt, það er u.þ.b. 50%
safnkostsins.
Nýskráningar ársins 2018 – OS, ÍSOR og JHS

Þrjár eldri kortasjár Orkustofnunar: Landgrunnsvefsjá,
Orkuvefsjá og Kortasjá fyrir kort í mælikvarða 1:25 000
verða senn aflagðar, þar sem hugbúnaðurinn er úreltur og
hefur ekki verið haldið við af framleiðanda.
Í staðinn hefur komið Kortasjá OS sem unnin er í samstarfi
við Loftmyndir ehf. Vegna eðlis þeirra gagna sem birst hafa
í Landgrunnsvefsjá þarf að halda utan um þau í sjálfstæðri
kortasjá. Valið var að eiga samstarf við fyrirtækið Alta ehf.
um yfirfærslu og framsetningu efnis tengt landgrunni
Íslands úr eldri sjánni. Fyrst og fremst var það hugsað til að
aðgengi lokist ekki að því efni sem notendur eru vanir að
hafa aðgang að, þó engin leyfi séu lengur í gildi vegna
olíuleitar á Drekasvæðinu, en það var hvatinn að gerð
Landgrunnsvefsjár á sínum tíma. Verkefnið er komið vel á
veg en er ekki lokið.
Til að geta einnig lokað tilraunakortasjá 1:25 000 var Alta
ehf fengið til að varpa gögnunum yfir í annað
hugbúnaðarumhverfi og var samhliða gerð tilraun með
viðbætur um önnur kort úr safni OS, sem þegar eru birt í
Kortasjá OS. Þar með varð til sérstök kortasjá yfir Kortasafn
OS. Þremur fyrrnefndum kortasjám verður væntanlega
lokað á árinu 2019.
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Orkustofnun – aðrar skýrslur
Orkustofnun – talnaefni
Orkustofnun – annað

2018
5
1
16
3

Alls

25

ÍSOR
ÍSOR – ÍSOR skýrslur
ÍSOR – annað efni

2018
81
2

Alls

83

Jarðhitaskólinn
JHS – 6 mánaða ritgerðir
JHS – MSc - ritgerðir
JHS – Short Courses - erindi

2018
23
6
79

Alls
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Auðlindanýting

Hrafnhildur Jónsdóttir, fékk styrk vegna verkefnisins Áhrif
lögbundinna reglna og kvaða sem sett eru á smávirkjanir í
undirbúningsferlinu.

Smávirkjanir

Christian Patrick DiBari fékk styrk vegna verkefnisins
Orkuöryggi á norðlægum slóðum, Rannsókn á
endurnýjanlegri orku í Grímsey.

Árið
2018
fékk
Orkustofnun
fjárveitingu
til
smávirkjanaverkefnis sem kynnt var sem hugmynd í
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu í desember 2016.
Fjármagnið var vel nýtt til margvíslegra hluta, auk þess sem
kraftar starfsmanna Orkustofnunnar voru nýttir til verksins.

Orkumálastjóri dr. Guðni A. Jóhannesson afhenti styrkina
fyrir hönd Orkustofnunar.

Framkvæmd smávirkjanaverkefnisins tókst með ágætum
og standa vonir til þess að mælanlegur árangur sjáist af því
í framtíðinni. Mikill áhugi var á verkefninu á öllum þeim
fundum sem haldnir voru og var meðal annars fullt út úr
dyrum á fundinum á Blönduósi.
Vefgátt / þjónustugátt

Búin var til vefgátt þar sem senda má inn hugmyndir að
smávirkjunum og margvíslegum gagnlegum upplýsingum
var einnig safnað á vef stofnunarinnar eins og sjá má hér.
Hrafnhildur Jónsdóttir, Orkumálastjóri og Christian P. DiBari

Á sýningunni Íslenskur landbúnaður 2018 var mikil aðsókn
í bás Orkustofnunar og á fyrirlestrunum á sýningunni þurfti
að bæta við stólum í salinn til þess að allir gestir gætu sest.

Því miiður verður ekki hægt að mæla árangur
smávirkjanaverkefnisins á meðan á því stendur með því að
telja hversu mörg virkjunarleyfi eru gefin út.
Undirbúningstími fyrir nýjar virkjanir er svo langur að þær
hugmyndir sem kvikna næstu árin verða tæplega komnar í
framkvæmd þegar verkefninu lýkur eftir þrjú ár.
Á undanförnum árum hefur ýmislegt gerst og verður
sennilega besti mælikvarðinn í framtíðinni fjöldi rannsóknarog virkjunarleyfa. Til þess að skoða hvernig þróunin hefur
verið í þeim efnum var síðasti áratugur skoðaður í þessu
tilliti.

Gestir á fyrirlestrum Orkustofnunar á Íslenskur landbúnaður
2018
Sjóðandi lághiti til raforkuframleiðslu er nýjung sem ákveðið
var að skoða nánar. Horfið var frá því að einblína á vatnsafl
og var ákveðið að þýða fjórða kafla skýrslunnar Medium
Enthalpy Geothermal Systems in Iceland – Thermal and
Electric Potential frá árinu 2016 eftir Björn Má
Sveinbjörnsson yfir á íslensku.

Fjöldi útgefinna rannsóknar- og
virkjunarleyfa síðastliðin 10 ár
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Rannsóknarleyfi

Virkjunarleyfi

Á árinu 2019 er ýmislegt í bígerð. Áfram verður kallað eftir
hugmyndum að virkjunarkostum. Unnið verður úr gögnum
um rennsli og langæi þess og gefin út skýrsla með yfirliti yfir
álitlega virkjunarkosti.

Framkvæmdir Varmaorku við Kópsvatn
Á árinu var einnig unnin skýrsla um langæislínur rennslis
fyrir fjöldann allan af smávirkjanakostum í vatnsafli og
styrkjum vegna smávirkjanaverkefnis var úthlutað til tveggja
námsmanna.

Framundan er að afla upplýsinga um smávirkjanir í Noregi
og halda áfram að miðla upplýsingum. Stefnt er að því halda
ráðstefnu um smávirkjanir haustið 2019 auk þess sem aftur
er ætlunin að veita tveimur meistaranemum styrki. Fulltrúi
Orkustofnunar er ávallt reiðubúinn til skrafs og ráðagerða
við sveitarfélög og áhugasama um smávirkjanir um allt
land.
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Eftirlit með vatnsaflsvirkjunum

Rammaáætlun

Árið 2012 tók Orkustofnun lögformlega við því hlutverki að
gefa út virkjunarleyfi en fyrir þann tíma sá
Iðnaðarráðuneytið um útgáfu leyfanna og enn fyrr, eða
framan af síðustu öld, grundvölluðust leyfin á lögum. Fyrir
sumar virkjanir finnast leyfisbréf ráðherra með vísan til
viðeigandi laga en ekki hafa fundist formleg leyfi fyrir allar
virkjanir.

Síðan verkefnisstjórn þriðja áfanga verndar- og
orkunýtingaráætlunar sem almennt er kölluð rammaáætlun
lögðu fram tillögu sína hafa tveir ráðherrar lagt hana fram á
Alþingi án þess að hún væri afgreidd.
Núverandi ráðherra hefur ekki lagt hana fram en málið er
síðasta mál á dagskrá ráðherrans í mars 2019 samkvæmt
þingmálaskrá. En alls hyggst ráðherrann leggja fram 12
mál.

Undanfarin rúm tvö ár hefur farið fram endurmat á
stjórnsýslu Orkustofnunar hvað varðar eftirlit með
framkvæmd virkjunarleyfa vegna vatnaflsvirkjana. Fyrsta
skrefið var söfnun upplýsinga um þau ákvæði leyfa og
annarra heimilda til virkjana sem gefa efni til eftirlits og
greining á þeim þáttum í starfsemi virkjananna sem eftirlit
stofnunarinnar ætti að beinast að.

Á heimasíðu verkefnisstjórnar fjórða áfanga segir:
„Verkefnisstjórn 4. áfanga tók til starfa í apríl 2017.
Faghópar 1 og 2 voru skipaðir í lok maí 2018 og faghópur
3 í september 2018. Unnið er að endurbótum á
aðferðafræði faghópanna meðan þess er beðið að Alþingi
afgreiði tillögur verkefnisstjórnar 3. áfanga rammaáætlunar.
Í því skyni hefur m.a. verið fundað með orkufyrirtækjum,
umhverfissamtökum og aðilum ferðaþjónustunnar. Verið er
að leggja lokahönd á rannsóknir sem ekki tókst að ljúka í tíð
3. áfanga og einnig er unnið að því að safna gögnum um
nokkra virkjunarkosti í biðflokki gildandi rammaáætlunar.“

Í skýrslunni Vatnsaflsvirkjanir – Leyfi og skilyrði – staðan í
árslok 2017 sem gefin var út árið 2018, eru teknar saman
helstu staðreyndir um allar virkjanir sem tengdar eru
flutnings- eða dreifikerfi raforku í árslok 2017. Jafnframt eru
þar tiltækar upplýsingar um virkjanir sem Orkustofnun veitti
leyfi fyrir á árinu 2017 en höfðu ekki hafið framleiðslu í
árslok.

Nordisk Energiforskning (NEF)

Í samræmi við framangreinda greiningarvinnu var komið á
formlegu reglubundnu eftirliti með öllum skilyrðum
virkjanaleyfa. Talsverð vinna fór í það að ákvarða
fyrirkomulag varðandi eftirliti með öllum skilyrðum
Kárahnjúkavirkjunar, en áður en til þess kom hafði verið
farin eftirlitsferð í Kringilsárrana árið 2016.

NEF er vettvangur fyrir samstarf í orkurannsóknum og
stefnumóturn
undir
verndarvæng
Norrænu
ráðherranefndarinnar. Stofnunin er staðsett í Osló og eru
starfsmenn 12.
NEF er fjármagnað af Norðurlöndunum fimm og hefur
stuðlað að samvinnu um orkurannsóknir sl. 30 ár. Þetta
hefur styrkt rannsóknarsamfélagið og skapað möguleika á
samstarfi í orkugeiranum.

Árið 2018 var undirbúin eftirlitsferð á Vestfirði þar sem stór
hluti virkjana á svæðinu var heimsóttur. Þessi ferð var farin
um miðjan ágúst árið 2018.
Ferðin tók þrjá daga og varðaði eftirtaldar virkjanir:
•
Mjólkárvirkjanir (eru í allt þrjár talsins)
•
Þverárvirkjun og Hvestuveitur (tvær vélar í sama
húsi og tvö leyfi)
•
Tunguvirkjun
•
Úlfsárvirkjun (var í byggingu á þessum tíma)
•
Kaldárvirkjun
•
Þverárvirkjun
•
Breiðadalsvirkjun
•
Dalsorka
•
Reiðhjallavirkjun
•
Tungudalsvirkjun
•
Fossa- og Nónhornsvatn
Virkjanir sem ekki voru skoðaðar á svæðinu eru
Sængurfossvirkjun, Mýrarárvirkjun, Blævardalsvirkjun og
Þverárvirkjun í Steingrímsfirði.

Norðurlöndin hafa sett sér háleit markmið varðandi
kolefnisútblástur og leggja áherslu á græna tækni. Sjóðir
NEF eru ætlaðir til stuðnings við þessa stefnu með því að
auka þekkingu á endurnýjanlegri orku og með því að stuðla
að þróun nýrra og samkeppnishæfra lausna í orkumálum.
Stjórn NEF og nefndir og stýrihópar á hennar vegum
samanstanda af fulltrúm frá sjóðum norrænu landanna og
frá stofnunum sem halda utan um orkumál og frá
ráðuneytum. Starfsmaður Orkustofnunar hefur verið fulltrúi
í stjórn NEF á undanförnum árum og á fimm ára fresti þegar
Ísland veitir norræna samstarfinu forystu er fulltrúi í Íslands
í stjórn stofnunarinnar formaður stjórnar.

Áætlað er að fara árlega í sambærilegar ferðir þar til búið er
að heimsækja allar virkjanir á landinu.
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Þrjú stór verkefni hafa verið fjármögnuð af NEF á síðast
liðnum árum það eru verkefnin Shift, Negative CO2 og
Flex4RES.

Olíuleit á Drekasvæðinu
Í ársbyrjun 2018 skilaði kínverska ríkisolíufélagið CNOOC
inn sérleyfi til rannsókna og vinnslu kolvetnis á
Drekasvæðinu. Þar með hefur öllum sérleyfum á
Drekasvæði verið skilað inn.
Á árinu unnu Íslenskar orkurannsóknir að greiningu á
mæligögnum af Drekasvæðinu samkvæmt beiðni
Orkustofnunar. Gert er ráð fyrir því að þeirri greiningu ljúki
á árinu 2019. Að því loknu verður tekin ákvörðun um næstu
skref, þar með talið að hve miklu leyti og hvernig mæligögn
frá svæðinu verða gerð opin og aðgengileg.
Þrátt fyrir að þessum áfanga í áformum um nýtingu auðlinda
hafsbotnsins umhverfis Ísland sé lokið er langt frá því að
verkefnið hafi verið árangurslaust.

Shift verkefnið fjallar um efnahagslega, félagslega og
pólitíska stefnu og metur hvernig hægt er að ýta þróun í
ákveðna átt með stefnumótandi verkfærum þannig að
flutnings- og orkukerfi byggi á endurnýjanlegri orku.

Fyrir það fyrsta liggja fyrir um 3.700 km af hágæða
hljóðendurvarpsmælingum af hafsbotninum norðaustur af
Íslandi í eigu íslenskra stjórnvalda og sem hægt er að nýta
til margvíslegra greininga á gerð og eiginleikum
hafsbotnsins.

Negative CO2 fjallar um að fanga CO2 frá brennslu lífmassa
með aðferðafræði sem kallast Chemical Looping
Combustion of biomass (Bio-CLC)

Í öðru lagi hafa gerð og mótunarsaga hafsbotnsins við
Ísland verið skoðuð ítarlega í tengslum við olíuleitina og
aukið þekkingu á þessu sviði.

Flex4RES verkefnið gengur út á að sýna fram á hvernig sú
áskorun að vera með mikið vægi breytilegrar
endurnýjanlegrar orku má höndla á skilvirkan hátt með meiri
tengingum orkumarkaða á norræna svæðinu.

Í þriðja lagi greiddu félögin samtals 360 milljónir kr. til
ríkissjóðs í leigu og gjöld vegna leyfanna.

Árið 2018 var í annað skipti haldin árleg ráðstefna á vegum
NEF um hvernig mætti minnka kynbundinn mun í
orkugeiranum á vegum Nordic Energy Equality Network
(NEEN). Niðurstaða fundarins var að mikilvægt væri að
konur hefðu meiri áhrif í orkugeiranum.
Haustið 2018 kom út skýrsla á vegum NEF sem bar heitið
Energy in the West Nordics and the Arctic (EVA). Í
verkefninu voru könnuð orkukerfi vestnorrænu landanna.
Markmið verkefnisins var að taka saman upplýsingar sem
hægt er að deila og nota í þróun sjálfbærra,
samkeppnishæfra orkukerfa til að ná markmiðum og
skuldbindingum í loftslagsmálum. EVA skýrslan var kynnt á
fundi hjá Orkustofnun.
Skýrslan er í tveimur hlutum og er að finna á vef NEF:

Mynd af forsíðu EVA skýrslunnar
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Háskólanum í Reykjavík (HR), sem og frá hinum ýmsu
rannsóknarstofnunum,
verkfræðistofum
og
orkufyrirtækjum.
Mikil
áhersla
er
lögð
á
rannsóknarverkefnin og koma margir nemendur með
rannsóknargögn frá heimalöndunum sem þeir svo vinna úr
undir leiðsögn sérfræðinga á Íslandi. Með þessu móti er
námið tengt heimalöndunum þótt fjarlægðin sé oft mikil.

Jarðhitaskóli Háskóla
Sameinuðu þjóðanna

Frá árinu 1979 hafa 694 sérfræðingar frá 61 þróunarlandi
lokið sex mánaða þjálfun við skólann. Nemendurnir hafa
komið frá Afríku (39%), Asíu (35%), Rómönsku Ameríku og
Karíbahafseyjum (14%), Austur- og Mið-Evrópu (11%) og
Eyjaálfu (1%). Hlutur kvenna eykst stöðugt og er það
markviss stefna JHS að ýta undir þá þróun. Af þeim sem
útskrifast hafa eru 158 konur (23%). Hlutur kvenna hefur
aukist mikið undanfarin ár í anda jafnréttisstefnu
Jarðhitaskólans.

Sex mánaða þjálfun og akademískt nám
Fertugasta
starfsár
Jarðhitaskólans
hófst
með
skólasetningu 17. apríl 2018. Skólinn býður upp á sex
mánaða þjálfun á 8 námsbrautum fyrir starfsfólk í
jarðhitageiranum í þróunarlöndum auk styrkja sem hann

Nemendum sem lokið
hafa sex mánaða
þjálfuninni býðst að
sækja um styrk til
meistaraog
doktorsnáms við HÍ og
HR. Alls hafa 62
nemar útskrifast með
meistaragráðu og 2
með
doktorsgráðu
síðan
háskólastyrkveitingar
skólans hófust árið
1999.
veitir til meistara- og doktorsnáms við HÍ og HR, og árlegs
námskeiðahalds í þróunarlöndunum fyrir jarðhitafólk.
Fjárveitingar til Jarðhitaskólans eru hluti af framlagi Íslands
til þróunaraðstoðar.

Fertugasta starfsafmæli skólans
Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna fagnaði
fertugasta starfsári sínu þann 26. apríl í tengslum við
íslensku jarðhita- ráðstefnuna, IGC 2018 sem haldin var í
Hörpu en skólinn var stofnaður í desember 1978. Árið eftir
komu fyrstu tveir nemendur skólans til náms í
jarðhitafræðum. Í tilefni afmælisins var fimm fyrrverandi
nemendum skólans sem nú eru leiðtogar í jarðhitageiranum
í sínum heimalöndum boðið til landsins að flytja fyrirlestur
um jarðhitanotkun og mikilvægi skólans í eflingu
jarðhitanýtingar í heimalöndum þeirra. Styrkþegar skólans
í doktors- og meistaranámi héldu einnig stuttar kynningar á
rannsóknarverkefnum sínum við Háskóla Íslands og
Háskólann í Reykjavík.

Sex mánaða námið er þrískipt. Fyrsti hlutinn samanstendur
af sameiginlegum inngangsfyrirlestrum þar sem nemendur
allra brautanna fá grunnkennslu á öllum brautum skólans.
Þannig geta sérfræðingar á hverju sviði fengið yfirsýn yfir
önnur helstu svið sem tengjast jarðhitanýtingu og öðlast
heildarmynd af þróun og nýtingu jarðhita sem vafalaust
stuðlar að betri og skilvirkari samskiptum milli sérfræðinga
á hverju sviði.
Árangursrík nýting jarðhita krefst sérkunnáttu á mörgum
sviðum sem endurspeglast í fjölda námsbrauta JHS. Eftir
inngangsfyrirlestrana og hópaverkefni tekur sérhæfða
námið við þar sem nemendur hljóta þjálfun á sínu sérsviði
og þriðji hlutinn samanstendur svo af lokaverkefni undir
leiðsögn sérfræðinga á viðeigandi sviði.
Fjöldi nemenda sem hóf nám við skólann árið 2018 var 24
og komu þeir frá 14 löndum: Bólivía (2), Djíbútí (1), Ekvador
(1), El Salvador (1), Eþíópía (2), Filippseyjar (1), Indland
(1), Indónesía (3), Kenía (5), Kína (2), Nevis (1), Sankti
Lúsía (1), Tansanía (2) og Sambía (1). Þetta var í fyrsta
skipti sem nemandi frá Sankti Lúsíu stundar nám við
Jarðhitaskólann

Á afmælishátíðinni var undirritaður nýr samningur milli
Jarðhitaskólans og LaGeo (ríkisjarðhitafyrirtæki El
Salvador) um áframhaldandi samstarf vegna reksturs 5
mánaða diplóma náms og námskeiðahalds þar í landi fyrir
Rómönsku Ameríku. Námið hefur verið styrkt af Norræna
þróunarsjóðnum
(NDF)
með
stuðningi
frá
utanríkisráðuneytinu en umsjón er í höndum LaGeo,
Jarðhitaskólans og Háskólans í El Salvador (University of
El Salvador).

Nemendurnir í sex mánaða þjálfuninni hlutu þjálfun á 5 af 8
brautum sem eru í boði við skólann: verkefnastjórnun og
fjármögnun (7), bortækni (6), jarðefnafræði (4),
jarðeðlisfræði (4) og verkfræði (3).
Kennarar og
leiðbeinendur
við
skólann
voru
frá
Íslenskum
orkurannsóknum
(ÍSOR),
Háskóla
Íslands
(HÍ),
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Málþing um kynjamál
Í apríl var haldið sameiginlegt málþing um orku- og
kynjamál á vegum Jarðhitaskólans og Jafnréttisskólans,
annað árið í röð. Dr. Ellen Morris, sérfræðingur í
endurnýjanlegum orkugjöfum og ráðgjafi hjá UNEP hélt
utan um það með tveggja daga fyrirlestrum og vinnustofu
fyrir nemendur beggja skólanna. Í fyrirlestrum sínum fór hún
yfir samspil og áhrif orkuaðgengis á kynjamál í
þróunarlöndum.

Áherslan var, eins og fyrri ár, á yfirborðsrannsóknir
jarðhitasvæða, en aðrir þættir rannsókna og nýtingar á
jarðhita voru einnig kynntir. Þátttakendur voru 32 frá 13
Afríkulöndum. Fyrsta vika námskeiðisins fór fram við
Bogoriavatn þar sem nemendur skoðuðu jarðhitasvæði og
kynntust rannsóknaraðferðum undir leiðsögn sérfræðinga
frá KenGen.
Seinni tvær vikurnar voru svo haldnar við Naivashavatn þar
sem þátttakendur sátu fyrirlestra um rannsóknaraðferðir,
farið var yfir stöðu jarðhitans í Austur-Afríku, ásamt því að
nemendur leystu hópaverkefni. Þá var farið yfir
jarðhitanýtingu,
verkefnastjórnun
og
fjármálaþætti
jarðhitaverkefna, auk þess sem nemendurnir fengu að sjá
jarðhitasvæði og –virkjanir í vettvangsferðum. Kennarar og
leiðbeinendur námskeiðsins komu frá Íslandi, Kenía, og
nágrannalöndum Kenía, sem flestir voru fyrrum nemendur
Jarðhitaskólans.

Gestafyrirlesari
Árlegur gestafyrirlesari JHS var William Cumming,
jarðeðlisfræðingur
og
jarðhitasérfræðingur
frá
Bandaríkjunum.
William er vel þekktur innan
jarðhitageirans með yfir 40 ára alþjóðlega reynslu. Bækur
sem hann hefur gefið út hafa verið notaðar af
vísindasamfélaginu sem og við kennslu. Hann starfar nú
sem sjálfstæður ráðgjafi. Fyrirlestrar hans voru mjög vel
sóttir.
Útseld námskeið
Tvö tveggja daga námskeið voru haldin í tengslum við
ARGeo-C7 (7th African Rift Geothermal Conference)
ráðstefnuna í Kígali í Rúanda í lok október í samstarfi við
utanríkiráðuneytið
og
skipulagsnefnd
ARGeo-C7.
Námskeiðin fjölluðu annars vegar um beina nýtingu jarðhita
og hins vegar um verkefnastjórnun og fjármál í tengslum við
jarðhitakönnun og –virkjanir. Þátttakendur á hvoru
námskeiði fyrir sig voru 25 og frá 12 löndum. Þáttur
verkefnastjórnunar og fjármögnunar jarðhitaverkefna er
sívaxandi í kennsluáherslu skólans þar sem eftirspurnin
hefur verið mikil undanfarin ár.

Sjálfbærninásmkeið í El Salvador og Kenía
Jarðhitaskólinn heldur árlega í samstarfi við jarðhitafyrirtæki
í El Salvador og Kenía námskeið um jarðhitaþróun og
nýtingu í tengslum við sjálfbærnimarkmið Sameinuðu
þjóðanna. Dagana 16. – 22. september var haldið námskeið
í El Salvador sem fjallaði um borholumælingar,
borholuprófanir og efnagreiningar (SDG Short Course III on
Geothermal Reservoir Characterization: Well Logging, Well
Testing and Chemical Analysis) í samvinnu við LaGeo S.A.
de C.V.
Sjálfbærninámskeiðið er jafnframt hluti af diplómanáminu.
Alls mættu á námskeiðið 76 þátttakendur frá 18 löndum
Rómönsku Ameríku og Karabísku eyjunum, þar af voru 30
jafnframt í diplómanáminu. Fyrirlesarar komu m.a. frá
Íslandi, El Salvador og Mexíkó og nemendur námskeiðsins
fluttu fyrirlestra.

Samstarfinu við HSþ slitið
Í byrjun desember ákvað utanríkisráðuneytið að slíta
formlega fjörtíu ára samstarfi Jarðhitaskólans og annarra
skóla HSþ á Íslandi við Háskóla Sameinuðu þjóðanna í
Tókýó vegna áherslubreytinga innan þeirrar stofnunar
(HSþ). Tekur uppsögnin gildi í ársbyrjun 2020.
Utanríkisráðuneytið í samvinnu við skólana fjóra, skoðar nú
möguleg tengsl þeirra við aðra samstarfsstofnun innan
Sameinuðu þjóðanna. Fulltrúar skólanna áttu fundi með
tveimur stofnunum SÞ í lok 2018. Þeim samningaviðræðum
verður haldið áfram á árinu 2019, og vonandi skýrist staðan
hvað þetta varðar um mitt ár 2019.

Annað sjálfbærninámskeiðið var svo haldið í Kenía við
Bogoriavatn og Naivashavatn 7.-27. nóvember í samvinnu
við landsvirkjun Kenía KenGen (SDG Short Course III on
Geothermal Exploration and Development).
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Alþjóðleg verkefni
Uppbyggingarsjóður EES
Frá árinu 2010 hefur Orkustofnun, að beiðni
utanríkisráðuneytisins, haft aðkomu að og tekið þátt í
verkefnum Uppbyggingarsjóðs EES í nokkrum löndum
Austur og Suður Evrópu og er starfið kostað af sjóðnum,
sem er hluti af EES samningnum. Vinna Orkustofnunar
hefur verið í formi aðstoðar við mótun, framkvæmd, útboð
og eftirlit áætlana á sviði endurnýjanlegrar orku í
viðkomandi löndum.
Verkefnin hafa aðallega verið í formi aðstoðar við
uppbyggingu á hitaveitum, aðstoðar við útboð verkefna,
eftirliti með framkvæmd, þekkingaruppbyggingar með
námskeiðum og auknum samskiptum og tengslum með
heimsóknum hópa frá Íslandi til þessara landa og hópa frá
löndunum hingað til lands.

Jarðvarmavirkjun á Azor-eyjum, heimild: Exergy SpA
Mörgum verkefnum innan áætlunarinnar fyrir tímabilið
2009–2014, er að ljúka, en þau náðu til Asóreyja í Portúgal,
Rúmeníu og Ungverjalands og komu fjölmörg íslensk
fyrirtæki að þessum verkefnum.
Orkustofnun hefur einnig unnið að verkefnum um stöðu og
valkosti í stefnumótun um uppbyggingu hitaveitukerfa á
svæðum fyriri utan svæði Uppbyggingasjóðsins að ósk og í
samstarfi við utanríkisráðuneytið, en það eru skýrslur bæði
um Úkraínu og lönd í S-Ameríku. Skýrslurnar má sjá á
vef Orkustofnunar.

Einnig hefur Orkustofnun að ósk erlendra borga og bæja og
í samvinnu við aðra innlenda aðila, unnið að tvíhliða
verkefnum um stöðu og valkosti í stefnumótun um
uppbyggingu hitaveitukerfa í sjö borgum og bæjum í
Rúmeníu, Póllandi og Króatíu. Það mun nýtast viðkomandi
borgum og bæjum og við undirbúning á stærri fjárfestingarog útboðsverkefnum fyrir aðila á markaði.

Nýtt tímabil Uppbyggingarsjóðs EES 2014–2021
Unnið hefur verið að undirbúningi fyrir nýtt tímabil
Uppbyggingarsjóðs EES og hafa megin áherslur í
samningum verið staðfestar af utanríkisráðuneytum EES
landanna og ráðuneytum viðkomandi landa s.s. Rúmeníu,
Búlgaríu og Póllands, þar sem áhersla verður á
endurnýjanlega orku, m.a. jarðhita, með svipuðum
áherslum og var á síðasta tímabili. Samningar við fleiri lönd
eru einnig í athugun.
Stærsta breytingin frá fyrra tímabili er að Pólland bætist við
á sviði endurnýjanlegrar orku og verður langstærsta landið
á því sviði þar sem gert er ráð fyrir um 15 milljörðum kr. í
verkefni í Póllandi á samningstímanum.

Í heildina tókust þessi verkefni vel og hafa skapað grunn að
bættum áætlunum og skipulagi innan Uppbyggingasjóða
EES á sviði jarðvarma og um leið öflugri verkefnum á þessu
sviði á viðkomandi svæðum, sem íslensk fyrirtæki, aðilar
og stofnanir geta nýtt sér í næstu áætlun
Uppbyggingarsjóðsins fyrir árin 2014–2021.
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Í framhaldinu verður unnið að nánari útfærslum
samkomulagsins. Undanfari þessa samnings er sá að frá
2016 hefur Orkustofnun unnið að tvíhliða verkefnum á sviði
jarðhita um stöðumat og stefnumótun í fjórum borgum í
Póllandi og eftir góðan árangur þessara verkefna var mikill
áhugi á meira samstarfi við Ísland á þessu sviði.

Önnur orkuverkefni innan EES Set Plan, ERA-NET,
Geothermica
GEOTHERMICA er eitt þeirra evrópsku verkefna á sviði
jarðhita sem Orkustofnun leiðir og er það þáttur í
heildaráætlun Evrópusambandsins um aðferðir í
orkumálum til framtíðar, (SET PLAN). Verkefnið byggir á
arfleifð Geothermal ERA-NET en það hófst 2017 og stendur
til 2021.
Verkefnið er unnið í samstarfi 12 Evrópuríkja og tveggja
sjálfsstjórnarsvæða og að því koma 18 styrkveitendur og
stofnanir á sviði jarðhita. GEOTHERMICA er fjármagnað
með beinum framlögum frá hverju landi fyrir sig auk
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í gegnum
Rammaáætlun ESB fyrir rannsóknir og nýsköpun 20142020 (Horizon 2020).

Kynningarfundur á Íslandi 3. des. sl. um útboð verkefna á
sviði endurnýjanlegrar orku í Rúmeníu 2014 – 2021.
Einnig hafa sendinefndir frá þessum fjórum borgum,
ráðuneytum, stofnunum og háskólum í Póllandi komið til
Íslands á árinu 2017, þar sem þau kynntu sér jarðhita á
Íslandi og íslensk fyrirtæki gátu kynnt sína starfsemi. Nánari
upplýsingar um EES verkefni má finna á vef Orkustofnunar.
Ljóst er að mikil tækifæri eru á komandi árum á sviði
jarðhitaverkefna sem tengjast Uppbyggingarsjóði EES.

Höfuðmarkmið GEOTHERMICA er að styðja við og hraða
framþróun jarðhitanýtingar innan þátttökulandanna. Til að
ná því markmiði leitast verkefnið við að samþætta þekkingu
og fjármagn þátttökulandanna til rannsókna, þróunar og
nýsköpunar á sviði jarðhita, auk þess að efla almennt
samstarf og stefnumótun á þessu sviði.
Kynningarfundur í Búkarest í okt. 2018, um útboð verkefna
á sviði endurnýjanlegrar orku í Rúmeníu 2014 – 2021.

Átta verkefni eru núna fjármögnuð í gegnum
GEOTHERMICA og útlit er fyrir að fjöldi þeirra aukist
töluvert á næsta ári.

Endurnýjanleg orka minnkar gróðurhúsaloftegundir og
vinnur gegn hlýnun jarðar
Eitt af helstu markmiðum Uppbyggingarsjóðs EES á sviði
endurnýjanlegrar orku, er að draga úr losun á
gróðurhúsaloftegundum í viðkomandi löndum. Aðstoð
Íslands við uppbyggingu endurnýjanlegrar orku, ekki síst
hitun húsa með jarðvarma, getur haft mikil áhrif í þessum
löndum, þar sem hús eru oft hituð upp með kolum, bæði
einstök hús og einnig stór dreifikerfi.

Auk Orkustofnunar, taka þátt í verkefninu tveir aðrir
íslenskir aðilar, Rannís og GEORG-rannsóknarklasi í
jarðhita.

Með þessum verkefnum getur Ísland hjálpað þessum
löndum til að draga verulega úr notkun jarðefnaeldsneytis
og þar með losun gróðurhúsalofttegunda sem gagnast
öllum löndum óháð landamærum.
Þessi árangur sýnir vel að aðilar frá litlu landi eins og Íslandi
geta tekið þátt í stórum alþjóðlegum verkefnum og stýrt
slíku starfi með góðu skipulagi og fagmennsku og haft
þannig áhrif á stefnumörkun og fjárframlög til slíkra
verkefna í samstarfi stærri landa innan ESB/EES.
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Íslandsdeild Alþjóða orkuráðsins
Íslandsdeild Alþjóða orkuráðsins hefur verið starfrækt á
umliðnum árum, vegna aðildar að Alþjóða orkuráðinu
(WEC). Stafsemin hefur verið mismikil, en hún var efld á
seinustu tveim árum með virkari þátttöku. Orkustofnun
hefur annast umsjón starfseminnar, en einstök fyrirtæki á
orkumarkaði hafa verið aðilar að starfinu. Vegna þessa
stóðu Orkustofnun og Samorka fyrir kynningarfundi um
helstu málefni Alþjóða orkuráðsins, í september 2018.
Kynningar á fundinum og skýrslu WEC 2018 a má sjá hér
og umfjöllun um Ísland á bls. 64 – 65. Orkustofnun sendir
reglulega út ýmsar upplýsingar frá WEC til aðildarfélaga hér
á landi. Önnur gögn um starfið má finna hér:
Samkeppnisstaða orkumarkaðarins fyrir 2019 verður kynnt
með nýrri skýrslu vorið 2019. Á vegum Alþjóða orkuráðsins
er einnig að finna margvíslegar skýrslur um þróun og stöðu
orkuiðnaðarins í heiminum, m.a. er varðar nýja tækni eins
og bitatækni (blockchain), og hvernig einstök lönd og svæði
nýta sér þá tækni.
World Energy Congress ráðstefnan sem haldin er á þriggja
ára fresti verður næst haldinn í Abu Dhabi í 9. – 12.
september 2019, en hún er ein stærsa alþjóðlega ráðstefna
og sýning á sviði orkumála sem haldin er, þar sem fjallað er
um fjölmörg atrið orkumála. Skráning á ráðstefnuna má
finna hér og veitir Orkustofnun nánari upplýsingar.

Samkeppnishæfni orkumarkaðarins á íslandi 2018
Einari Kisel framkvæmdastjóri World Energy Council
Europe kynnti efni nýrrar skýrslu samtakanna um
samkeppnishæfni orkumarkaðarins og hverjar væru helstu
áskoranir á sviði orkumála í einstaka löndum og heimsálfum
- World Energy Issue Monitor 2018, en þetta var í 2. sinn
sem Ísland tók þátt í könnuninni. Niðurstöður voru helstar
þessar:
• Helstu áhyggjur aðila um óvissu og áhrif á orkumarkaði
eru: tölvuárásir, endurnýjanleg orka (óvissa),
gagnasöfn og gervigreind, óvissa um gengi
gjaldmiðilsins (svipar til landa í Afríku), óvenjulegt
veðurfar og bitakeðjur (t.d. smart grids).
• Forgangsatriði í framkvæmdum eru hins vegar,
loftslagsmál, vatnsaflsvirkjanir, hagvöxtur, raforkuverð
og hrávöruverð.

ICELAND

Á seinustu Congress ráðstefnu fyrir þrem árum tók m.a.
fulltrúi Orkuveitu Reykjavíkur Hildigunnur Thorsteinsson,
framkvæmdastjóri þróunar hjá Orku náttúrunnar, þátt í einni
af mörgum pallborðsumræðum á ráðstefnunni.

Samkeppnisstaða orkumarkaðarins á Islandi að
mati aðila á orkumarkaði 2018
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Heimsóknir, viðtöl, fundir
Á hverju ári heimsækja fjölmargir erlendir gestir
Orkustofnun, en þetta er fjölbreyttur hópur aðila, s.s.
fulltrúar nemendur háskóla, sendiherrar erlendra ríkja,
fulltrúar hinna ýmsu ríkja, samtaka og fyrirtækja, erlendir
fjölmiðlar og erlendir gestir í sambandi við Uppbyggingasjóð
EES í Austur og Suður Evrópu o.fl.
Til viðbótar hafa verið heimsóknir er tengjast
Uppbyggingasjóði EES og hefur Orkustofnun skipulagt,
fundi, fyrirlestra og kynnisferðir fyrri gesti eftir tilefni og
aðstæðum í samstarfi við innlenda aðila á orkumarkaði,
Jarðhitaskólann,
jarðvarmaklasann,
verkfræðistofur,
fyrirtæki, utanríkisráðuneytið, Íslandsstofu, sanmtök í
atvinnulifinu, o.fl.

Einn af mörgum fundum um orkuskipti árið 2018
Á árinu voru haldnir fjöldi funda um orkuskipti í samstafi við
ýmsa aðila, m.a. um orkuskipti í flugsamgöngum. Tókust
þessir fundir vel og var mikill áhug hjá almenningi og
fagailum á slíkum fundum.

Gestir
frá
efnahagsráðuneyti
Indónesíu
ásamt
ráðuneytisstjóra
utanríkisráðuneytisins
Sturlu
Sigurjónssyni, orkumálastjóra, Guðna A. Jóhannessyni
o.fl. í des. 2018

Heimsókn háttsettra embættismanna frá Yunnan héraði í
Kína, ásamt fulltrúm frá utanríkisráðuneyti, o.fl. í júní 2018

Í byrjun desember var haldinn kynningarfundur á
Orkustofnun, um tækifæri á sviði fjárfestinga og viðskipa í
Indónesíu, m.a. á sviði jarðhita en í Indónesíu eru miklir
möguleikra á sviði jarðhita og hefur hann að hluta til verið
virkjaður, en umtalsverðir möguleikra eru til frekari nýtingar.
Fundurinn var haldinn að frumkvæði og ósk yfirvalda í
Indónesiu,
í
samstarfi
við
Orkustofnun
og
utanríkisráðuneytið, til að kynna aðstæður og möguleika á
samstarfi og viðskipa Íslands og Indónesíu, ekki síst á sviði
endurnýjanlegrar orku s.s. jarðhita. Á fundinn komu fulltrúar
stjórnvalda frá Indónesíu.

Ýmsar erlendar heimsóknir voru á árinu 2018 til
Orkustofnunar, m.a. nokkrar frá mismunandi héruðum í
Kína s.s. Yunnan héraði í vestur Kína, en á því svæði einu
búa um 45 milljónir manna. Fyrirhuguð er uppbygging á
hitaveitum og aukinn nýting á endurnýjanlegum orkugjöfum
á því svæði, til að minnka losun gróðuhúsaloftegunda og
auka hagkvæmni.

Fyrirlesarar og gestir á morgunverðarfundi um Energy in the
West Nordics and the Artic.
Í nóvember var skýrslan Energy in the West Nordics and
the Artic kynnt á morgunverðarfundi, sem haldinn var hjá
Orkustofnun. Skýrslan er unnin á vegum Nordic Energy
Research fyrir Norrænu ráðherranefndina og fjallar um
orkumál á Íslandi, Grænlandi, Færeyjum, Jan Mayen og
Svalbarða. Tilgangur skýrslunnar er að finna hagkvæmustu
leiðir til þess að ná markmiðum um sjálfbærni fyrir 2035 og
að auka möguleika þessara svæða til þess að ná langtíma
markmiðum sínum í loftslags- og orkumálum.

Sendiherra Guyana ásamt orkumálastjóra Guðna A.
Jóhannessyni.
Í nóvember afhenti sendiherra Guyana í S-Ameríku,
Frederick Hamley Case trúnaðarbréf sitt á Bessastöðum
sem sendiherra Guyana gagnvart Íslandi. Sendiherrann
heimsótti einnig Orkustofnun, til að kanna mögueilka á
samstarfi landanna á sviði endurnýjanlegrar orku. Íbúafjöldi
er um 750 þúsund, og höfuðborgin er Georgetown.
Töluverðir möguleikar eru á sviði virkjunar vatnsafls, þar
sem rafmagnsframleiðlan er enn með olíu og díselvélum.

Auk kynningar á skýrslunni verður fjallað um þrjú lykilatriði
er varða möguleika Íslands til að draga úr kolefnislosun en
þau eru: Carbfix verkefni Orkuveitu Reykjavíkur sem miðar
að því að dæla koltvísýringi ofan í basalt, möguleg
orkuskipti fyrir skip og síðast en ekki síst orkuskipti í
samgöngum á landi.
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Orkusjóður

Innviðastyrkir í kr - greiðslustaða
í upphafi árs 2019

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 ferðamála-, iðnaðar- og
nýsköpunarráðherra. Ráðgjafarnefnd Orkusjóðs gerir
tillögur til ráðherra um lán, styrki og aðrar greiðslur úr
Orkusjóði. Nefndin starfar samkvæmt opinberum
verklagsreglum nr. 654 29. júní 2016, sem settar eru á
grundvelli 2. mgr. 3. gr. og 6. gr. ofannefndrar reglugerðar
um Orkusjóð.

62,290,460
201,159,060

138,868,…

Úthlutun

Jarðhitaleitarlán
Jarðhitaleitarlán Orkusjóðs eru veitt
sveitarfélögum,
fyrirtækjum og/eða einstaklingum. Lánin eru veitt til leitar,
þar sem hagkvæmt þykir að draga úr kostnaði þjóðfélagsins
við upphitun húsnæðis. Lánunum er ætlað að vera
hvatning til aukinnar nýtingar jarðhita til húshitunar.
Sérstaða lánanna er sú, að ráðherra er heimilt að fenginni
tillögu ráðgjafarnefndar Orkusjóðs, að fella niður að hluta
eða öllu leyti, endurgreiðsluskyldu jarðhitaleitarláns sbr. 15.
gr. nýrrar reglugerðar um Orkusjóð. Rétt þykir að ítreka og
benda sérstaklega á þau ákvæði reglugerðarinnar, þar sem
kveðið er á um um verklag við lánveitingar og mat á
hugsanlegum niðurfellingum. Engin jarðhitaleitarlán voru
veitt 2018.

Greitt

Ógreitt

Styrkveitingar Orkusjóðs 2018
Ráðgjafarnefnd Orkusjóðs ákvað, að styrkir ársins yrðu
styrkir í samræmi við 7. gr. reglugerðar um sjóðinn. Um
var að ræða fjárfestingastyrki til verkefna sem mundu leiða
til lækkunar á óniðurgreiddum kyndikostnaði í byggingum
eða mannvirkjum í eigu sveitarfélaga. Í töflu 1 má sjá þau
sex sveitarfélög sem hlutu styrki samtals að upphæð kr.
20.636.000.
Styrkir til uppbyggingar innviða fyrir rafbíla 2016-2018
Verkefni þetta er hluti af sóknaráætlun Íslands í
loftslagsmálum sem samþykkt var af ríkisstjórn í nóvember
2015 og sett var fram í tengslum við 21. fund aðildarríkja
loftslagssamningsins í París (COP21). Verkefnið er eitt af
átta verkefnum í sóknaráætluninni sem miða að samdrætti
í nettólosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Tilgangur
verkefnisins er að hraða uppbyggingu á innviðum fyrir
rafbíla á landsvísu og ýta þannig undir fjölgun þeirra.

Innviðastyrkir - staða verkefna í
upphafi árs 2019
Ólokið
Lokið

Styrkjum var úthlutað til 16 umsækjenda, til uppsetningar á
42 hraðhleðslustöðvum (DC) og 63 hæghleðslustöðvum
(AC). Nokkrar breytingar voru samþykktar og DC
stöðvarnar verða 44 og AC stöðvarnar 59. Þá var nokkuð
um tilflutning styrktra verkefna milli styrkþega. Sá
tilflutningur var í öllum tilfellum staðfestur með skriflegum
samningum. Þá var tryggt, að breytingarnar væru í
samræmi við skilyrði úthlutunar styrkjanna. Reiknað er með
að allar hleðslustöðvar verði komnar í notkun fyrir mitt ár
2019 og þessu verkefni þar með lokið.

Úthlutað
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Aukin verkefni Orkusjóðs – Þingsályktun um
aðgerðaáætlun um orkuskipti.
Alþingi samþykkti ofangreinda þingsályktun þann 31. mars
2017. Í inngangi ályktunarinnar segir m.a., „Alþingi ályktar
að fela ráðherra sem fer með málefni er varða orkumál og
auðlindanýtingu að vinna að orkuskiptum með því að draga
úr notkun jarðefnaeldsneytis og auka hlutdeild
endurnýjanlegra orkugjafa sem hafi í för með sér
orkusparnað, aukið orkuöryggi, gjaldeyrissparnað, minni
staðbundna
mengun
og
minni
losun
gróðurhúsalofttegunda.“ Í þingsályktuninni er gert ráð fyrir
auknu hlutverki Orkusjóðs við verkefni sem tengjast
orkuskiptum.
Verkefni
Upphæð í kr.
Unnið er að undirbúningi
Varmadæla við ráðhúsið á Hellissandi
3.725.000
verkefnanna og hlutverk
Varmadælur í áhaldahús, skóla og turnhús
1.411.000
sjóðsins í þeim mun
Brúarásskóli – varmadæla
5.000.000
skýrast þegar
þeirri
Varmadæla við grunnskóla og félagsheimili
5.000.000
vinnu líkur, trúlega á fyrri
Bætt nýting varmadælu
500.000
hluta ársins 2019.
Varmad. við íþróttah., sundl., skóla og félagsh.
5.000.000

Jarðhitaleitarstyrkir
Styrkir þessir hafa verið veittir frá árinu 1998, þó ekki árlega.
Í 16. gr. laga nr. 78/2002 um niðurgreiðslur
húshitunarkostnaðar er heimild til ráðherra að ákveða „að
sérstakt jarðhitaleitarátak á köldum svæðum fái allt að 5%
af árlegri fjárveitingu til niðurgreiðslu á húshitunarkostnaði
og nýrra hitaveitna.“ Frá árinu 2008 hefur Orkusjóður haft
umsjón með jarðhitaleitarstyrkjum í því formi sem þeir hafa
verið til þessa. Öllum verkefnum er nú lokið. Ekki var
fjárveiting til jarðhitaleitarstyrkja 2018.

Tafla 1
Staður
Snæfellsbær
Ísafjarðarbær,
Fljótsdalshérað,
Langanesbyggð,
Skaftárhreppur
Seyðisfjarðarkaupstaður
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Síðustu tuttugu ár hefur náðst góður árangur í minnkun
olíunotkunar í öllum geirum utan samgangna. Frá 1997 til
2007 núllaði vöxtur olíunotkunar í samgöngum nánast út
heildarárangur í minnkun á olíubrennslu. Frá 1997 hefur
önnur olíunotkun en vegasamgöngur meira en helmingast
á meðan olíunotkun vegasamgangna hefur tæplega
tvöfaldast. Frá 2007 -2014 var góður gangur á öllum sviðum
en frá 2014 hefur sigið verulega á ógæfuhliðina í
samgöngum, einkum vegna stóraukinnar ferðaþjónustu.
Stórgóður árangur á öðrum sviðum olíunotkunar hefur því
tryggt að staða Íslands í útblástursmálum er ekki enn verri
en ella. Ljóst er að leggja verður mesta áherslu á minnkun
olíunotkunar í samgöngum næstu árin þar sem samdráttur
á öðrum sviðum nálgast hratt tæknileg lágmörk og getur alls
ekki haldið áfram að bæta fyrir frekari vöxt vegna
samgangna.

Kolvetnisrannsóknasjóður
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.
Engin úthlutun var úr sjóðnum á árinu 2018.

Orkusetur

Olíunotkun tonn

Losun gróðurhúsalofttegunda frá
vegasamgöngum

Umræða um útblástur gróðurhúsalofttegunda getur verið
ruglandi ekki síst vegna þess að hann er lagskiptur. Einn
hluti tilheyrir ekki Íslandi sérstaklega, annar hluti tilheyrir
Íslandi en er ekki hluti af skuldbindingum Íslands vegna
Parísarsamkomulagsins, þriðji hlutinn tilheyrir svo
skuldbindingum okkar en er í sameiginlegu viðskiptakerfi
Evrópu og svo að lokum fjórði hlutinn sem snýr að beinum
skuldbindingum Íslands og er í raun sá hluti sem allar
aðgerðir stjórnvalda beinast að.

Vegasamgöngur
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Orkusetur hefur undanfarin ár unnið mikið greiningarstarf
varðandi skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum.
Olíunotkun hefur alla tíð verið á verkefnalista setursins
enda mikilvægt að draga úr innflutningi og bruna
jarðefnaeldsneytis. Olíubrennsla og útblástur eru í raun
bara sitthvor hliðin á sama pening og því eðlilegt að
Orkusetrið vinni að aðgerðaáætlunum í loftslagsmálum.
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Það er gríðarlega mikilvægt að halda þessum hlutum
aðgreindum þar sem auðvelt er fyrir hagsmunaðila að gera
lítið úr áhrifum ýmissa geira með því að setja þá í samhengi
við heildarútblástur. Hér verður einungis fjallað um þann
hluta sem snýr beint að nauðsynlegum aðgerðum
stjórnvalda til að uppfylla skuldbindingar Íslands varðandi
Parísarsamkomulagið.
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Bruni jarðefnaeldsneytis er lykilþáttur í útstreymi
koltvísýrings. Um 70% af útblæstri heimsins er vegna
orkunotkunar.
Að
meðaltali
byggjast
80%
af
frumorkunotkun í heiminum á brennslu jarðefnaeldsneytis.
Á Íslandi er þessu öfugt farið þar sem yfir 80% af
frumorkunotkun kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum.
Þessi
góða
staða
Íslendinga
þrengir
mjög
aðgerðamöguleika okkar til að draga úr útblæstri. Á meðan
aðrar Evrópuþjóðir geta náð 40% samdrætti með blöndu
aðgerða sem snúa að raforkuframleiðslu, húshitun og
samgöngum þá höfum við fyrst og fremst samgöngugeirann
og sjávarútveginn til að vinna með. Þó að olíubrennsla sé
aðeins um 10% af heildar útblæstri þá er hún langstærsti
hluti af þeim útblæstri sem snýr að beinum skuldbindingum
Íslands varðandi Parísarsamkomulagið. Það er mikilvægt
að undirstrika að bruni olíu á Íslandi, einkum í
vegasamgöngum, er langmikilvægasti hluti loftslagsmála
Íslands.
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Málið er tiltölulega einfalt. Þegar tekið hefur verið tillit til
möguleika í öðrum geirum sem snúa beint að
skuldbindingum Íslands vegna Parísarsamkomulagsins
(landbúnaður, úrgangur, iðnaður) þá er ljóst að aðeins er
rými fyrir um 500 þúsund tonna útblástur frá
vegasamgöngum árið 2030.
Útblástur gróðurhúsalofttegunda frá vegasamgöngum mun
að öllum líkindum ná milljón tonnum árið 2018. Því þarf
einfaldlega að helminga notkun jarðefnaeldsneytis fyrir
2030.
Með öðrum orðum þá verður mögulegur
útblásturskvóti vegna vegasamgangna árið 2030 aðeins um
500 þúsund tonn sem samsvarar um 160 þúsund tonnum
af eldsneyti.
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Rafvæðing samgangna
Ísland er afar heppilegur staður fyrir rafvæddar samgöngur.
Öll raforka á Íslandi er svo gott sem kolefnislaus,
vegalengdir eru stuttar fyrir yfirgnæfandi hluta landsmanna
og loftslag er heppilegt fyrir langtímaendingu rafhlaða. Í
dag eru rúmlega 2.700 hreinir rafbílar í flotanum og engar
stórvægilegar tæknihindranir komið upp. Frá og með 2020
ætti tegundafjöldi rafbíla, drægni og innviðir að vera kominn
á þann stað að vera ekki lengur tæknilega hindrandi fyrir
innleiðingu.

notendur borga mismunandi upphæð fyrir sömu þjónustu.
Á meðan dæmigerður bensínbíll borgar 5,7 kr. í veggjöld á
kílómetra þá borgar samsvarandi dísilbíll einungis 3,7 kr á
kílómetra og sambærilegur rafbíll ekki krónu. Það er því
grunnskekkja í fyrirkomulagi fjármögnunar vegakerfisins. Í
nýjum tillögum um endurskoðun á skattlagningu ökutækja
og eldsneytis er m.a. stefnt að fyrirkomulagi
skattlagningarinnar verði breytt þannig að hún fangi á
markvissari hátt notkun ökutækja á íslensku vegakerfi.
Mikilvægt er að innleiða þær tillögur.
Þegar rekstrarkostnaður rafbíls er borin saman við
sambærilegan bensínbíl þá sést vel að rafbíll þolir vel að
borga jafnmikið í veggjöld án þess að rekstrarkostnaður
verði hærri en bensínbílsins.
Ef tekin er saman
orkukostnaður 100 þúsund km aksturs á rafbíl og bensínbíl
þá kemur í ljós að kostnaður rafbílsins er um 750 þúsund
krónum minni þó að sömu veggjöld hafi verið reiknuð á
báða bílana. Með öðrum orðum þá yrði framtíðar rafbílafloti
landsmanna ódýrari í rekstri fyrir neytendur en
sambærilegur bensínbílafloti þó að ríkið viðhaldi sömu
skatttekjum. Feta þarf þá fínu línu að gera rafbíla ávalt að
áhugaverðari kosti en bensínbíla með ívilnunum en
viðhalda jafnframt tekjustofni ríkisins með aukinni
skattlagningu raunnotkunar á kílómetra. Lykilatriði er að
gera rafbíla að hagstæðari kosti fyrir neytendur með blöndu
af ívilnum og álögum sem aðlaga má að breyttri
samsetningu bílaflota framtíðarinnar.

Orkukostnaður
Krónur á 100.000 km
Bensínbíll með
veggjöldum
Rafbíll með
veggjöldum
Rafbíll án veggjalda
-

1,000,000

2,000,000

Til einföldunar má skipta rafbílakostnaði neytenda í tvennt.
Innkaupakostnaður og rekstrarkostnaður.
Innkaupakostnaður rafbíla er enn þá talsvert hærri en
sambærilegra sprengihreyfils bíla og því eru ívilnanir
nauðsynlegar til að hvetja ökumenn til að skipta yfir í rafbíla.
Rafbílar eru í dag undanþegnir virðisaukaskatti sem er
nauðsynleg ívilnun til að jafna innkaupsverð. Innkaupsverð
er klárlega mikilvægasti áhrifaþáttur á ákvarðanatöku
kaupenda. Afsláttur af VSK þýðir vissulega eftirgjöf af
tekjum ríkissjóðs en allt útlit er fyrir að þörf fyrir slíka eftirgjöf
verði aðeins tímabundin og framleiðslukostnaður rafbíla
muni innan skamms nálgast hefðbundna bíla.
Nauðsynlegar virðisaukaskattaívilnanir verða því að öllum
líkindum ekki nauðsynlegar einhverntíma í framtíð.
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Ef útlit er fyrir að rafbílar lækki í verði þá er auðvitað
freistandi að bíða og spara tekjutap ríkis vegna ívilnina.
Þessi spá um kostnaðarlækkun í framtíðinni getur þó
aðeins ræst ef ríki heims ákveða að styðja við þróun rafbíla
í millitíðinni. Til þess að ódýri rafbíllinn verði til í framtíðinni
þurfa sem sagt einhverjir að kaupa dýrari rafbíla í dag. Erfitt
er fyrir Ísland að skorast undan þeirri ábyrgð.
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Tærustu rökin fyrir því að auka hlut raforku í samgöngum
eru orkunýtni. Líkt og rafmagn er olía bara orka og í einum
bensínlítra eru um 10 kWst. Eyðslunettur bensínbíll sem
eyðir 6 L/100km er þá að nota um 60 orkueiningar fyrir
hverja 100 km sem eknir eru. Rafbíll af svipaðri stærð þarf
hins vegar ekki nema 20 orkueiningar fyrir sömu 100 km
eða einungis um þriðjung af þeirri orku sem bensínbíllinn
þarfnast. Rafbílar skila sem sagt sömu þjónustu með minna
magni af orku. Í þessu felst rekstrarhagkvæmni rafbíla því
að í grunninn er verð á olíu og rafmagni svipað. Það er sem
sagt ekki lágt verð á raforku sem gerir rafbílinn
eftirsóknarverðan heldur sú staðreynd að það þarf þrefalt
meira af olíu-kWst til að komast sömu vegalengd og
rafbíllinn kemst á raf- kWst. Að auki er viðhaldskostnaður
rafbíla mun minni, t.d. engin olíuskipti.

50,000
Dísil

Bensín

Rafmagn

2030 Óbreytt samsetning orkugjafa
2030 Nauðsynleg samsetning orkugjafa

Svona gæti þróun í nýskráningu rafbíla litið út til 2030. Eins
og áður segir bendir margt til að rafbílar með 300 km drægni
eða meira verði orðnir hagkvæmari en bensínbílar án
ívilnana eftir árið 2025. Ofangreind sviðsmynd gæti því
verið raunsæ þar sem árið 2025 er enn gert ráð fyrir að um
helmingur nýskráðra fólksbíla gangi fyrir bensíni eða dísil.
Rafvæddar samgöngur leiða ekki einungis til minni
útblásturs heldur mun hafa mjög jákvæð áhrif með ýmsum
hætti. Óháð loftlagsmálum þá er rafvæðing samgangna
mjög eftirsóknaverð fyrir margar sakir.

Uppbygging og viðhald vegakerfisins í dag er fjármagnað í
gegnum veggjöld á bensín og dísil. Gallinn við þá leið er að
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4. Skýrsla um orkuskipti í höfnum
Eitt af þeim verkefnum sem stjórnvöld vinna að í tengslum
við aðgerðir í loftslagsmálum eru orkuskipti í haftengdri
starfsemi og er stefnt að því að hlutdeild endurnýjanlegrar
orku verði orðin að minnsta kosti 10% árið 2030. Í byrjun
árs 2019 var kynnt skýrsla um orkuskipti í íslenskum
höfnum þar sem sérstök áhersla er lögð á raftengingu til
skipa. Í skýrslunni var bent á nokkrar lykilaðgerðir sem snúa
að orkuskiptum í höfnum og er nú unnið áfram með þær
tillögur.

Af vettvangi stjórnvalda

5. Skýrsla um nýja orkukosti
Í nóvember 2018 lagði ráðherra fram á Alþingi skýrslu um
nýjar aðferðir við orkuöflun. Einkum er þar fjallað um
nýtingu vindorku, sjávarorku og varmaorku með
varmadælum. Í skýrslunni er gerð grein fyrir stöðu og líklegri
framtíðarþróun hagnýtingar þessara orkugjafa og fjallað um
margvísleg tæknileg og umhverfisleg úrlausnarefni sem
huga þarf að. Skýrslan var unnin í samvinnu við
Orkustofnun, Samorku og fleiri aðila og er hún m.a. gott
innlegg í yfirstandandi vinnu við gerð langtímaorkustefnu.

Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, ferðamála-, iðnaðar- og
nýsköpunarráðherra.
1. Starfshópur um gerð langtímaorkustefnu
Í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar var
þverpólitískur starfshópur um gerð langtímaorkustefnu
settur á laggirnar fyrir ári síðan. Starfshópurinn er að ljúka
fyrsta fasa verkefnisins sem felur í sér ítarlega
undirbúnings- og greiningarvinnu sem myndar faglegan
grundvöll fyrir mótun stefnunnar. Í síðari áfanganum mun, á
grundvelli fyrsta áfanga, verða unnið að efnisþáttum
stefnunnar og þar fer fram sjálf mótun stefnunnar. Verður
stefnan unnin með opið samráð að leiðarljósi og víðtækri
þátttöku haghafa og almennings. Áætlað er að orkustefnan
liggi fyrir í byrjun árs 2020.

6. Starfshópur um orkuöryggi á heildsölumarkaði
raforku
Í ágúst 2017 var á vegum ráðherra skipaður starfshópur til
að skoða orkuöryggi á heildsölumarkaði raforku. Verkefni
starfshópsins er að greina og kortleggja heildsölumarkað
raforku á Íslandi, kanna hvaða vankantar kunni að vera á
honum og hvaða leiðir séu mögulegar til úrbóta sem henta
íslenskum aðstæðum. Jafnframt að leggja mat á hvaða
breytingar þurfi mögulega að gera á raforkulögum til að
tryggja orkuöryggi fyrir heimili og fyrirtæki og skýra betur
ábyrgð aðila á markaði. Fyrsta áfanga starfshópsins lauk
2018 með skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands sem
vann hagfræðilega úttekt á stöðu orkuöryggis á
heildsölumarkaði raforku á Íslandi. Í öðrum áfanga hefur
starfshópurinn verið að fara nánar yfir hina hagfræðilegu
greiningu og þau álitaefni sem fyrir liggja. Þeim áfanga mun
ljúka með skýrslu starfshópsins til ráðherra sem væntanleg
er vorið 2019. Í þriðja áfanga mun starfshópurinn, í kjölfar
skýrslunnar, vinna áfram og leggja fram tillögur sínar til
úrbóta, eftir atvikum í formi draga að lagafrumvarpi.

2. Þingsályktun um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu
flutningskerfis raforku
Í júní 2018 samþykkti Alþingi þingsályktun um stefnu
stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku. Er sú
stefna í samræmi við ákvæði raforkulaga. Í stefnunni er að
finna áhersluatriði er varða uppbyggingu flutningskerfis
raforku, sem og viðmið og meginreglur varðandi lagningu
raflína. Í samræmi við þingsályktunina var á árinu 2018 sett
af stað rannsóknarverkefni á áhrifum mismunandi
tæknilegra lausna við lagningu raflína, ásamt þjóðhagslegu
mati á hagkvæmni þess að aukið hlutfall flutningskerfis
raforku verði lagt í jörð, með tilliti til áhrifa á raforkuverð,
afhendingaröryggis,
hagkvæmni,
byggðaþróunar,
tæknilegra lausna og umhverfiskostnaðar. Niðurstöðu þess
rannsóknarverkefnis er að vænta síðar á árinu 2019.

7. Þrífösun rafmagns og jöfnun dreifikostnaðar
Á vormánuðum 2019 er að vænta skýrslu starfshóps um
flutning raforku í dreifbýli. Hefur hann haft til skoðunar
aukna jöfnun á dreifikostnaði í dreifbýli og þéttbýli, styrkingu
dreifikerfisins og hvernig unnt sé að flýta áformum um
þrífösun rafmagns. Í byrjun árs 2019 voru kynnt áform um
þriggja ára átak í að flýta þrífösun rafmagns fyrir árin 20202022. Tillagan felur í sér fjármagn og breytta
forgangsröðun. Í stað þess að forgangsraða eftir aldri
núverandi raflína og álagi á þær verði einnig horft til þess
hve mikil þörf er fyrir þrífösun og hvort samlegðaráhrif séu
með áætlunum um lagningu ljósleiðara.

3. Orkuskipti
Aðgerðaráætlun í loftslagsmálum til 2030 var lögð fram
haustið 2018. Orkuskipti er annað flaggskip áætlunarinnar
og er byggt á þingsályktun um aðgerðaáætlun um orkuskipti
sem samþykkt var á Alþingi í maí 2017. Samkvæmt
áætluninni er áformað að auka verulega á næstu fimm árum
við fjárfestingar og innviði vegna orkuskipta í samgöngum
og til uppbyggingar innviða fyrir rafbíla, rafvæðingu hafna
og fleiri nauðsynlegra aðgerða í orkuskiptum hér á landi.
Starfshópur fjögurra ráðuneyta hefur það verkefni að vinna
að gerð innviðaáætlunar fyrir orkuskipti í samgöngum. Í því
felst að greina núverandi stöðu innviða á landinu öllu og
leggja fram tillögur um forgangsmál og fjármögnun
verkefna. Er tillagna starfshópsins að vænta vorið 2019.

8. Áhættumat fyrir Þjóðaröryggisráð
Á
vegum
ráðuneytisins
er,
samkvæmt
beiðni
Þjóðaröryggisráðs, unnið að áhættumati fyrir rof í flutningi
og framboði raforku, varma og eldsneytis. Í þeirri vinnu er
lagt mat á alvarleika ógna, gerð grein fyrir mögulegum
sviðsmyndum og afleiðingum ef ógnin verður að veruleika
og settar fram ábendingar um aðgerðir sem miða að því að
auka áfallaþol að því er varðar flutning og framboð raforku,
varma og eldsneytis. Ráðgert er að þeirri vinnu ljúki 2019.
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Rekstur Orkustofnunar
Reikningar og Teymisbókhald

Fjárveiting til Orkustofnunar árið 2018 nam 471,6 m.kr.
Einnig koma til viðbótar önnur framlög ríkisins til annarra
verkefna, þar á meðal vegna umsjónar með niðurgreiðslum
og verkefnum á sviði orkuhagkvæmni auk framlags vegna
verkefna á sviði vistvæns eldsneytis.

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 2018, þar sem tekið er tillit til
sameiginlegs kostnaðar við rekstur stofnunarinnar. Til
samanburðar eru upplýsingar frá 2017 og 2016.

Til viðbótar koma framlög frá samstarfsaðilum vegna
þátttöku í sameiginlegum verkefnum, svo sem vegna vinnu
við orkuspár, bókasafns Orkustofnunar, þjónustusamnings
vegna Orkusjóðs og Orkuseturs, millifærslur vegna
sameiginlegs reksturs innan Orkugarðs, sem og aðrar
sértekjur.

Kostnaður við eftirlit samkvæmt raforkulögum, umsagnir um
frumvörp og leyfisveitingar og aðstoð vegna laga- og
reglugerða nam 132,9 m.kr. Þá var varið 210,7 m.kr. til
ráðgjafar, útgáfu og fræðslu um auðlindir og orkumál,
skjalamál, svo og til innlendra og erlendra nefndarstarfa og
annarra samskipta. Til efnistöku hafsbotns var varið 8 m.kr.

Tekjur ársins 2018 voru samtals 623,4 m.kr. og gjöld ársins
617,9 m.kr. Tekjuafgangur ársins var því 5,5 m.kr.

Að auki koma sértekjur vegna erlendra orkuverkefna sem
Orkustofnun
hefur
umsjón
með,
s.s.
vegna
Uppbyggingarsjóðs EES samningsins. Aðrar tekjur en
grunnfjárveiting til Orkustofnunar voru samtals 151,8 m.kr.

Rekstur Orkustofnunar árið 2018, 2017 og 2016 í (m.kr.)

Fjármögnun
Grunnfjárveiting til Orkustofnunar
Aðrar tekjur
Tekjur ársins samtals
Ráðstöfun fjár eftir verkefnum
Vatnsorka og vatnafar
Jarðhiti
Kolvetnismál
Hafsbotnsrannsóknir
Orkugögn og orkutölfræði
Niðurgreiðslur og hagkvæm orkunotkun
Eftirlit og umsagnir
Útgáfa, fræðsla og innlend og erlend samskipti
Efnistaka hafsbotns
Útgjöld ársins samtals
Tekjuhalli/tekjuafgangur

2018
m.kr
471,6
151,8
623,4
m.kr
35,4
27,8
45,2
13,4
28,4
116,2
132,9
210,7
7,9
617,9
5,5

30

2017
m.kr
439,3
291
730,3

2016
m.kr
401,8
230
631,4

m.kr
41,1
38,4
51,2
13,2
41,2
124,1
154,1
241,7
8,0
713,0
17,3

m.kr
50,5
248,2
54,0
12,2
55,9
91,3
125,3
202,0
4,5
843,8
- 212,3
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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.

Kynjahlutfall innan stofnunarinnar hefur haldist nokkuð jafnt
og árið 2018 var hlutfallið karlar 56% og konur 44%.

Kynjahlutfall árið 2018

Starfsmannavelta Orkustofnunar
2011 - 2018
20%

Konur,
44%

19%

18%

Karlar,
56%

17%

16%
14%

13%

12%

10%

10%
7%

8%

8%

6%
4%
2%

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.

3%
0%

0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Menntun starfsmanna
Orkustofnunar 2018

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

13%

18%

8%

Starfsmannavelta Orkustofnunar síðastliðin ár, hefur verið
nokkur, en haldist nokkuð stöðug frá 2016 Starfsemi
stofnunarinnar byggir alfarið á því að geta laðað til sín og
haldið í öflugt og hæft starfsfólk svo að ekki dragi úr gæðum
og öryggi starfseminnar.

61%

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

BA/BS

MA/MS

Ph.D

Önnur menntun

Ef litið er á aldurssamsetningu starfsmanna, kemur í ljós að
meðalaldur er 51 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.

Aldursdreifing starfsmanna 2018

Fjöldi starfsmanna á árinu 2018 var 39 og fækkaði um þrjá
frá fyrra ári, þrátt fyrir aukið umfang stofnunarinnar.
16

14

Orkustofnun vill laða til sín úrvals starfsfólk með því að:
• Veita starfsmönnum færi á að axla ábyrgð og taka
þátt í mótun verkefna.
• Veita starfsmönnum tækifæri á að eflast og þróast í
starfi.
• Stuðla að jafnrétti meðal starfsmanna.
• Tryggja starfsöryggi eins og kostur er.
• Tryggja starfsmönnum góða vinnuaðstöðu og leggja
kapp á að aðbúnaður, hollustuhættir og starfsaðstæður séu í samræmi við þarfir.
• Auðvelda starfsmönnum að samræma fjölskylduábyrgð og starf.
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Ritaskrá Orkustofnunar
https://orkustofnun.is/gogn/Talnaefni/OS-2018-T00301.pdf

Rit Orkustofnunar

OS-2018-T003-02
Gaslosun jarðvarmavirkjana og hitaveitna 1969-2017
https://orkustofnun.is/gogn/Talnaefni/OS-2018-T00302.pdf

Almenn rit
Ársskýrsla Orkustofnunar 2017.
https://orkustofnun.is/gogn/OS-arsskyrslur/OS-arsskyrsla2017.pdf

OS-2018-T004-01
Sparnaður í losun koldíoxíðs með nýtingu endurnýjanlegra
orkugjafa í stað olíu
https://orkustofnun.is/gogn/Talnaefni/OS-2018-T00401.pdf

Energy Statistics in Iceland 2017 / Sigurður Elías Hjaltason,
María Guðmundsdóttir, Jón Ásgeir Haukdal and Jón
Ragnar Guðmundsson (2018).
https://orkustofnun.is/gogn/os-onnur-rit/Orkutolur-2017enska.pdf

OS-2018-T005-01
Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðvarmavirkjana á Íslandi
1969-2017
https://orkustofnun.is/gogn/Talnaefni/OS-2018-T00501.pdf

Orkutölur 2017 / Sigurður Elías Hjaltason, María
Guðmundsdóttir, Jón Ásgeir Haukdal og Jón Ragnar
Guðmundsson (2018).
https://orkustofnun.is/gogn/osonnur-rit/Orkutolur-2017-islenska.pdf

OS-2018-T006-01
Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi
2017
https://orkustofnun.is/gogn/Talnaefni/OS-2018-T00601.pdf

Skýrslur Orkustofnunar
OS-2018-01
Smávirkjanir : Stöðuskýrsla fyrir árið
2017 / Ritstjórn: Erla Björk Þorgeirsdóttir, Kristinn
Einarsson, Linda Georgsdóttir
http://os.is/gogn/Skyrslur/OS-2018/OS-2018-01.pdf

OS-2018-T007-01
Þróun olíunotkunar eftir geirum á Íslandi 1982-2017
https://orkustofnun.is/gogn/Talnaefni/OS-2018-T00701.pdf

OS-2018-02
Vatnsaflsvirkjanir : Leyfi og skilyrði –
staðan í árslok 2017 / Ritstjórn: Erla Björk Þorgeirsdóttir,
Kristinn Einarsson, Kristján Geirsson
https://orkustofnun.is/gogn/Skyrslur/OS-2018/OS-201802.pdf

OS-2018-T007-02
Þróun olíunotkunar eftir geirum á Íslandi 1982-2017
https://orkustofnun.is/gogn/Talnaefni/OS-2018-T00702.pdf

OS-2018-03
Raforkuspá 2018-2050. Endurreikningur
á spá frá 2015 út frá nýjum gögnum og breyttum forsendum
/ Orkuspárnefnd
https://orkustofnun.is/gogn/Skyrslur/OS-2018/OS-201803.pdf

OS-2018-T008-01
Varmanotkun á Íslandi 2017 eftir veitusvæðum
https://orkustofnun.is/gogn/Talnaefni/OS-2018-T00801.pdf

OS-2018-04
Skýrsla Orkustofnunar um starfsemi
raforkueftirlits 2017 / Ritstjórn: Sigurður H. Magnússon,
Rakel Jensdóttir, Silja Rán Sigurðardóttir, Rán Jónsdóttir,
Hanna Björg Konráðsdóttir
https://orkustofnun.is/gogn/Skyrslur/OS-2018/OS-201804.pdf

OS-2018-T009-01
Frumorkunotkun á Íslandi 1940-2017
https://orkustofnun.is/gogn/Talnaefni/OS-2018-T00901.pdf

OS-2018-05
Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum
á landi árið 2017 / Ritstjórn: Anna Lilja Oddsdóttir og Jón
Ásgeir H. Þorvaldsson
https://orkustofnun.is/gogn/Skyrslur/OS-2018/OS-201805.pdf

OS-2018-T010-01
Hlutur orkugjafa í hitun húsnæðis byggt á rúmmáli alls
hitaðs húsnæðis
https://orkustofnun.is/gogn/Talnaefni/OS-2018-T01001.pdf

OS-2018-07
Sviðsmyndir um raforkunotkun 20182050 / Orkuspárnefnd
https://orkustofnun.is/gogn/Skyrslur/OS-2018/OS-201807.pdf

OS-2018-T010-02
Hlutur orkugjafa í hituna húsnæðis byggt á rúmmáli alls
hitaðs húsnæðis
https://orkustofnun.is/gogn/Talnaefni/OS-2018-T01002.pdf

Talnaefni Orkustofnunar
OS-2018-T003-01
Gaslosun jarðvarmavirkjana og hitaveitna 1969-2017
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OS-2018-T011-01
Virkjanasaga 1930-2017
https://orkustofnun.is/gogn/Talnaefni/OS-2018-T01101.pdf

Lúðvík S. Georgsson, Ingimar G. Haraldsson and Málfríður
Ómarsdóttir (2018). Capacity building in geothermal:
Update and summary of UNU-GTP’s activities for
geothermal development in Africa. Proceedings African Rift
Geothermal Conference – ARGeo-C7, Kigali, Rwanda, 13
s.

OS-2018-T012-01
Frumorkunotkun
jarðhita
á
Íslandi
2017
eftir
vinnslusvæðum
https://orkustofnun.is/gogn/Talnaefni/OS-2018-T01201.pdf

Lúðvík S. Georgsson and Málfríður Ómarsdóttir (2018).
Geothermal energy and UNU-GTP: Contribution to the UN
SDGS.
Extended abstracts of GRE2018 Workshop,
Pacifico Yokohama, Japan, 3 s.

OS-2018-T012-02
Varmanotkun á Íslandi 2017 eftir veitusvæðum
https://orkustofnun.is/gogn/Talnaefni/OS-2018-T00802.pdf
Allt útgefið efni Orkustofnunar er
www.gegnir.is og vef stofnunarinnar.

aðgengilegt

Rit Jarðhitaskólans
Geothermal training in Iceland 2017. Málfríður Ómarsdóttir,
Ingimar G. Haraldsson og Lúðvík S. Georgsson (ritstj.)
(2018). Rannsóknaskýrslur nemenda Jarðhitaskólans árið
2017. 614 s.

á

Tsokonombwe, G.W. (2017).
Hydrogeochemistry
modelling of Chiweta geothermal prospect, Northern
Malawi. Report 3. 8 + 62 s.
Ambunya, M. N. (2017). Processing and inverting resistivity
soundings from Mt. Longonot field, Kenya : An
interpretation of the subsurface resistivity structure in the
context of the geothermal field. Report 4. 10 + 139 s.

Rit Jarðhitaskólans
Ritrýndar greinar, ráðstefnur og fagrit:
Ingimar G. Haraldsson (2018). The UN Sustainable
Development Goals Short Courses in Africa and Latin
America. Papers presented at 40th Anniversary Workshop
of the United Nations University Geothermal Training
Programme organized by UNU-GTP within IGC2018,
Reykjavík, 11 s.

Villarroel Camacho, D.G. (2017). The geochemistry of
silica in Icelandic geothermal systems. Report 5. 6 + 25 s.
Alnethary, M.F.A. (2018). Petrology of the Hornfels contact
zone around the Hrossatungur gabbro in the eroded
Hafnarfjall central volcano, W-Iceland. Report 1. 8 + 67 s.

Ingimar G. Haraldsson and Lúðvík S. Georgsson (2018).
UNU Geothermal Training Programme in Africa: Short
courses held in support of the UN Sustainable Development
Goals and the ICEIDA/NDF Geothermal Exploration
Project. Proceedings African Rift Geothermal Conference –
ARGeo-C7, Kigali, Rwanda, 15 s.

Ng'ang'a, S.I. (2018). Wellbore stability – principles and
analysis in geothermal well drilling. Report 2. 10 + 73 s.
Souleiman Cheik, H. (2018). Feasibility study for
implementation of a binary power plant in Lake Abhe
geothermal area with a particular hot arid climate, Djibouti.
Report 3. 8 + 47 s.

Lúðvík S. Georgsson (2018). Forty years of geothermal
training in Iceland - History, status and future direction.
Papers presented at 40th Anniversary Workshop of the
United Nations University Geothermal Training Programme
organized by UNU-GTP within IGC2018, Reykjavík, 18 s.

Kamunya, K.M. (2018). δD AND δ18O systematics in
geothermal fluids, Olkaria geothermal system, Kenya.
Report 4. 8 + 32 s.

Lúðvík S. Georgsson (2018). Global geothermal towards
sustainable development. Opening Plenary presentation,
African Rift Geothermal Conference – ARGeo-C7, Kigali,
Rwanda, 27 s.

De Freitas, M.A. (2018). Numerical Modelling of
Geothermal Reservoirs, with subsidence as an added
calibration parameter: Case Study of the Svartsengi
Geothermal System, SW Iceland. Report 5. 8 + 62 s.

Lúðvík S. Georgsson (2018). Geothermal in the world –
present status. Opening keynote presentation, First
International Workshop on Geothermal Exploration in
Nigeria, Bauchi, Nigeria, 42 s.

Khoirunissa, I. (2018). AERMOD Modeling of Hydrogen
Sulfide (H2S) Concentration from Geothermal Power Plants
in Ulubelu, Indonesia, and Hellisheidi-Nesjavellir, Iceland.
Report 6. 8 + 65 s.

Lúðvík S. Georgsson (2018). Geothermal exploration and
energy utilization: The Icelandic experience. Presentation,
First International Workshop on Geothermal Exploration in
Nigeria, Bauchi, Nigeria, 48 s.

Ingimar G. Haraldsson (2018). UNU-GTP training activities
abroad 2005-2017. Report 7, 8 + 41 s.

Ráðgjafaskýrslur
LaGeo, and Haraldsson, I. G. (2018). Geothermal diploma
course for Latin America - 2017 Edition. Prepared for the
Icelandic Ministry for Foreign Affairs and the Nordic
Development Fund. UNU-GTP, report CR-1801, 95 s.

Lúðvík S. Georgsson (2018). UNU Geothermal Training
Programme: Organizational and institutional capacity
building. Presentation, First International Workshop on
Geothermal Exploration in Nigeria, Bauchi, Nigeria, 30 s.
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Jarðhitaskólinn - 40 ára afmælishátíð – í Hörpu 26. apríl
2018. Erindi og greinar.

Wellbore stability analysis in geothermal well drilling
/ Samuel Ikinya Nganga

Lúðvík S. Georgsson and Málfríður Ómarsdóttir (ritstj.)
(2018). Geothermal Training in Iceland 40th Anniversary
Workshop. Papers and presentations presented at "40th
Anniversary Workshop of the United Nations University
Geothermal Training Programme" organized by UNU-GTP,
Reykjavik, April 26, 2018. CD
Inniheldur m.a.:
Forty years of geothermal training in Iceland - History,
status and future direction / Lúðvík S. Georgsson

Rit í undirbúningi
Málfríður Ómarsdóttir, Ingimar G. Haraldsson og Lúðvík S.
Georgsson (ritstj.) (2019). Geothermal training in Iceland
2018. Rannsóknaskýrslur nemenda Jarðhitaskólans árið
2018.
Ritið inniheldur:
Atwa, V.O. (2018). Analysis of stuckpipe and fishing
operations: case study of Olkaria geothermal field in Kenya.
Report 8.

The UN Sustainable Development Goals Short Courses in
Africa and Latin America / Ingimar G. Haraldsson

Bodley, C. (2018). Project planning for geothermal
exploration drilling in Saint Lucia. Report 9.

Geothermal outlook in East Africa and contribution of UNUGTP in capacity building
/ Meseret Teklemariam
Zemedkun

Bonyo, E.A. (2018). Scaling and corrosion mitigation in
Olkaria IAU by condensate - brine mixing method. Report
10.

Geothermal development in China and the role of UNUGTP / Zhonghe Pang

Candrikawati, M. (2018). Interpretation of thermal fluid
chemistry data for Waesano geothermal water, East Nusa
Tenggara, Indonesia. Report 11.

Geothermal energy development in Europe and Poland,
contributions of UNU-GTP graduates / Beata Kępińska

Cordero de Fuentes, L. (2018). Drying of banana through
geothermal steam, Berlin geothermal field, El Salvador.
Report 12.

Geothermal development in Kenya : Update and the role of
UNU-GTP in capacity building / Peketsa Mangi

Didas, M.M. (2018). 1D joint inversion of mt and tem data
from Ngozi geothermal prospect, Southwest Tanzania. An
integrated interpretation of geoscientific results. Report 13.

Geothermal development in El Salvador and the
importance of the contribution of fellows of the UNU-GTP
programme / Rosa Escobar

Douglas, T. (2018). Feasibility of interconnectivity of
geothermal energy from Nevis to other islands in the
Caribbean region. Report 14.

Mapping geothermal and structural features of the Nothern
Kenya Rift with MT and gravity measurements / Charles
Muturia Lichoro

Farooq, S.H. (2018). Origin of geothermal waters along
East coast of India. Report 15.

Paka volcano in the northern Kenya Rift : Volcanic
evolution, petrology and insights into its geothermal system
/ Geoffrey Kiptoo Mibei

Figueroa, Y. (2018). Geochemical and isotopic
characteristics of the Laguna Colorada geothermal area,
SW-Bolivia. Report 16.

The Chemical charcteristics of geothermal fluids in
Jiaodong Penisula, Shandong, China / Tingting Zheng

Kafuwe, A. (2018). Economic and financial analysis of
revamping the Kapisya geothermal project. Report 17.

Performance of the AERMOD modelling of hydrogen sulfide
(H2S) concentration from geothermal power plants in
Ulubelu, Indonesia and Hellisheidi-Nesjavellir, Iceland /
Irma Khoirunissa

Kigen, B. (2018). Design and cost feasibility to use
electricity from the grid for KenGen drilling rigs. Report 18.

Numerical simulation of the Svartsengi geothermal field,
SW-Iceland / Melissa Anne De Freitas

Lubuva, J. (2108). Design of slim well drilling program for
geothermal exploration: case of Ngozi-Tanzania, East
Africa. Report 19.

Assessment of boiling effects on δD and δ18O composition
of geothermal reservoir fluids and their suitability on use as
tracers of origin of geothermal fluids
/ Kennedy Mativo Kamunya

Mahamoud Ahmed, M. (2018). Well design for Asal
geothermal field: a case study for well GLC-2. Report 20.
Maina, R.K. (2018). Casing design for high temperature
geothermal well using the African union code of practice for
geothermal drilling: a case study of well OW 736a in
Olkaria, Kenya. Report 21.

Petrology of the hornfels contact zone around the
Hrossatungur gabbro, W-Iceland
/ Moneer Fathel
Alnethary
Feasibility study for implementation of a solar-geothermal
hybrid plant based on an organic rankine cycle in Lake
Abhe geothermal area, with a particular hot arid climate,
Djibouti / Hamoud Souleiman Cheik

Mugo, N.N. (2018). Process of developing a training
simulator for Olkaria wellhead power plants. Report 22.
Nugraha, A.S. (2018). Process design of micro hydro,
expander, binary orc, and double flash cycle using
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separator pressure of unit v in Lahendong geothermal field,
Indonesia. Report 23.
Ren, X. (2018). Design of a hypothetical DDP-well in Tibet
Yangyi , China. Report 24.
Sayco, J.G. (2018). 1D inversion of magnetotelluric data
from Mainit geothermal area, Philippines. Report 25.
Sondakh, G.G. (2018). Dieng geothermal project: risk
assessment for the decision on 60 MW expansion. Report
26.
Urquizo, M. (2018). Strategic assessment of geothermal
development in Ecuador. Report 27.
Verduguéz, P. (2018). Well flow testing in “Sol de Mañana”
geothermal field in Bolivia. Report 28.
Tadesse, T.W. (2018). 1D inversion of magnetotelluric data
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Ethiopia and its geothermal implications. Report 29.
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Zerihun Amanu, B. (2018). Strengthenging of
geothermal electric sector in Ethiopia. Report 31.
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Allt útgefið efni Jarðhitaskólans er aðgengilegt á
www.gegnir.is og vef skólans.
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