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Ágrip 

 
Þegar raforkuframleiðsluframleiðsla hófst fyrst á Íslandi var það vegna frumkvæðis 

einstaklinga sem höfðu kynnst þessu orkuformi erlendis og sáu tækifæri til að hagnýta þetta 

nýja afl hér á landi.   Þessir frumkvöðlar sáu í raforkunni tækifæri fyrir sig og sína starfsemi 

en voru ekki endilega að hugsa um samfélagið eða að raforkan mundi verða á forræði þess 

eins og síðar varð.  Stjórnvöld komu síðan í kjölfarið vegna áhrifa erlendis frá og uppbygging 

raforkukerfa landsins var að öllu leyti framkvæmd af hinu opinbera. Það er ekki fyrr en á 

síðusta áratug tuttugustu aldar að menn fóru aftur að hugsa um raforkuna sem gæði 

einstaklinganna, að raforkan gæti verið markaðsvara ekki einungis afl sem samfélagið legði 

til.  

 

Íslenskur raforkumarkaður hefur tekið gífurlegum breytingum nú allra síðustu ár með tilkomu 

breyttra raforkulaga árið 2003.   Áður var um að ræða starfsemi sem að öllu leyti var á vegum 

ríkisvaldsins en hefur nú verið markaðsvædd að hluta.  Í ritgerð þessari er farið yfir þau gögn 

og heimildir sem er að finna um íslenskan raforkumarkað eins og hann er nú, sagan rakin og 

hinar nýju aðstæður skoðaðar. Reynt verður að bera saman stöðuna hér á landi við stöðuna í 

nágrannalöndunum og rýnt í skiptingu verðmyndunar á framleiðslu, dreifingu og sölu.   

Augunum er einkum beint að hinum almenna raforkumarkað það er stöðu venjulegs 

fjölskyldufólks þ.e. neytandans og hvernig þetta breytta umhverfi horfir við honum.  Reynt 

verður að ráða í það hvað helst hamli samkeppni og hvaða þættir það eru sem líklegastir eru 

til að  ýta undir samkeppni.  
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Formáli 

 

Ein helsta ástæða þess að höfundur vildi kanna samkeppnisumhverfi í raforku og fjalla um í 

þessari skýrslu er mikill áhugi höfundar á efninu.  Áhuginn er fyrst og fremst til komin vegna 

þess að fjölskylda skýrsluhöfundar rekur tvær smávirkjarnir og selur raforku inn á dreifikerfi 

RARIK.  Kaupandi raforkunnar er Orkusalan en söluverð hennar er trúnaðarmál milli 

kaupanda og seljanda.  Við samningaumleitanir um sölu á raforkunni kom í ljós að allir  

hugsanlegir kaupendur að orkunni buðu nánast sama verð þrátt fyrir að lagaumhverfinu hafi 

þá ný verið breytt í átt til samkeppni.  Í skýrslu þessari leitast höfundur við að finna skýringar 

á þessu en megin inntak skýrslunnar er þó ekki sá hluti markaðarins heldur rannsókn á 

raforkuverði á almennum neytendamarkaði. 

 

Við undirbúning og gerð skýrslu þessarar hefur höfundur hagnýtt sér þá þekkingu sem hann 

hefur aflað sér í námi sínu í Háskólanum á Bifröst og þá reynslu sem hann hefur öðlast sem 

framleiðandi raforku.  Gagnaöflun hefur fyrst og fremst farið fram með þeim hætti að 

höfundur hefur sótt sér efni í ýmsar skýrslur sem birtar hafa verið um efni þetta, í fræðirit og 

bækur og á veraldarvefinn og þá sérstaklega vef Orkustofnunnar.   Jafnframt hefur höfundur 

leitað til fyrirtækja og einstaklinga sem veitt hafa upplýsingar um einstök atriði og þá 

sérstaklega sem snúa að almennum raforkumarkaði.    

 

Höfundur vill þakka þeim sem aðstoðuðu hann við heimildaöflun og þá sérstaklega Önnu 

Jónu Balvinsdóttur, Þýskalandi, Margréti Ýrr Vigfúsdóttur, Noregi, Hauki Eggertssyni, 

sérfræðingi hjá Orkustofnun og Sigurði Jónssyni, formanni landssamtaka raforkubænda.   Að 

lokum þakkar skýrsluhöfundur Stefáni Kalmanssyni leiðbeinanda fyrir gott samstarf,   

gagnleg og skjót svör. 

 

 

Selfossi, 2. maí 2009 

 

 

________________________________________ 

Ásdís Hr. Viðarsdóttir 
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1. Inngangur 

 

Raforka er Íslendingum afar mikilvæg. Vatnsorka er ein af auðlindum okkar  og skapar okkur 

sérstöðu. Nú á síðustu árum hefur vinnsla raforku úr jarðvarma farið vaxandi.   Í nútíma 

samfélagi er þessi orka sífellt að verða dýrmætari þar sem hún er endurnýjanleg og þar af 

leiðandi mjög umhverfisvæn og sjálfbær.  Virkjanakostir sem þegar eru nýttir eru hagkvæmir 

og af því leiðir að raforka framleidd á Íslandi er bæði eftirsótt og ódýr.  Með samningnum um 

evrópska efnahagssvæðið gekkst Ísland undir þau skilyrði að á Íslandi yrði skapað 

samkeppnisumhverfi á raforkumarkaði. Virðist þetta hafa verið hluti af stærri pakka 

markaðsvæðingar enda nær íslenskur raforkumarkaður ekki til annarra landa. Eigi að síður 

skiptir raforkuverð hér máli á alþjóðlegum markaði þar sem fyrirtæki í orkufrekum iðnaði svo 

sem álver,  keppast um að koma sér fyrir þar sem raforkuverð er hagstætt.  

 

Mikil tækniþróun síðustu ár í stýringu rafstöðva og rafdreifikerfa hefur stuðlað að því að unnt 

er að tengja nýjar virkjanir raforkunetinu á hagkvæmari hátt en áður.  Þessi aukni áhugi á 

vatns- og varmaorku kemur til að stórum hluta vegna þess að um allan heim leita menn leiða 

til að auka hlut endurnýjanlegrar orkulinda vegna þeirra miklu áhrifa sem eldsneytisvirkjanir 

hafa á losun gróðurhúsalofttegunda. 

 

Í ritgerð þessari mun ég víkja að stöðu Íslands og íslenskra raforkufyrirtækja á þessum 

alþjóðlega markaði. Megináhersluna mun ég hins vegar leggja á að rannsaka raforkuverð til 

almennings og til íslenskra fyrirtækja,  hvernig það er samsett og hvort það er sambærilegt við 

verð á raforku á almennum markaði í Evrópu. Lagaumhverfi og sérstaða íslensks 

raforkumarkaðar verða könnuð og reynt að leggja mat á hvort raunveruleg samkeppni sé hér 

ríkjandi  

 

Markmið ransóknarinnar snýst um að skoða samkeppnisumhverfi á Íslandi í 

raforkuframleiðslu og sölu. Mun ég vinna út frá áfanganum Málstofa í íslensku efnahags- og 

atvinnulífi og rekstrarhagfræði.  Ég mun einkum skoða þrjá þætti í myndun raforkuverðsins,  

það er  framleiðslu raforkunnar, dreifingu og sölu.   Tilgangurinn er að skoða þær breytingar 

sem orðið hafa á lagaumhverfinu, fákeppni og þróun eignarhalds á raforkufyrirtækjum, hvaða 

þættir í verðmyndun raforkunnar séu háðir einkaleyfi og hvort um eiginlega samkeppni á 

markaði sé að ræða.   Sú rannsóknarspurning sem sett var fram í upphafi er eftirfarandi: 
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„Ríkir raunveruleg samkeppni á raforkumarkaði á Íslandi?“ 
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2. Aðferðafræði    

 

Vinnsla þessarar skýrslu byggir ekki á neinni fyrirfram ákveðinni aðferðafræði heldur fór 

höfundur  þá leið sem hæfði hverjum hluta. Höfundi þótti samt sem áður nauðsynlegt að hafa 

einhverja áætlun í gangi til þess að rannsóknin næði yfir viðfangsefnið og það yrði gert á 

skipulegan hátt. Eftir nokkra eftirgrennslan varð niðurstaðan sú að styðjast við ákveðna 

tegund markaðsrannsókna en markaðsrannsóknir eru skilgreindar sem: „ Skipulögð söfnun 

upplýsinga; tölur og staðreyndir um neytendur og markaðinn sem nota má til að markaðsfæra 

vöru eða þjónustu” (Kotler & Armstrong, 2006, bls. 105). 

 

Höfundur er ekki að markaðsfæra vöru eða þjónustu í þessari skýrslu heldur er verið að  safna 

saman gagnlegum upplýsingum fyrir notendur og framleiðendur á hinum íslenska 

raforkumarkaði og eru markaðsrannsóknir því aðeins hafðar til hliðsjónar við gerð 

skýrslunnar. Hér á eftir verður greint frá þeirri rannsóknaraðferð sem höfundur nýtti sér við 

skýrslugerðina og hvernig unnið var úr þeim gögnum sem aflað var. 

 

Þær leiðir sem skýrsluhöfundur notaði eru tvær megin rannsóknaraðferðir sem notaðar eru í 

markaðsrannsóknum, leitandi rannsókn (e. exploratory studies) og lýsandi rannsókn (e. 

descriptive studies). Leitandi rannsókn er frumrannsókn sem notuð er þegar ekki er mikið 

vitað um viðfangsefnið og eru þá notuð forgögn til að leita þekkingar.  Hún er gerð til að auka 

skilning á viðfangsefninu, til að skýra eðli viðfangsefnisins eða til að skilgreina mikilvægar 

breytur sem rannsaka á. Lýsandi rannsókn er notuð þegar töluverð þekking er á 

viðfangsefninu. Hún er notuð til að safna upplýsingum svo hægt sé að greina tengsl milli 

breyta (Kotler & Armstrong, 2006, bls. 106).  Í þessari skýrslu er stuðst við aðferðafræði 

leitandi rannsóknar og notuð eru forgögn sem aðrir rannsakendur hafa safnað og skráð. Þau 

frumgögn sem  notuð eru,  hafa ekki komið fram áður og urðu til við rannsóknarvinnuna, var 

aflað með símtölum og  tölvupósti. 

 

Við vinnslu þessa verkefnisins eru notaðar ýmsar heimildir, þ.e. bækur, skýrslur og önnur 

fræðigögn. Þar að auki er notast við upplýsingar sem er að finna á heimasíðum helstu 

fyrirtækja á Íslandi sem starfa á orkusviði. Þá verður leitað fanga hjá orkufyrirtækjum og 

stjórnvöldum í Noregi, Danmörku og Þýskalandi.  Verð og verðmyndun raforku erlendis 

verður kannað og borið saman við stöðuna á Íslandi.  
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Tilgangur og markmið rannsóknar 

Tilgangurinn er að skoða þær breytingar sem orðið hafa  á lagaumhverfinu, fákeppni og þróun 

eignarhalds á raforkufyrirtækjum, hvaða þættir í verðmyndun raforkunnar séu háðir einkaleyfi  

og  hvort um eiginlega samkeppni á markaði sé að ræða.  Helstu markmiðin eru eftirfarandi; 

 

 Að skoða hvort ríki raunveruleg samkeppni á íslenskum raforkumarkaði 

 

 Að bera saman samkeppnisumhverfið á Íslandi og í nágrannalöndunum  

 

 Að vinna verkefnið með það að markmiði að það verði fræðandi, áreiðanlegt, fullnægi 

kröfum skólans og nýtist lesendum þess sem best. 

 

 Að verkefnið geti nýst stjórnvöldum(Orkustofnun) og fyrirtækjum til greiningar á 

íslenskum raforkumarkaði  

 

 Að höfundur tileinki sér á sem raunhæfastan hátt námsefni í Málstofu í íslensku 

atvinnu- og efnahagslífi og rekstrarhagfræði.  

 

 Að öðlast þjálfun í fræðilegum vinnubrögðum með öflun, meðferð og úrvinnslu 

heimilda.   
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3. Saga 

 

Talið er að rafmagnið hafi fyrst komið til Íslands árið 1904 en rafmagnsframleiðslan og 

vangaveltur hafi komið til aðeins fyrr eða um 1894. Fyrstu hugmyndir um virkjun fallvatna til 

framleiðslu rafmangs voru að virkja fossa í Elliðaánni en það var látið niður falla sökum þess 

að Reykvíkingar töldu að gas og kol væri betri kostur og huga þyrfti fyrst af skolplögnum 

áður en farið væri að velta fyrir sér rafmagnsmálum. Svo var það trésmiður í Hafnafirði að 

nafni Jóhannes Reykdal sem fyrstur framleiddi rafmagn á Íslandi en hann nýtti sér lækinn í 

Hafnafirði til að framleiða rafmagn fyrir trésmíðaverkstæði sitt. Þetta sama ár eða árið 1904 

var síðan keyptur rafall frá Noregi og hann settur upp, en hann leiddi af sér ljós í nokkur hús 

og ljósastaura í Hafnafirði. Þetta olli miklum straumhvörfum og setti af stað nýjar hugmyndir 

og nýja hugsjón (Albert J Kristinsson, 2004, bls. 25-29) . 

 

Hugsjónin um raforkuframleiðslu á Íslandi fól ekki bara í sér von um hita og birtu í hús og 

híbýli eða til að knýja áfram vélar til framleiðslu.   Einnig gaf hún þá hugmynd að óblíð 

náttúruöflin væru ekki bölvun heldur blessun og að þessi beljandi vatnsföll sem öllum höfðu 

verið til ama og erfiða í gegnum aldir væru í raun sá kraftur sem gæti orðið þjóðinni til heilla. 

Með aukinni sérhæfingu og stærri virkjunum tókst Íslendingum að koma þessari 

orkuframleiðslu í fastan farveg og hafa raforkufyrirtæki kappkostað að þjónusta atvinnulíf og 

íbúa landsins. Það má í raun segja að rafmagnið hafi umbylt samfélaginu á einni öld eða frá 

því fyrsta ljóstýran varð að veruleika í Hafnafirði. Þróun raforkuframleiðslu hefur  síðan loðað 

við Íslendinga frá því að við áttuðum okkur á því hvaða auðlindir við höfum í þessu landi og í 

raun má segja að við séum ennþá tiltölulega skammt á veg komin hvað varðar 

orkuframleiðslu. Einnig eru á Íslandi miklir möguleikar á jarðvarmaorku og endurnýjanlegri 

orku. Hvað varðar jarðvarmaorku þá hafa fjárfestar víða um heim verið frekar rólegir þar sem 

það er skortur á þekkingu og reynslu á sviði jarðvarma í heiminum.  

 

Ef horft er í sögu jarðvarmaorku þá má nefna að árið 1930 var fyrsta svæðisbundna 

hitaveitukerfið tekið upp á Íslandi,  árið 1969 var svo sett á laggirnar 3 MW jarðvarmavirkjun 

í Bjarnaflagi.  Frá árunum 1970-1980 þróuðust mál þannig að í byrjun áratugarins voru 40% 

íslenskra heimila sem fengu heitt vatn frá jarðvarma en í lok áratugarins þá var sú tala komin í 

80% og var megin ástæðan hækkun olíuverðs. Árið 1974 var sett á laggirnar 60 MW 

jarðvarmavirkjun í Kröflu. Árið 1990 var Nesjavallavirkjun, sem er  jarðvarmavirkjun til 
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framleiðslu á raforku og vatni  til húshitunar, tekin í notkun. Árið 2006 var sett af stað eitt 

stærsta jarðvarmaverkefni í heimi á Hellisheiði, svo eins og sjá má eru Íslendingar ansi 

framalega í þróun og nýtingu jarðvarma. Einnig ber að nefna að frá árinu 1979 hefur verið 

starfræktur hér jarðhitaháskóli fyrir Háskóla sameinuðu þjóðanna.  

 

Þegar kemur að vindorku og framleiðslu á henni þá hefur verið mikil útþensla í fjárfestingu í 

þesskonar fyrirtækjum í heiminum. En hér á Íslandi er ekki mikil saga eða reynsla af þess 

konar orkuframleiðslu og sá kostur ekki verið skoðaður mjög mikið þar sem þetta hefur lengi 

vel ekki þótt fýsilegasti kosturinn af þessum fyrrnefndu.  

 

Eins og fram kemur í þessari sögulegu upptalningu þá ert hefur Ísland afar ríkar og 

umhverfisvænar auðlindir þegar kemur að vinnslu raforku (Sveinn Jónasson & Þorgils 

Þórðarson). 
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4. Skilgreining markaða 

 

Um samkeppni á raforkumarkaði gilda ekki sömu reglur og almennt gilda um markaði.  

Raforkumarkaður er í eðli sínu afar ólíkur öðrum mörkuðum og er það vegna þess hve sérstök 

sú vara er sem raforkan er.  Sérstaðan er fólgin í óskiptanleika vörunnar og því  er ekki 

möguleiki á að viðskiptin eigi sér stað og fari fram eins og viðskipti með aðrar vörur.  (Steinar 

Friðgeirsson, 2001) 

 

Samkeppniseftirlitið hefur bent á að íslenski raforkumarkaðurinn er að mörgu leyti 

frábrugðinn öðrum norrænum raforkumörkuðum. Mun meira hefur t.d. verið fjárfest í 

orkuverum á Íslandi á síðustu árum en á öðrum Norðurlöndu.  Þetta skýrist meðal annars af 

því að á Íslandi er mögulegt að virkja töluvert vatnsafl og jarðvarma með tiltölulega lágum 

tilkostnaði. Einnig eru umtalsvert færri raforkusmásalar á Íslandi en annars staðar á 

Norðurlöndunum auk þess sem hlutdeild stærsta framleiðandans í framleiðslu á rafmagni er 

mjög há. Á Íslandi var einkaleyfis- og samkeppnisstarfsemi til skamms tíma nær alltaf innan 

sama fyrirtækis, auk þess sem dreifiveitur reka oftast einnig hita- og vatnsveitu á dreifisvæði 

sínu. Stór hluti starfsemi fyrirtækjanna er því einkaleyfisstarfsemi sem getur hindrað 

samkeppni þeirra á milli. Þá eru tiltölulega fáir smásalar raforku hérlendis og enn sem komið 

er hefur tiltölulega lítill hluti neytenda skipt um smásala (Samkeppniseftirlitið & 

Konkurencestyrelsen, 2007). 

 

 

 4.1 Fullkomin samkeppni 

„ Fullkomin samkeppni ríkir á tilteknum markaði ef það eru á honum mörg 

fyrirtæki sem framleiða einsleita vöru. Hvert þeirra hefur hlutfallslega litla 

markaðshlutdeild og getur ekki með nokkrum hætti haft áhrif á verðmyndun 

markaðarins. Ekkert hindrar nýja aðlila í að stofna fyrirtæki á þessum markaði 

eða núverandi fyrirtæki í að hætta starfsemi. ” (Vífill Karlsson, 2002, bls. 21). 

 

Helstu einkenni fullkominnar samkeppni er að fjöldi fyrirtækja sem og neytenda er mikill og 

báðir hóparnir eru einsleitir. Það segir að sérkenni eru engin og enginn hagnast á því að lækka 

verð og ætla með því að hrifsa til sín viðskipti, vegna þess að allir hinir geta það líka á 
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fullkomnum markaði.  Í fullkominni samkeppni er vara einsleit sem þýðir að það skiptir 

neytandann engu hvaðan varan kemur. Sú vara sem keypt er uppfyllir allar þarfir og langanir 

sama hvaðan hún er keypt  Ef þetta ástand ríkir þá er hagkerfinu best borgið að menn séu ekki 

að skipta sér af þessum markaði. Engar viðskiptahindranir eru til staðar og mjög auðvelt að 

fara inn á markaðinn og út af honum (Vífill Karlsson, 2002). 

 

4.2 Náttúruleg einokun 

  

„Náttúrleg einokun ríkir á markaði þegar það er hagkvæmara að eitt fyrirtæki 

framleiði vöruna en að mörg geri það – í þeim skilningi að framleiðslan er 

ódýrari.  Hér er stærðarhagkvæmni að verki (e. natural monopoly)“ (Mankiw 

& Taylor, 2006, bls. 290) 

Helstu einkenni náttúrulegrar einokunar er þau að það myndast staða á markaði þar sem eitt 

fyrirtæki eða aðili getur séð öllum neytendum á markaðnum fyrir þeirri vöru sem þeir óska sér 

á betra verði en tvö eða fleiri fyrirtæki.  Viðkomandi aðili eða fyrirtæki getur þannig sinnt 

þörfum alls markaðarins á besta verðinu.  Engum  dettur í hug að keppa við aðila  á slíkum 

markaði þar sem hann er með yfirburða stöðu, það geta allir keppt við viðkomandi en það er 

ekki vilji til að fara þá leið (Mankiw & Taylor, 2006).    

 

4.3 Staðsetning íslensks raforkumarkaðar 

 

 

Samkvæmt raforkulögum eru vinnsla og sala á raforku á frjálsum samkeppnismarkaði. Leyfi 

þarf þó til hvorutveggja sbr 4.gr og 18. gr. raforkulaga nr 65/2003.  Flutningur og dreifing eru 

hins vegar háð einkaleyfi þannig að um þá þætti  ríkir náttúruleg einokun.  Um flutninginn er 

fjallað í III. kafla laganna og í 8. gr segir að eitt fyrirtæki skuli annast flutning raforku og 

kerfisstjórnun.  Fyrirtækið skuli vera hlutafélag og skal ávallt vera í meirihlutaeigu ríkis, 

sveitarfélaga og/eða fyrirtækja sem alfarið eru í eigu þessara aðila. Um dreifinguna er fjallað í 

IV. kafla laganna en í 13. gr. segir að leyfi ráðherra þurfi  til að reisa og reka dreifikerfi á 

tilteknu dreifiveitusvæði. Í leyfinu felst einkaréttur og skylda til dreifingar á viðkomandi 

svæði.  Í 14. gr. er síðan kveðið á um að dreifiveita skuli starfa sjálfstætt og ávallt vera í 

meirihlutaeigu ríkis, sveitarfélaga og/eða fyrirtækja sem eru alfarið í eigu þessara aðila.  
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Þegar kemur að því að staðsetja íslenskan raforkumarkað heildstætt eða hvar á markaði 

raforkuviðskipti fara fram þá er það kannski ekki alveg svo einfalt mál.  Hluti framleiðslunnar 

fer fram á samkeppnismarkaði og er þá átt við orkuvinnsluna og söluna, það er varan sem 

afhent er neytanda.  Aftur á móti er flutningur og dreifing staðsett á náttúrulegum 

einokunarmarkaði.   Í framsöguræðu Valgerðar Sverrisdóttur iðnaðarráðherra við setningu 

raforkulaganna 2003 kom fram að það væri almennt viðurkennt að náttúrleg einokun væri 

fyrir hendi við flutning og dreifingu á raforku en framleiðslan og salan væri á 

samkeppnismarkaði.  

 

Reynt verður að rýna í sérstöðu samkeppnismarkaðar í raforku en umhverfið er hér afar ólíkt 

því sem gerist á almennum samkeppnismarkaði. Líta verður til sérstöðu söluvörunnar, forms 

hennar og flutnings, sögu, framleiðslu og þróun frá samfélagslegri opinberri starfsemi, 

yfirgnæfandi opinbers eignarhalda orkufyrirtækjanna, til þess að söluvaran er lífsnauðsynleg 

og loks þess hversu mikill hluti framleiðslunnar er bundinn í samningum við stóriðju.   

Að mati Samkeppniseftirlitsins væri í bestu samræmi við markmið samkeppnislaga að skilja 

að eignarhald samkeppnis- og einkaleyfisþátta, en að lágmarki að skilja þessa starfsemi að í 

sjálfstæðum félögum eins og nú hefur verið gert.  Einnig telur Samkeppniseftirlitið að auka 

þurfi nákvæmni orkumælinga, m.a. með orkumælum sem senda frá sér upplýsingar um 

orkunotkun reglulega til þess að auka verðvitund neytenda og samkeppni smásala, ásamt því 

að bæta nýtingu raforku (Samkeppniseftirlitið & Konkurencestyrelsen, 2007).  
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5. Íslenskur Raforkumarkaður 
 

 

Sú orka sem er önnur helsta náttúruauðlind Íslands er orkan sem ólgar í iðrum landsins.  Þær 

áætlanir sem gerðar hafa verið benda til að vatnsorka landsins sé um 187 TWh/a eða það 

vatnsfall sem er fræðilega virkjanlegt (Sigurður Snævarr, 1993-2005). 

 

Á árinu 2008 var raforkuvinnsla á Íslandi samtals 16.467 GWh.  Aukning frá árinu 2007 var  

um 37,5%.  Notkun til stóriðju nam 12.434 GWh á árinu 2008 og jókst um 53,3% frá fyrra ári.   

Hlutur stóriðju af heildarmarkaðnum er þannig kominn upp i 77 %  Almenn notkun jókst um 

2,8% og nam 3.633 GWh. Töp við flutning orkunnar frá virkjunum til almenningsveitna og 

stórnotenda voru 400 GWh.  Síðustu 10 ár eða 1998–2008 hefur stóriðjunotkunin aukist mikið 

eða um 8.964 GWh sem er um 2,5 föld almenn raforkunotkun hér á landi.  Raforkunotkun á 

íbúa er mikil hér á landi, aðallega vegna hlutfallslega mikillar notkunar stóriðjufyrirtækja. 

Árið 2002 varð notkunin hér á landi sú mesta í heiminum og hefur verið það síðan.  Árið 2008 

jókst notkun á íbúa úr 38,5 MWh á íbúa í 51,6 MWh á íbúa  (Orkuspárnefnd, 2008). 

 

 

Mynd 1 Raforkunotkun á Íslandi árið 1985-2008 (Orkuspárnefnd, 2008). 
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Raforkunotkun er oft greind niður í tvo meginþætti, þ.e. í forgangsorku og ótryggða orku. 

Meginhluti notkunarinnar er forgangsorka en með ótryggðri orku er átt við notkun þar sem 

samið hefur verið um að skerða megi notkunina svo sem þegar erfiðleikar eru í vatnsbúskap 

virkjana eða vegna flutningstakmarkana. Öll notkun stóriðju er hér talin sem forgangsorka. 

Notkun forgangsorku nam samtals 15.665 GWh á síðasta ári og eru dreifitöp þá meðtalin og 

jókst hún um 39,2% frá fyrra ári. Stóriðjunotkun nam 12.434 GWh. Þannig að  almenn notkun 

forgangsorku nam 3.232 GWh.  Á árunum 1989–94, þegar hagvöxtur var lítill hér á landi, var 

árleg aukning almennrar forgangsorku einungis um 1% en eftir að hagvöxtur jókst að nýju 

hefur aukningin verið 3,2% að meðaltali en landsframleiðsla hefur á sama tímabili aukist um 

3,9% á ári að meðaltali (árin 1994–2008). Raforkunotkunin sveiflast að jafnaði með 

landsframleiðslunni en sveiflurnar eru þó minni í raforkunotkuninni. Notkun ótryggðrar orku 

nam samtals 401 GWh á síðasta ári og jókst um 2,2% frá fyrra ári.  Ótryggða orkan fór 

vaxandi árin 1999 til 2003 en síðan minnkaði hún að nýju og síðustu fjögur ár hefur hún að 

mestu staðið í stað (Orkustofnun, 2009). 

 

Heimilin nota raforku til ýmissa hluta svo sem knýja áfram hin ýmsu tæki sem þykja 

nauðsynleg á hverju heimili svo og til lýsingar í híbýlum.  Almenn heimilisnotkun á landinu, 

að undanskilinni rafhitun, var um 490 þúsund MWh eða um 4,4 MWh á meðalheimili á ári  

Það eru aðeins um 8% húsa hér á landi sem nota raforku til húshitunar og þar sem það er gert 

fer um 70-90% orkunotkunar í hitun.  Ekki hefur verið gerð nein rannsókn hér á landi um  

hvernig notkun á raforku á íslenskum heimilum skiptist en rannsóknir erlendis sýna fram á að 

skipta megi orkunotkun á meðalheimili niður eftirfarandi;   (orkusetur.is, 2009). 
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Mynd 2  Raforkunotkun heimila (orkusetur.is, 2009). 
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6. Samkeppnisumhverfi á íslenskum raforkumarkaði 
 

 

Til að greina eðli og uppbyggingu mismunandi atvinnugreina er oft notast vð 5 krafta líkan (e. 

5 forces model) bandaríska hagfræðingsins Michaels Porters sem hann setti fram á sjöunda 

áratug síðustu aldar.  Samkvæmt líkani þessu og þeirri kenningu sem liggur því til grundvallar 

þá eru það fimm þættir sem segja til um hve auðvelt er að mynda hagnað umfram 

fjármagnskostnað eða gróða.   Fyrstu fjórir þættirnir eru utanaðkomandi og eru eftirfarandi:  

styrkur birgja, styrkur kaupenda, samkeppni við vörur sem komið geta í stað þeirrar sem 

atvinnugreinin framleiðir og það hversu auðvelt er fyrir nýja aðila að koma inn á markaðinn. 

Fimmti og síðasti þátturinn er samkeppnisharka innan greinarinnar 

 

 

Mynd 3 „Áhrifaþættirnir fimm sem stýra samkeppnisumhverfi atvinnugreina“    . 

 

Líkan Porters er fyrst og fremst notað til að greina samkeppnishörku á fákeppnismörkuðum, 

eða þeim mörkuðum sem þátttakendur eru nægilega fáir til þess að geta með aðgerðum sínum 

haft bein áhrif á hegðun annarra þátttakenda.  Líkanið byggir einnig á þeim hagræna veruleika 

sem fyrirtæki á samkeppnismarkaði búa við (Þorsteinn Siglaugsson, 2007).  Hér á eftir verður 

fjallað um helstu áhrifaþætti er lúta að samkeppni á íslenskum raforkumarkaði. 
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6.1 Lagaumhverfi 

 

Núgildandi raforkulög, nr. 65/2003, sem byggjast á tilskipun 96/92/EB um innri markað 

raforku, fólu í sér heildarendurskoðun á löggjöf um vinnslu, flutning, dreifingu og sölu. Í 

kjölfar setningar laganna er vinnsla og sala raforku rekin á samkeppnisgrundvelli í 

markaðskerfi með þeim takmörkunum sem nauðsynlegar eru taldar vegna öryggis 

raforkuafhendingar og annarra almannahagsmuna. Aftur á móti er starfsemi þeirra fyrirtækja 

er annast flutning og dreifingu á raforku byggð á sérleyfi, enda um náttúrulega einokun að 

ræða. Af þeim sökum eru settar ítarlegar reglur um flutning og dreifingu til þess að tryggja 

hagsmuni neytenda annars vegar og jafnrétti þeirra fyrirtækja sem starfa að framleiðslu og 

sölu á raforku hins vegar. Jafnframt eru þau fyrirtæki er starfa að flutningi og dreifingu háð 

opinberu eftirliti Orkustofnunar en stjórnvaldsákvarðanir hennar þar að lútandi eru kæranlegar 

til úrskurðarnefndar raforkumála. Í tengslum við setningu raforkulaga urðu verulegar 

breytingar á stjórnsýslu og rekstrarumhverfi orkufyrirtækja, m.a. hvað varðar réttarstöðu, 

rekstrarform og skipulag. Sem dæmi má nefna að leyfisveitingavald til útgáfu virkjunarleyfa 

var fært frá Alþingi til iðnaðarráðherra og loks að hluta til Orkustofnunar.  Skyldum og 

réttindum varðandi undirbúning og rekstur virkjana, raforkusölu og raforkuflutning var aflétt 

af Landsvirkjun. Einnig var rekstur flutningskerfisins færður í sérstakt fyrirtæki. Þá voru allar 

skattundanþágur orkufyrirtækja afnumdar, sbr. lög nr. 50/2005.(sjá umfjöllun í greinargerð 

með frumvarpi til raforkulaga)  Þrátt fyrir að komið hafi verið á samkeppni í framleiðslu og 

sölu á raforku þá voru öll stærri orkufyrirtæki landsins alfarið í eigu ríkis eða sveitarfélaga 

fram til ársins 2007. Í kjölfar sölu ríkisins á hlutum þess í Hitaveitu Suðurnesja vorið 2007 

eignaðist einkaaðili hlut í fyrirtækinu. Með lögum 52/2008 voru gerðar lagabreytingar er miða 

áttu að því að setja almennar reglur um starfsemi og eignarhald orkufyrirtækjanna. Það er gert 

með ákvæðum um eignarhald og reglum um ráðstöfun vatns- og jarðhitaréttinda í eigu 

opinberra aðila. Í gildi eru sérlög um öll stærri orkufyrirtæki landsins.  

6.2 Auðlindir 
 

Stór hluti af öllum vatns- og jarðhitaréttindum landsins er undir yfirráðum opinberra aðila 

með einum eða öðrum hætti. Í fyrsta lagi er í 2. gr. laga um afmörkun þjóðlendna, eignarlanda 

og afrétta, nr. 58/1998, kveðið á um að íslenska ríkið sé eigandi lands og hvers konar 

landsréttinda og hlunninda í þjóðlendum sem ekki eru háð einkaeignarrétti.    Í öðru lagi eru 

ríki og sveitarfélög eigendur margra fasteigna sem vatns- og jarðhitaréttindi fylgja.    Í þriðja 
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lagi hefur afnotaréttur vatns- og jarðhitaréttinda komist í hendur ríkisins fyrir samninga við 

einkaaðila. Má þar sem dæmi nefna vatnsréttindi í neðri hluta Þjórsár og jarðhitaréttindi á 

hluta Kröflusvæðisins.  Í fjórða lagi eru orkufyrirtæki í eigu opinberra aðila eigendur að 

langstærstum hluta þeirra réttinda sem fyrirtækin nýta nú til orkuframleiðslu. Þannig er 

Orkuveita Reykjavíkur eigandi að stórum hluta jarðhitaréttinda á Hellisheiði og Nesjavöllum. 

Loks eru Landsvirkjun, Orkubú Vestfjarða og Rarik að stærstu leyti eigendur þeirra 

vatnsréttinda sem fyrirtækin nýta til raforkuframleiðslu.  Síðast en ekki síst eru ýmis ákvæði 

um leyfi og eftirlit hamlandi áhrif á samkeppnisumhverfið. (Iðnaðarráðherra, 2006)  

 

Orkulindir landsins skipta miklu máli fyrir öruggt framboð á orku, en einnig út frá umhverfis- 

og byggðasjónarmiðum. Leiða má líkur að því að eignarhald, pólitík og sagan hafi áhrif á 

samkeppnisaðstöðuna í framleiðslu og sölu á raforku á Íslandi.  Ísland stendur nú flestum 

ríkjum framar í nýtingu endurnýjanlegra orkulinda. Þannig eru um 99,9% af allri raforku í 

landinu framleidd með endurnýjanlegum orkulindum. Það pólitíska sjónarmið virðist ríkjandi  

og  kom m.a fram við síðustu breytingu á raforkulögunum að það sé  eðlilegt að eignarhald á 

þessum auðlindum verði að mestu leyti áfram á hendi hins opinbera, þ.e. ríkis og 

sveitarfélaga, enda og er því m.a ætlað að tryggja jafnræði til aðgangs að auðlindunum þegar 

til lengri tíma er litið. Hins vegar er ljóst að slíkar takmarkanir vekja upp ýmis hagfræðileg 

álitaefni, svo sem útfærslu, áhrif á samkeppni á orkumarkaði, samræmi við samkeppnislög og 

áhrif tímabundins afnotaréttar á efnahagslega hvata til endurfjárfestinga og viðhalds á 

orkumannvirkjum og til sjálfbærrar nýtingar orkuauðlinda(lög 68/2008).   Takmörkun á 

eignarhaldi og framsali auðlinda takmarkar möguleikana á því hver nýtir auðlindirnar og með 

hvaða hætti það er gert. Slíkar takmarkanir hafa neikvæð áhrif á efnahagslegt virði 

auðlindanna og hagkvæmni í nýtingu þeirra. Hversu víðtæk þessi áhrif eru er háð því hvernig 

takmörkunum er háttað og hvort og þá hvernig unnið er gegn þessum neikvæðu áhrifum með 

ákvæðum og samningum um bætur og með reglusetningu um umgengni um auðlindirnar. 

(Iðnaðarráðherra, 2006). 

 

6.3 Vistvæn orka 

Umræða síðustu ára hefur mikið snúist um umhverfisáhrif, hlýnun jarðar og losun 

gróðurhúsalofttegunda.   Hafa áhyggjur fyrirtækja og almennings aukist og eftirspurnin eftir 

hreinni og endurnýjanlegri orku er mikil. Líklegt er að á  komandi árum eigi  hrein orka eftir 

að vera allsráðandi í heiminum ekki eingöngu útaf umhverfisáhrifum heldur vegna þess að 
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orkuframleiðslan getur farið fram víðs vegar um heiminn.  Þetta býr til aukna möguleika fyrir 

lönd sem hafa tök á því að nýta fallvatnsorku, jarðvarma, sólar, vetnis og vindorku 

(umhverfisstofnun.is) 

 

Lög 30/2008: um upprunaábyrgð raforku sem framleidd er með endurnýjalegum orkugjöfum 

tóku gildi þann19. júní 2008.  Tilgangur þeirra er að stuðla að nýtingu endurnýjanlegra 

orkugjafa og skapa skilyrði fyrir viðskipti með upprunaábyrgðir á raforku sem framleidd er 

með endurnýjanlegum orkugjöfum. Jafnframt er ríkisvaldið með setningu laganna að gangast 

undir þjóðréttarlegar skuldbindingar íslenska ríkisins samkvæmt EES-samningnum en með 

lögunum eru teknar  upp í innlendan rétt viðeigandi ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins 77/2001/EB frá 27. september 2001 um að auka framleiðslu rafmagns með 

endurnýjanlegum orkugjöfum til notkunar á innri raforkumarkaði.  

 

Til að auka orkusparnað og orkunýtni hefur Evrópusambandið innleitt fjölda reglna og hefur 

með því lagt áherslu á að draga úr neikvæðum áhrifum hefðbundinna orkugjafa á umhverfið.  

Mikilvægur hluti þeirra ráðstafana er aukin notkun raforku, sem er framleidd með 

endurnýjanlegum orkugjöfum og eru nauðsynlegar til að fara að ákvæðum Kýótó-bókunar við 

rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar. Í aðildarríkjum 

Evrópusambandsins er í all flestum tilvikum dýrara að framleiða svo nefnt grænt rafmagn, en 

það er raforka sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum, heldur en að framleiða 

raforku sem framleidd er með jarðefnaeldsneyti, það er  kolum, gasi eða olíu.  

 

Þar sem framleiðsla á raforku með endurnýjanlegum orkugjöfum er alla jafna kostnaðarsamari 

en með hefðbundnu jarðefnaeldsneyti þá hafa Evrópuþjóðir leitað ýmissa leiða og ráða til þess 

að létta undir með þeim framleiðendum sem framleiða vistvæna orku. Meðal annars er 

algengt að ýmsir styrkir séu veittir  til þess að ýta undir framleiðslu á svokallaðri grænni orku 

til að mynda með útgáfu grænna vottorða. Græn vottorð eiga að segja til um uppruna 

raforkunnar þ.e. að viðkomandi vara sem framleiðandi er að selja sé framleidd úr 

endurnýjanlegum orkugjöfum. Græn vottorð eru upprunaábyrgðir á raforku og gera 

raforkuframleiðendum þeim sem hafa hátt hlutfall af endurnýjanlegum orkugjöfum á hinum 

innri raforkumarkaði færi á að selja slík vottorð vegna framleiðslu sinnar.  Þó þarf orkuver að 

hafa hlotið svokallaða græna vottun sem er staðfesting á því að það uppfylli allar þær kröfur 

sem gerðar eru til þeirra og segir þá til um hvort orkuverið framleiði í raun orku með 
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endurnýjanlegum orkugjöfum.  Þeim fyrirtækjum eða aðiljum sem hljóta græna vottun er 

síðan heimilt að selja þeim sem eftir því leita slík vottorð og í einstaka ríkjum 

Evrópusambandsins eiga sér nú þegar stað viðskipti með græn vottorð. Þeir sem hafa heimild 

til þessara viðskipta eða þessara kaupa eru aðrir framleiðendur á hinum sameiginlega 

raforkumarkaði en með kaupunum þá auka þeir hlutdeild sína í framleiðslu umhverfisvænnar 

orku sem og aðrir kaupendur sem sjá hag sinn í því að styrkja stoðir framleiðslu grænnar 

raforku. (Landsvirkjun) 

 

Framleiðsla á raforku  með endurnýjanlegum orkugjöfum skiptist annars vegar í vöruna sjálfa 

þ.e raforkuna, og hins vegar í græna hluta þess, þ.e. grænu vottorðin. Báðir þessir þættir 

raforkuframleiðslunnar eru söluvara og þjóna grænu vottorðin þeim tilgangi ,eins og fram 

kom hér að framan,  að staðfest er að uppruni raforkunnar er frá endurnýjanlegum 

orkugjöfum. Með þessu hafa opnast nýjar leiðir fyrir framleiðendur raforku frá 

endurnýjanlegum orkugjöfum til að markaðssetja afurð sína, þ.e. annars vegar vöruna sjálfa 

og hins vegar grænu vottorðin. Samkvæmt tilskipun Evrópusambandsin ráðsins 2001/77/EB 

frá 27. september 2001 er aðildarríkjum í sjálfsvald sett að ákveða með hvaða hætti 

raforkuframleiðendur eru hvattir til að auka framleiðslu sína á endurnýjanlegum orkugjöfum 

og er sala grænna vottorða háð skilyrðum sem sett eru í hverju aðildarríki evrópska 

efnahagssvæðisins fyrir sig.  Skilyrðin geta því verið mismunandi eftir því hvaða ríki á í hlut. 

Í megindráttum felur tilskipunin í sér þrjár tegundir grænna vottorða. Í fyrsta lagi vottorð sem 

seld eru til að fullnægja lagaskyldu um hlutfall framleiðslu á grænni orku en enn sem komið 

er hefur slíkri lagaskyldu ekki verið komið á. Í annan stað vottorð sem seld eru til að 

fullnægja landsmarkmiðum samkvæmt tilskipuninni. Loks í þriðja lagi vottorð sem seld eru til 

að auka sýnileika grænnar framleiðslu á reikningum raforkuframleiðanda. (Landsvirkjun) 

 

Í raforkulögunum er  Landsneti hf., falið hlutverk vottunaraðila hér á landi í samræmi við 

ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/77/EB frá 27. september 2001 um að auka 

framleiðslu rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum til notkunar á innri raforkumarkaði. 
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6.4 Framleiðsla, framleiðslufyrirtæki, eignarhald 

 

Með lögum 58/2008 sem tóku gildi þann 11.júní 2008 var raforkulögunum breytt í þeim 

tilgangi að skýra mörk samkeppni- og sérleyfisþátta í starfsemi orkufyrirtækja. Tilgangurinn 

var að leitast við að auka raunverulega samkeppni á þessum litla og lítt þróaða 

samkeppnismarkaði sem Ísland er. Raforkukerfi landsins er ekki tengt orkukerfum annarra 

landa og því er ljóst að byggja þarf að langmestu leyti á nýtingu innlendra orkugjafa fyrir 

almenna raforkunotendur og fyrirtækin í landinu. Ljóst er að miklir þjóðhagslegir og 

samfélagslegir hagsmunir tengjast eignarhaldi og nýtingu orkuauðlinda landsins og er það 

skoðun ríkjandi valdhafa að mikilvægt sé að tryggja  að þær verði áfram í samfélagslegri eigu. 

                   . 

Orkufyrirtækjunum var við gildistöku raforkulaganna einungis skylt að halda samkeppni og 

einkaleyfisþáttum í rekstri sínum aðgreindum í bókhaldi.  Nú er hins vegar  gerð krafa um 

fyrirtækjaaðskilnað, þ.e. að sérleyfis- og samkeppnisþættir skuli reknir hvor í sínu fyrirtæki. 

Þetta er í samræmi við þá almennu stefnumörkun sem í gildi er innan Evrópusambandsins. Er 

þessi stefna mörkuð til að tryggja jafnan aðgang framleiðenda að flutnings- og dreifikerfum 

raforku og koma í veg fyrir samkeppnishindranir sem kunna að leiða af því að sérleyfis- og 

samkeppnisstarfsemi er á sömu hendi. Með lögunum er nú jafnframt tryggt að í þeim tilvikum 

þar sem starfsemi dreifi- og hitaveitna byggist á sérleyfum verði meirihlutaeignarhald 

opinbert. Því er í lögunum miðað við að slík fyrirtæki verði ávallt að 
2
/3 hlutum eða meira í 

eigu opinberra aðila, þ.e. ríkis og/eða sveitarfélaga.  Þetta er  afleiðing þess að um dreifinguna 

getur ekki ríkt óheft samkeppni og sú leið að opinbert eignarhald verði tryggt hlýtur að leiða 

til þess að dreifiveiturnar muni síður beita áhrifum sínum til þess að hafa áhrif á söluverð og 

þannig auka möguleika frjálsar samkeppni í framleiðslu og sölu raforkunnar.  

Dreifikerfi raforku er í eðli sínu opinbert og gegnir afar mikilvægu hlutverki varðandi skilyrði 

til búsetu og atvinnustarfsemi í landinu öllu. Ísland er fámennt og strjálbýlt, auk þess sem 

tenging þess við raforkukerfi annarra landa er ólíklegt í nánustu framtíð.  Af hálfu stjórnvalda 

hafa á hverjum tíma verið uppi aðgerðir til að tryggja landsmönnum, eftir því sem við verður 

komið, raforku á viðráðanlegu verði óháð búsetu. Það hefur verið gert með ýmsu móti, t.d. 

með niðurgreiðslum á raforku til húshitunar, uppbyggingu á gjaldskrám raforkufyrirtækja, 

framlögum til jöfnunarkostnaðar við dreifingu raforku í dreifbýli og uppbyggingu dreifikerfa. 

Íslendingar líta á dreifikerfi raforku og hitaveitna sem meðal mikilvægustu innviða 

þjóðfélagsins. Því er eðlilegt að dreifingin verði undirorpin opinberu eignarhaldi  þó svo að 
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tekin hafi verið upp samkeppni í framleiðslu og sölu á raforku í samræmi við t ilskipun 

Evrópusambandsins. Engar kröfur um opinbert eignarhald eru settar um  fyrirtæki sem stunda 

vinnslu og sölu raforku þó að þessi fyrirtæki séu í raun nánast að öllu leyti í opinberri eigu 

 (Greinargerð með lögum 58/2008).   Okkar lagaumhverfi, sem nú er að þessu leyti í samræmi 

við EES reglur,  heimilar öllum einstaklingum/lögaðilum innan evrópska efnahagssvæðisins 

að reisa og reka orkuvirki. Í 1. gr. raforkulaga kemur m.a. fram að markmið laganna sé að 

skapa forsendur fyrir samkeppni í vinnslu og viðskiptum með raforku. Lögin miða að því að 

markaðsöflum sé beitt í vinnslu og sölu raforku.   

 

Nær öll raforkuvinnsla Íslendinga eða 99,95% kemur frá vatnsorku eða jarðvarma, sem eru 

endurnýjanlegar orkulindir. Langstærsti hluti raforkunnar eða rúm 73%, er unninn úr 

vatnsorku. Raforkuframleiðsla jarðgufuvirkjana hefur hins vegar aukist mjög mikið síðustu ár 

og var tæp 27% af allri raforkuvinnslu eða um 2.630 GWst á árinu 2006. Til samanburðar má 

nefna að árið 2004 var skiptingin þannig að raforkuframleiðsla vatnsaflsvirkjana var 83% af 

allri raforkuvinnslu og raforkuframleiðsla jarðgufuvirkjana 17%. Þess má geta að árið 2004 

var 16% af raforku í ríkjum Evrópusambandsins unnin með endurnýjanlegum orkugjöfum, en 

sambærilegt hlutfall hér á landi það ár var 99,95%.(Greinarg. með frumvarpi til laga 58/2008). 

 

Töluverðar breytingar hafa orðið á rekstri íslenskra orkufyrirtækja á undanförnum árum. 

Mikill fjöldi veitufyrirtækja, bæði stórra og smárra, annast dreifingu á orku hér á landi.     Á 

undanförnum árum hefur það orðið æ algengara að rekstur hitaveitna og dreifiveitna rafmagns 

sé sameinaður í eitt fyrirtæki, eftir atvikum ásamt vatnsveitu og jafnvel fráveitu. Nú eru 

starfandi sex fyrirtæki sem reka bæði dreifiveitur og hitaveitur: Hitaveita Suðurnesja, 

Norðurorka, Orkubú Vestfjarða, Orkuveita Húsavíkur, Orkuveita Reykjavíkur og Rarik. Ef 

undan eru skilin fyrirtæki sem reka smávirkjanir hefur Landsvirkjun verið eina orkufyrirtækið 

sem stundar eingöngu raforkuframleiðslu. Hins vegar eru dæmi þess að önnur orkufyrirtæki 

hafi stigið það skref að greina raforkuframleiðslu sína frá annarri starfsemi, svo sem Rarik 

gerði með stofnun Orkusölunnar. Þá er aðeins eitt fyrirtæki, Rafveita Reyðarfjarðar, sem fyrst 

og fremst sinnir dreifingu á raforku en framleiðir auk þess raforku í smáum stíl. Loks hefur 

Landsnet með kaupum fyrirtækisins á flutningskerfum annarra orkufyrirtækja eignast allt 

raforkuflutningskerfi landsins og annast rekstur þess. (Iðnaðarráðherra, 2007) 

Eins og að framan greinir eru öll stærri orkufyrirtækin, nema Hitaveita Suðurnesja, alfarið í 

eigu ríkis eða sveitarfélaga. Í hópi þessara fyrirtækja eru allar dreifiveitur landsins. 
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Samkvæmt upplýsingum sem einkum hefur verið aflað úr síðustu ársreikningum starfandi 

orkufyrirtækja skiptast eignarhlutföll með eftirfarandi hætti: 

Fyrirtæki  Eigendur  

Hitaveita 

Suðurnesja  

Reykjanesbær (34,75%), Geysir Green Energy (32%), Orkuveita 

Reykjavíkur (16,58%), Hafnarfjarðarbær (15,42%) og aðrir (1,25%).  

Landsnet  Landsvirkjun (64,73%), Rarik (22,51%), Orkuveita Reykjavíkur 

(6,78%) og Orkubú Vestfjarða (5,98%).  

Landsvirkjun  Ríkissjóður (99,9%) og Eignarhlutir ehf. (0,1%)  

Norðurorka  Akureyrarbær (98,38%), Arnarneshreppur (0,8%), 

Svalbarðsstrandarhreppur (0,46%), Grýtubakkahreppur (0,18%), 

Þingeyjarsveit (0,18%).  

Orkubú 

Vestfjarða  

Ríkissjóður (100%).  

Orkuveita 

Húsavíkur  

Húsavíkurbær (100%).  

Orkuveita 

Reykjavíkur  

Reykjavíkurborg (93,539%), Akraneskaupstaður (5,528%) og 

Borgarbyggð (0,933%).  

Rafveita 

Reyðarfjarðar  

Fjarðabyggð (100%).  

Rarik  Ríkissjóður (100%).  

 

Mynd 4  Eignarhlutföll orkufyrirtækja (Iðnaðarráðherra, 2007) 

 

 

Á grundvelli heimilda sinna hafa flest stærri orkufyrirtækin tekið þátt í stofnun félaga um 

starfsemi af ýmsum toga. Eftirgreindar upplýsingar, sem að mestu hafa verið teknar saman úr 

ársreikningum fyrirtækjanna, gefa nokkra mynd af þátttöku orkufyrirtækja í atvinnurekstri á 

ýmsum sviðum: 
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Fyrirtæki  Dóttur- og hlutdeildarfélög  

Hitaveita 

Suðurnesja  

Bláa lónið hf. (33,8%), DMM lausnir ehf. (30,4%), Íslensk nýsköpun ehf. 

(6,6%), Netorka hf. (9,09%), Vistorka hf. (11,3%).  

Landsnet  Netorka hf. (35%), Landsnet ehf. (100%).  

Landsvirkjun  Fjarski ehf. (100%), Icelandic Power Insurance Ltd. (100%), Íslensk 

jarðhitatækni ehf. (74%), Landsnet (64,73%), Enex hf. (24,29%), Farice hf. 

(1,3%), Hecla SAS (30%), Tengir hf. (38,3%), Íslensk orka ehf. (27,1%), 

Netorka hf. (40%), Baðfélag Mývatnssveitar ehf. (12,5%), Sipenco Gmbh 

(25%), Þeistareykir ehf. (31,97%), Neyðarlínan hf. (7,9%), Orkusalan ehf. 

(28%), DMM lausnir ehf. (6,69%), Vistorka hf. (13,6%), HydroKraft Invest 

(50%).  

Norðurorka  Fallorka ehf. (100%), Tengir ehf. (38,25%), Enex hf. (1,48%), 

Hrafnabjargavirkjun (18,75%), Íslensk orka ehf. (29,22%), Netorka hf. (5%), 

Stáltak hf. (1,36%), X-orka hf. (5,60%), Þeistareykir ehf. (31,97%).  

Orkubú 

Vestfjarða  

Netorka hf. (3%), Aðlöðun hf. (0,32%), Landsnet (5,98%) og Dalsorka ehf. 

(10%).  

Orkuveita 

Húsavíkur  

Þeistareykir ehf. (31,97%), Hrafnabjargavirkjun ehf. (18,75%), X-orka ehf. 

(8,47%), Netorka hf. (2,73%), Íslensk orka ehf. (20,40%).  

Orkuveita 

Reykjavíkur  

Gagnaveita Reykjavíkur ehf. (100%), Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar 

(79,3%), Hrafnabjargavirkjun (60%), NCI fjarskipti og orka ehf. (100%), 

Reykjavík Energy Invest (100%), Úlfljótsvatn frítímabyggð ehf. (100%), 

Enex hf. (24,12%), Enex-Kína ehf. (33,33%), Feyging ehf., Metan hf. 

(21,28%), Netorka hf. (22,61%), Landsnet (6,78%).  

Rarik  Orkusalan ehf. (100%), Héraðsvötn ehf. (50%), Sunnlensk orka ehf. (90%), 

Íslensk orka ehf. (2,3%), Netorka hf. (16%), DMM lausnir ehf. (4,1%), 

Sjávarorka ehf. (16,7%), Fossorka ehf. (20%), Húnaþing hf. (0,9%), Landsnet 

(22,51%), Blåfall Energi (10%).  

 

Mynd 5: Þátttaka orkufyrirtækja í atvinnurekstri (Iðnaðarráðherra, 2007) 
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6.5 Aðskilnaður sérleyfis- og samkeppnisþátta. 

Eins og áður hefur komið fram er nú gerð sú krafa að sérleyfisþættir í starfsemi orkufyrirtækja 

séu að lágmarki að 
2
/3 hlutum í eigu opinberra aðila. Til að hægt sé að koma þessu við þarf að 

gera kröfu um að skilja að samkeppnis- og sérleyfisþætti. Ýmis rök mæla jafnframt með því 

að gera kröfu um aðskilnað þessara þátta í starfsemi raforkufyrirtækja. Með því fyrirkomulagi 

ætti t.d. að vera unnt að tryggja að allir raforkuframleiðendur sitji við sama borð í samskiptum 

sínum við þau fyrirtæki sem annast dreifingu á raforku. Þetta er það fyrirkomulag sem komið 

hefur verið á hvað varðar flutning á raforku en sérstök lög gilda um starfsemi Landsnets og er 

þeim m.a. ætlað að tryggja jafna stöðu framleiðenda.  Flutnings- og dreifikerfið býr við það 

sem kallað er náttúruleg einokun og því koma aðstæður í veg fyrir að samkeppni geti átt sér 

stað.  Þó er einkaleyfið ef til vill of afdráttarlaust. Þannig mætti gera ráð fyrir að heimilt væri 

að leggja stuttar lagnir, óháðar dreifikerfum  til orkufrekra fyrirtækja sem myndu staðsetja sig 

í næsta nágrenni við framleiðslufyrirtækin.  Lögin heimila þetta ekki. Það leiðir til þess að 

greiðsla þeirra framleiðslufyrirtækja sem nýta raforku og eru staðsett skammt frá 

raforkuverunum er í raun skattur frekar en þjónustugjald. Þetta  er takmarkar möguleika til 

hagræðingar þar sem meira en helmingur orkuverðsins er vegna flutnings. Vinnsla og sala 

raforku er  þess eðlis að þar má koma við samkeppni. Núverandi fyrirkomulagi er ætlað að 

tryggja  að  almenningur og fyrirtæki geta keypt raforku af hvaða raforkuframleiðanda sem er 

án tillits til landfræðilegrar legu. Þær skyldur eru því lagðar á sérleyfisstarfsemina að hún 

flytji og dreifi raforku óháð því hver er seljandi og kaupandi orkunnar. Aðgreining þessara 

sviða tryggir betur jafnræði raforkuframleiðenda. (Sigurður Jónsson munnleg heimild, 20. 

apríl 2009)  

 

Löggjöf Evrópusambandsins um raforkumál hefur þróast ört á undanförnum áratug. Einn af 

grunnþáttum þeirrar löggjafar er sundurgreining samkeppni- og sérleyfisþátta, til að tryggja 

jöfn samkeppnisskilyrði og jafnan aðgang að raforkukerfum. Í tilskipun Evrópusambandsins 

96/92/EB, sem var fyrsta tilskipunin um innri markað raforku, var þess krafist að ríki tryggi 

a.m.k. bókhaldslegan aðskilnað milli sérleyfis- og samkeppnisþátta. Síðan hafa umtalsverðar 

breytingar verið gerðar í þeim tilgangi að auka aðskilnað.  Í tillögum framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins frá 19. september 2007 að breytingum á tilskipun 2003/54/EB er lagt til 

að kröfur varðandi aðskilnað og sjálfstæði þeirra sem annast kerfisstjórnun flutningskerfa 

verði enn og aftur  hertar.  
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Sérleyfum til að sinna tiltekinni starfsemi fylgja almennt ríkar skyldur.  Til að tryggja 

hagsmuni þeirra sem njóta þjónustu dreifiveitna gilda reglur um afhendingarskyldu, gjaldtöku 

vegna þjónustu, opinbert eftirlit með gjaldskrám o.fl. Sem dæmi má nefna að í raforkulögum 

er ítarlega kveðið á um skyldur dreifiveitna og gjaldskrármálefni. Gera verður kröfu um að 

þessi fyrirtæki gæti fyllsta hlutleysis og jafnræðis í starfsemi sinni og að rekstur dreifikerfa 

blandist ekki öðrum þáttum sem ekki tengjast beint þeim skyldum sem á dreifiveitum hvíla. 

Jafnframt er eðlilegt að tryggt sé að fjárhagsleg afkoma fyrirtækjanna sé ekki sett í hættu með 

þátttöku í óskyldum og áhættusamari rekstri. (Raforkulög 65/2003)  Á þessum sjónarmiðum 

byggjast ákvæði 5. mgr. 8. gr. raforkulaga og 2. gr. laga nr. 75/2004, um stofnun Landsnets 

hf., en þar er kveðið á um að flutningsfyrirtækinu sé óheimilt að stunda aðra starfsemi en þá 

sem því er nauðsynleg til að geta rækt skyldur sínar samkvæmt raforkulögum. Félaginu er þó í 

lögum heimilað að reka raforkumarkað. Sambærileg ákvæði er ekki að finna í lögum varðandi 

rekstur dreifiveitna rafmagns, hitaveitna og vatnsveitna.  Sérleyfisfyrirtækjum er heimilt að 

stunda aðra þá starfsemi sem jafna má við sérleyfisstarfsemi, svo sem rekstur hitaveitna sem 

ekki hafa einkaleyfi til starfsemi. Hins vegar er sérleyfisfyrirtækjum nú óheimilt að stunda 

alla samkeppnisstarfsemi og verður því að færa þann þátt fyrirtækjanna í sjálfstætt fyrirtæki. 

Þó ná þessi ákvæði ekki til allra minnstu orkufyrirtækjanna og eru mörkin sett við árlegar 

rekstrartekjur sem eru 2 milljarðar kr. eða  minni(Raforkulög 65/2003). 

 
6.5.1 Raforkuvinnsla 
 

Samkvæmt raforkulögum þarf leyfi ráðherra til að reisa og reka raforkuver sem eru stærri en 1 

MW.  Smávirkjanir eru þó undanþegnar ef þær tengjast ekki dreifiveitu.    Umsókn um 

virkjunarleyfi þarf að vera skrifleg og henni skulu fylgja helstu upplýsingar og gögn er varða 

byggingu og rekstur virkjunar. Í umsókninni þarf að greina frá helstu niðurstöðum rannsókna 

á viðkomandi virkjunarkosti, auk þess sem umsókninni þarf að fylgja lýsing á virkjuninni, 

þ.m.t. kort og uppdrættir sem sýna legu og tilhögun mannvirkja, helstu tölulegar upplýsingar 

um virkjunina og afmörkun virkjunarsvæðis. Með umsókninni þarf einnig að fylgja 

framkvæmda- og fjárhagsáætlun, þar sem fram kemur m.a. hvenær ætlunin sé að hefja 

framkvæmdir, hvenær þeim eigi að vera lokið og hvenær rekstur virkjunar eigi að hefjast. 

Afrit af samningi um tengingu við flutningskerfið eða dreifikerfi á viðkomandi svæði skulu 

fylgja umsókn, sem og upplýsingar um hvort fyrir liggi samkomulag við landeigendur og 

eigendur orkulinda um endurgjald fyrir nýtingu orkunnar.  Virkjunarleyfi verður aðeins veitt 

sjálfstæðum lög- og skattaðila og aðeins má veita virkjunarleyfi til nýtingar endurnýjanlegra 
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orkulinda, en ráðherra getur þó heimilað að reistar séu varaaflstöðvar og toppaflstöðvar í hinu 

samtengda raforkukerfi og aflstöðvar fyrir einangruð raforkukerfi sem nýta aðra orkugjafa 

 

Við veitingu virkjunarleyfis skal ráðherra taka tillit til mats á umhverfisáhrifum vegna 

framkvæmdarinnar og fullnaðarúrskurðar stjórnvalda þar um. Ráðherra skal einnig eftir því 

sem við á mæla fyrir um mótvægisaðgerðir og önnur skilyrði til að koma í veg fyrir eða draga 

úr áhrifum framkvæmdar á umhverfi og til að stuðla að sjálfbærri nýtingu endurnýjanlegra 

orkulinda. Slíkar aðgerðir eða skilyrði skulu vera í eðlilegum tengslum við framkvæmdina og 

geta m.a. lotið að hönnun og búnaði viðkomandi mannvirkja, staðarmörkum, nýtingarmagni, 

vöktun, mælingum, rannsóknum, upplýsingaskilum, framkvæmdum sem miða að því að 

varðveita náttúrugæði og frágangi á starfsstöðvum og landi á starfstíma og að honum loknum. 

( Raforkulög 65/2003). 

 

Ráðherra hefur heimild til að setja fram skilyrði hvað varðar útgáfu virkjunarleyfis með það 

að markmiði að tryggja nægilegt framboð raforku.  Skilyrðin geta einnig snúið að öryggi, 

framleiðslunnar, áreiðanleika og skilvirkni raforkukerfisins sem og nýtingu endurnýjanlegra 

orkulinda.  Það að auki geta skilyrði þessi snúið að umhverfisvernd og landnýtingu ásamt  

tæknilegri og fjárhagslegri getu virkjunarleyfishafa.  Einnig getur leyfi fyrir vatnsaflsvirkjun 

verið háð því skilyrði að samningar við aðrar virkjanir um samrekstur takist, þ.er annarra 

vatnsaflsvirkjana, vatnsmiðlana og jarðvarmavirkjana  sem eru á áviðkomandi virkjunarsvæði. 

Eins er og ráðherra heimilt að setja fram fyrirvara um að öðrum aðila kunni að verða veitt 

leyfi til virkjunar sem nýtir sama vatnasvið eða jarðhitasvæði.  Þá er ráðherra heimilt að bæta 

við ákvæðum sem að hans áliti eru nauðsynleg til að tryggja orkunýtingu og 

heildarhagkvæmni á vantasviðinu eða jarðhitasvæðinu.  Einnig er honum heimilt að 

endurskoða ákvæði virkjanaleyfis. ( Raforkulög 65/2003). 

 

Samkvæmt þessu getur það haft umtalsverð áhrif á samkeppnisaðstöðuna hversu mikla og 

dýra undirbúningsvinnu þarf til þess að fá virkjanaleyfi. Þá er þetta fyrirkomulag fallið til þess 

að veita stjórnvölfum rétt til inngrips í virkjanaferlið og til þess að gera mismunandi miklar 

kröfur eftir því hversu sterk staða umhverfisverndarsinna og annarra hugsmunaðila er hverju 

sinni (Sigurður Jónsson munnleg heimild, 20. apríl 2009)  
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6.5.2 flutningskerfi og dreifiveitur 

 

Öll stærri orkufyrirtæki landsins eru að mestu eða öllu í eigu opinberra aðila eins og fram 

hefur komið.     Flutningur raforku er sérleyfisstarfsemi og eitt fyrirtæki, Landsnet hf., annast 

flutning raforku og kerfisstjórnun.     Í lögum um stofnun Landsnets segir m.a. að hlutverk 

fyrirtækisins sé að annast flutning raforku og kerfisstjórnun samkvæmt ákvæðum III. kafla 

raforkulaga. Landsneti er óheimilt að stunda aðra starfsemi en þá sem því er nauðsynleg til að 

geta rækt skyldur sínar samkvæmt raforkulögum, en fyrirtækinu er þó heimilt að reka 

raforkumarkað. Stjórn Landsnets skal vera sjálfstæð gagnvart öðrum fyrirtækjum sem stunda 

vinnslu, dreifingu eða sölu raforku. Eigendur Landsnets hf. eru Landsvirkjun, Rarik, 

Orkuveita Reykjavíkur og Orkubú Vestfjarða, en þessir aðilar hafa lagt flutningsvirki sín inn 

sem hlutafé í fyrirtækið. Allar dreifiveitur og stórnotendur eru tengdir við flutningskerfi 

Landsnets. Flutningskerfið innifelur öll flutningsvirki á spennu sem er 66 kV og hærri, auk 

þess sem nokkur flutningsvirki á 33 kV spennu tilheyra einnig flutningskerfi fyrirtækisins. 

Allar virkjanir sem eru 7 MW og stærri eiga að tengjast flutningskerfinu beint, en smærri 

virkjanir mega tengjast í gegnum dreifiveitu. Landsneti er ætlað að byggja flutningskerfið upp 

á hagkvæman hátt að teknu tilliti til öryggis, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar og gæða 

raforku og fyrirtækið hefur eitt heimild til að reisa ný flutningsvirki á 66 kV spennu eða 

hærri.(Lög um stofnun landsnets 75/2004) 

 

Landsneti ber m.a. að tengja alla þá sem eftir því sækjast við flutningskerfið, að uppfylltum 

ákveðnum skilyrðum, auk þess að útvega rafmagn í stað þess sem tapast í kerfinu og launafl 

fyrir kerfið til að auka flutningsgetu og tryggja spennugæði.  Landsnet ber ábyrgð á öruggri 

stýringu raforkukerfisins og skal tryggja öryggi og gæði við raforkuafhendingu. Í slíkri 

kerfisstjórnun felst m.a. að stilla saman raforkuvinnslu og raforkuþörf, tryggja nægjanlegt 

framboð reiðuafls við rekstur kerfisins og mæla það rafmagn sem afhent er inn á og út af 

flutningskerfinu svo að unnt sé að gera upp viðskipti með raforku. ( Raforkulög 65/2003). 

 

Dreifing raforku frá dreifiveitu til kaupenda er sérleyfisstarfssemi samkvæmt 

raforkulögunum. Leyfi ráðherra þarf til að reisa og reka dreifikerfi á tilteknu dreifiveitusvæði, 

sem og til að hætta slíkum rekstri. Í leyfinu felst bæði einkaréttur og skylda til dreifingar á 

viðkomandi svæði. Ráðherra er heimilt að binda leyfið skilyrðum er lúta að tæknilegri og 

fjárhagslegri getu til að byggja upp og reka dreifikerfið og öðrum skilyrðum sem eiga að 

tryggja öryggi, skilvirkni og hagkvæmni kerfisins og umhverfisvernd. Dreifiveita annast 
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dreifingu raforku og kerfisstjórnun á dreifiveitusvæði sínu og henni er ætlað að viðhalda, 

endurbæta og byggja dreifikerfið upp á hagkvæman hátt að teknu tilliti til öryggis, skilvirkni, 

áreiðanleika afhendingar og gæða raforku.  Dreifiveitu er óheimilt að stunda 

samkeppnisrekstur og þar með niðurgreiða samkeppnisrekstur sem hún stundar með tekjum af 

starfsemi vegna dreifingar eða annarri sérleyfisstarfsemi eða starfsemi sem hefur sambærilega 

stöðu. ( Raforkulög 65/2003 sbr. 58/2008). 

 

Í september 2007 voru starfandi sjö dreifiveitur á landinu Þær eru:  Hitaveita Suðurnesja, 

Norðurorka, Orkubú Vestfjarða, Orkuveita Húsavíkur, Orkuveita Reykjavíkur, Rarik og 

Rafveita Reyðarfjarðar (Iðnaðarráðherra, 2007).  Dreifiveiturnar lúta opinberu eftirliti 

Orkustofnunar.  

6.5.3 Sala 

 

Sala á raforku er eða á að minnsta kosti að vera samkeppnisrekstur og allir notendur geta valið 

sér þann söluaðila sem þeir kjósa.  En notendur eru bundnir við að eiga viðskipti við 

dreifiveitu á viðkomandi svæði varðandi flutning og dreifingu raforkunnar og á verði 

samkvæmt gjaldskrá viðkomandi dreifiveitu. Leyfi iðnaðarráðherra þarf til þess að stunda 

raforkuviðskipti, en slíkt leyfi felur þó hvorki í sér sérleyfi né önnur sérréttindi til handa 

leyfishafa. Umsækjandi um leyfi þarf að vera sjálfstæður lög- og skattaðili og þarf að auki að 

sýna fram á fjárhagslegan styrkleika til að efna skuldbindingar vegna starfseminnar. Eftirtaldir 

níu aðilar höfðu fengið leyfi iðnaðarráðherra til raforkuviðskipta í október 2007: 

Eyvindartunga, Fallorka, Hitaveita Suðurnesja, Landsvirkjun, Orkubú Vestfjarða, Orkuveita 

Húsavíkur, Orkuveita Reykjavíkur, Orkusalan og Rafveita Reyðarfjarðar.  Settar hafa verið 

reglugerðir sem kveða á um viðskipti með raforku, sem og um það hvernig mælingum og 

uppgjöri milli vinnslu-, flutnings-, dreifingar- og sölufyrirtækja skuli háttað.   Hvernig staðið 

skuli að uppgjöri þegar skipt er um raforkusala, hvernig staðið skuli að lokunum fyrir 

orkuafhendingu, upplýsingar sem birta skal með reikningum og önnur samskipti dreifiveitna, 

sölufyrirtækja og notenda (Iðnaðarráðherra, 2007).   
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7. Markaðir og markaðsvæðing 

 

Eins og áður sagði hófst markaðsvæðing raforkugeirans hér á landi tiltölulega nýlega og þann 

1. janúar 2006 var raforkumarkaðurinn opnaður fyrir alla raforkunotendur.  Fjöldi þeirra 

notenda sem skipta um sölufyrirtæki er nánast eini mælikvarðinn sem eftirlitsstofnanir hafa til 

að fylgjast með samkeppni á raforkumarkaðnum.  Orkustofnun hefur aflað upplýsinga frá 

Netorku um fjölda þeirra sem skipta um sölufyrirtæki á Íslandi, en Netorka er hlutafélag í eigu 

raforkufyrirtækjanna og gegnir því hlutverki að vera sameiginlegt mæligagna- og 

uppgjörsfyrirtæki fyrir íslenskan raforkumarkað. Samkvæmt upplýsingum frá Netorku var 

fjöldi þeirra raforkunotenda (í þessu samhengi fjöldi mælistaða) sem skipti um raforkusala á 

Íslandi árið 2006 samtals 603 en það svarar til 0,35% af heildarfjölda notenda. (Netorka.is)   

 

7.1 Erlendir markaðir 

 

Í Danmörku hafa allir notendur getað valið sér raforkusala frá 1. janúar 2003. Hlutfall þeirra 

sem skiptu um raforkusala á árinu 2006 var um 1,5%.   Í Finnlandi skiptu um 3,9% notenda 

um sölufyrirtæki á áðurnefndu ári. Með norsku orkulögunum frá árinu 1990 var notendum 

heimilað að velja sér söluaðila. Raforkumarkaðurinn var síðan alveg opnaður á árinu 1997 

þegar felld voru niður öll gjöld vegna söluaðilaskipta. Á árinu 2006 skiptu 11,5% norskra 

notenda um sölufyrirtæki.   Á árinu 2006 skiptu 7,8% af öllum notendum í Svíþjóð um 

sölufyrirtæki. Hlutfallslega fleiri iðnaðarnotendur skiptu um sölufyrirtæki en heimilisnotendur 

eða 8,2% .  Tölur þessar taka aðeins til söluaðilaskipta. Í upplýsingum frá Finnlandi og 

Svíþjóð kemur fram að allhátt hlutfall notenda semur beint við sölufyrirtæki sitt um lækkun á 

taxta. Sambærilegar upplýsingar um slíka samninga hérlendis liggja ekki fyrir hjá 

Orkustofnun. (Samkeppniseftirlitið & Konkurencestyrelsen, 2007) 

 

Norðurlöndin hafa átt það sameiginlegt að alls staðar lýtur flutningur og dreifing raforku 

opinberu eftirliti. Til að byrja með völdu löndin þó mismunandi leiðir til eftirlits með 

raforkugeiranum. Á Íslandi, í Danmörku og Noregi hefur verið um að ræða stýringu með 

setningu tekjumarka fyrirtækja og eftirliti með gjaldskrám. Í upphafi völdu Svíar og Finnar að 

nota svokallaða „eftir á“ stýringu, þ.e. að skoða mál ef upp komu kvartanir varðandi gjaldtöku 

fyrirtækja, en setja ekki tekjumörk eða skoða gjaldskrár fyrir fram. Þessi lönd hafa síðan 

breytt eftirlitskerfi sínu og fært það nær því sem gerist annars staðar á Norðurlöndum, þó með 
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ólíkum hætti sé. Þannig hafa Svíar frá 1. janúar 2003 tekið upp nýtt kerfi til að meta hvort 

gjöld fyrir flutning og dreifingu raforku séu sanngjörn, eðlileg og í samræmi við þá þjónustu 

sem fyrirtækin veita viðskiptavinum sínum. 

 

Þær áherslur sem nú eru einna mest ræddar í norrænu samstarfi eru samræming á kröfum og 

leikreglum sem gilda á raforkumarkaði og eftirlit með raforkufyrirtækjum á Norðurlöndum. 

Slíkt á að skapa fyrirtækjum á sameiginlegum norrænum raforkumarkaði sem 

sambærilegastar aðstæður og auðvelda notendum samanburð. Þó að Ísland sé ekki þátttakandi 

á norrænum raforkumarkaði þykir eðlilegt að íslensk fyrirtæki starfi við sem líkastar aðstæður 

og fyrirtæki nágrannalandanna. 

 

Í september 2007 gáfu norrænar samkeppnisstofnanir út skýrsluna Capacity for Competition. 

Investing for an Efficient Nordic Electricity Market, þar sem fjallað er um samkeppni á 

norrænum raforkumarkaði. Í skýrslunni kemur fram að töluverð samþjöppun sé á 

Norðurlöndunum á ýmsum sviðum raforkumarkaðarins og orkuframleiðsla sé að stærstum 

hluta í höndum fárra stórra fyrirtækja, en þó er ekki talið að samþjöppun hafi aukist verulega 

síðastliðin ár. Krosseignarhald í raforkugeiranum virðist vera talsvert á Norðurlöndum, en því 

geta fylgt ýmis samkeppnisleg vandamál. Fram kemur í skýrslunni að samkeppniseftirlit á 

Norðurlöndum telja æskilegt að skilja að einkaleyfis- og samkeppnisrekstur til þess að tryggja 

að flutningsfyrirtæki og dreifiveitur mismuni ekki viðskiptavinum sínum, auk þess sem að 

heppilegast sé að skilja að eignarhald á samkeppnis- og einkaleyfisþáttunum á 

raforkumarkaði. Almennt séð er talið að verðvitund neytenda sé mesta vandamál smásölu á 

norrænum raforkumarkaði, en fáir hafa skipt um raforkusmásala á sumum Norðurlandanna, 

sérstaklega á Íslandi, eins og fyrr hefur komið fram. (Samkeppniseftirlitið & 

Konkurencestyrelsen, 2007) 

 

Ýmsar gerðir Evrópusambandsins á sviði orkumála hafa verið innleiddar í íslenskan rétt  

vegna aðildar Íslands að EES-samningnum Snúa þessar gerðir einkum að 

neytendasjónarmiðum og umhverfisþáttum Einnig snúa þær að vilja til að auka hagkvæmni í 

rekstri orkufyrirtækja til þess að hægt sé að koma á vaxandi markaðsbúskap í viðskiptum með 

raforku á þann veg að opna fyrir aðgang að flutnings- og dreifikerfum ríkjanna.   Hafa þessar 

gerðir leitt til  all nokkurra breytinga í löggjöf um orkumál á Íslandi og raforkulögin frá 2003 
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byggjast til að mynda á megintilskipun Evrópusambandsins í þessum efnum, tilskipun nr. 

96/92/EB, um sameiginlegar reglur um innri markað á sviði raforku. 

  

Í skilningi EES-samningsins telst raforka vera vara og í 24. gr. samningsins eru ákvæði um 

orkumál. Í þeirri grein segir  að aðeins sérstök ákvæði og fyrirkomulag varðandi orkumál séu í 

IV. viðauka samningsins.   Þar er upptalning á þeim gerðum sem teknar hafa verið upp í 

samninginn og varða orkumál (Lárus M.K. Ólafsson, 2008) 

 

Mikil áhersla hefur verið lögð á orkumál og umhverfisvernd hjá Evrópusambandinu 

unandfarin ár. Framkvæmdastjór Evrópusambandsins kynnti svokallaðan orkupakka ESB 

þann 10. Janúar 2007 en með þeim pakka er lagður grunnur að nýrri stefnu sambandsins í 

orkumálum.  Aðaláherslan er lögð á bætta orkunýtni og aukna nýtingu endurnýjanlegra 

orkugjafa.  En í pakka þessum kemur eftirfarandi fram:   

   

 „Efla þarf baráttuna gegn loftslagsbreytingum þar sem notkun óendurnýjanlegra 

orkugjafa er ein helsta ástæða loftslagsbreytinga og ein og sér ábyrg fyrir 80% 

útlosunar innan sambandsins 

 Tryggja þarf afhendingaröryggi orku þar sem sambandið er að miklu leyti háð 

innflutningi á orkugjöfum sem gerir orkukerfið berskjaldað gagnvart óstöðugu 

framboði á orku 

 Stuðla þarf að aukinni samkeppni á hinum innri raforkumarkaði 

 Setja þarf skýra grundvallarstefnu í orkumálum og að orkukerfi, og um leið hagkerfi 

sambandsins, verði skilvirkt og ekki eins háð mengunarvaldandi orkugjöfum.   

 Loks stefnir sambandið að því að verða leiðandi afl á alþjóðavísu í þróun á „hreinni“    

tækni á sviði orkumála“   (Lárus M.K. Ólafsson, 2008) 

 

Í orkupakkanum er meðal annars rætt um að styrkja þurfi innviði hins innri markaðar og taka 

á þeim vandamálum sem reynslan á raforkumarkaðnum hefur leitt í ljós til að mynda að auka 

neytendavernd og auka notkun á endurnýjanlegum orkugjöfum. Bæta þarf orkunýtni í 

aðildarríkjunum en talið er mögulegt að unnt sé spara um 1/5 af allri þeirri orku sem notuð er í 

dag.   Í kjölfar kynningar á orkupakkanum og orkustefnunni hefur framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins sett sambandinu markmið í orkumálum til ársins 2020. Helstu markmiðin 

eru eftirfarandi: 
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 Að stuðla að samdrætti í útlosun gróðurhúsalofttegunda um a.m.k. 20% fyrir 2020. 

 Að bæta orkunýtni um a.m.k. 20% fyrir 2020. 

 Að hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa í heildarorkunotkun sambandsins verði 20%    

árið 2020. 

 Að auka hlutfall lífræns eldsneytis sem orkugjafa í samgöngum og að hlutfall þess 

verði 10% af heildarorkugjafa í samgöngum árið 2020 (Lárus M.K. Ólafsson, 2008) 

 

Íslensk stjórnvöld fylgjast nokkuð  náið með þróun orkumála á vettvangi ESB og tekur  Ísland 

m.a þátt í rammaáætlun Evrópusambandsins um rannsóknir og tækniþróun (Framework 

Programme for Research and Technological Development) og sérstakri orkuáætlun þess 

(Intelligent Energy Europe).  Í gegnum þessar áætlanir geta íslenskir aðilar fengið styrki til 

ýmissa verkefna á sviði orkumála.   Sem dæmi má nefna að Orkusetrið, sem stofnað var af 

Orkustofnun í samstarfi við iðnaðarráðuneytið, er m.a. styrkt af Evrópusambandinu, en 

hlutverk Orkusetursins er að stuðla að aukinni vitund almennings og fyrirtækja um skilvirka 

orkunotkun og möguleika til orkusparnaðar. (http://ec.europa.eu/) 

 

Íslensk stjórnvöld og stofnanir hafa jafnframt tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi á sviði 

raforkumála til að fylgjast með stefnumörkun og þróun reglna og laga á því sviði en einnig til 

að læra af reynslu annarra þjóða. Þannig hefur verið tekið þátt í starfi nefnda um orkumál á 

vegum EFTA og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Ísland tekur einnig virkan þátt í 

norrænni samvinnu um orkumál á vegum Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar 

(Nordreg, 2005).  

 

7.1.1. Orkuverð til  almennings og samanburður milli landa 

 

Í upphafi ársins 2006 þegar samkeppni um sölu á raforku náði orðið til allra notenda lækkaði 

samkeppnishluti raforkuverðs og munur á gjaldskrám raforkusala minnkaði. Til að aðstoða 

neytendur við að leita sér ráðleggingar opnuðu Orkustofnun og Neytendastofa sameiginlega 

vefsíðu sem er ætlað að veita upplýsingar um réttarstöðu neytenda, framkvæmd 

söluaðilaskipta og val á hagstæðasta raforkutaxta. Safnar Orkustofnun gögnum um 

sérleyfishluta raforkuverðsins en Neytendastofa gögnum um samkeppnishlutann 

(Orkustofnun, 2009).  
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Til að átta sig á hvort þessi breyttu raforkulög hefðu áhrif í þá átt að til yrði samkeppni á 

raforkumarkaði þá ákvað skýrsluhöfundur að taka nokkur dæmi frá neytendum.  Fyrst er 

skoðað dæmi  hvort verðið breyttist eitthvað á þessu tímabili þ.e. þegar samkeppnin er komin 

til  og einnig tekur höfundur dæmi af erlendum markaði þ.e. ber saman raforkuverð hjá 

neytendum í Noregi og Þýskalandi.  Þetta er gert fyrst og fremst til að sjá skiptingu verðsins á 

milli raforku og dreifingu og hvort mikill munur sé á milli markaða. 

 

    Raforkukostnaður  Raforkukostnaður Hlutfallsleg breyting 

Breyting 

raforkuverðs á 

   í janúar 2007 í janúar 2005 raforkuverðs 

ársgrundvelli í 

krónum 

   Ársnotkun notanda kWst Ársnotkun notanda kWst 

Ársnotkun notanda 

KWs 

Ársnotkun notanda 

kWs 

Orkusalar :                                 10.000                                    10.000                           10.000                            10.000      

Hitaveita Suðurnesja 8,68 8,74 -0,70% -                         591      

Norðurorka   8,51 9,09 -6,40% -                      5.820      

Orkubú Vestfjarða, þéttbýli 8,44 8,03 5.1%                         4.122      

Orkubú Vestfjarða, 

dreifbýli 10,40 9,82 5,90%                         5.805      

Orkuveita Húsavíkur 9,19 10,60 -13,30% -                    14.121      

Orkuveita Reykjavíkur 8,84 8,76 0.9%                            747      

Rafveita Reyðarfjarðar 8,97 9,21 -2,60% -                      2.395      

Rarik, þéttbýli 8,92 9,32 -4,30% -                      3.986      

Rarik, dreifbýli  9,97 10,21 -2,30% -                      2.329      

 
Mynd 6 Breytingar á raforkuverði 2005–2007 (Orkustofnun, 2009). 

 

Á mynd 6 hér fyrir ofan gefur að líta verð á dreifiveitusvæðum til almennra notenda (kr/kWst 

m. VSK)   Í dæmi þessu er gert er ráð fyrir að frá árinu 2006 séu notendur með hagstæðasta 

auglýsta taxta og miðast tölur við 10.000 kWst á ári sem er ríflega áætluð notkun heimils.  Í 

flestum tilvikum lækkar raforkuverð til neytenda eins og sjá má á þessari mynd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samkeppnisumhverfi íslensks raforkumarkaðar 

___________________________________________________________________________ 

 

36 

 

    Raforkukostnaður  Raforkukostnaður Hlutfallsleg breyting 

Breyting raforkuverðs 

á 

   í janúar 2007 í janúar 2005 raforkuverðs ársgrundvelli í krónum 

   Ársnotkun notanda kWst Ársnotkun notanda kWst 

Ársnotkun notanda 

KWs 

Ársnotkun notanda 

kWs 

Orkusalar :                               500.000                                  500.000                         500.000                          500.000      

Hitaveita Suðurnesja 5,86 5,69 3,10%                       87.661      

Norðurorka   5,60 5,60 0,00%                                -      

Orkubú Vestfjarða, þéttbýli 5,59 5,31 5,30%                     139.661      

Orkubú Vestfjarða, 

dreifbýli 6,51 6,20 5,00%                     155.000      

Orkuveita Húsavíkur 6,02 5,84 3,00%                       88.920      

Orkuveita Reykjavíkur 5,79 5,76 0,60%                       16.787      

Rafveita Reyðarfjarðar 5,50 5,65 -2,60% -                    73.972      

Rarik, þéttbýli 5,58 5,86 -4,80% -                  139.696      

Rarik, dreifbýli  6,16 6,33 -2,60% -                    82.420      

 

Mynd 7    Breytingar á raforkuverði 2005–2007 (Orkustofnun, 2009).  

Á mynd 7 hér að ofan er einnig verið að skoða verð á dreifiveitusvæðum til aflmældra 

notenda (kr/kWst, án VSK). Gert er ráð fyrir að frá 2006 séu notendur með hagstæðasta 

auglýsta taxta og miðast tölur  við 500.000 kWst á ári.  Í þessu tilviki er verið að skoða þá 

aðila sem kaupa mikið magn orku eins og t.d. garðyrkjubændur eða aðila í orkufrekum rekstri.  

Eins og sjá má á þessu dæmi er einnig umtalsverður munur á raforkuverði en frekar á hinn 

vegin það er oftar en ekki að hækkun sér stað á milli ára.  

 

Dæmi um Raforkuverð til almennings á Selfossi (Sala og dreifing) þegar um er að ræða 

áætlaða meðal ársnotkun.  Kostnaður á ári:  

Notandi á Selfossi/ Orkusali Orkuveita 

Reykjavíkur   % 

Fastagjald 0   

Áætluð kWh 6.175     

Kr/kWh: 3,65        22.539        

Virðisaukaskattur 24,5%           5.522        

Samtals verð á raforku miðað við 6.175 kWh        28.061      41% 

      

Notandi á Selfossi/ Dreifing Hitaveita Suðurnesja     

Fastur kostnaður 8.622           8.622        

Kr/kWh 3,76        23.218        

Virðisaukaskattur 24,5%           7.801        
Samtals kostnaður við dreifingu miðað við 6.175 

kWh        39.641      59% 

      

Samtals orka og dreifing fyrir 6.175 kWh        67.702      100% 
Mynd 8  Almennur taxti sölu og dreifingar (Orkustofnun, 2009).   
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Ef tekið er dæmi af raforkunotkun miðað við meðalnotkun heimilis þá má sjá sbr. mynd 8 hér 

að ofan hversu mikill kostnaður liggur í raforkunni og hversu hátt hlutfall dreifingarinnar er.  

Eins og sjá má er dreifingin mun hærri kostnaðarliður en varan sjálf eða  krónur 39.641  sem 

gerir 59% af verðmynduninni á meðan raforkan er fyrir árið krónur 28.061 eða 41% af 

verðmynduninni. (Dæmið hér fyrir ofan sýnir áætlaða ársnotkun á Selfossi og miðað er við 

180 m² einbýlishús og er  miðað við 6.175 kWh á ári).  

Mjög erfiðlega gekk að  afla upplýsinga erlendis frá er skýrsluhöfundur hugðist skoða kostnað 

við raforkukaup og kostnað við dreifingu á raforku til neytenda.  Fór því höfundur þá leið að 

tala beint við notendur til að afla þessara gagna.  Að vísu er neysluvenjur Evrópubúa og þeirra 

sem talað var við nokkuð frábrugðnar þar sem raforka á Íslandi telst ódýr og neytendur hér á 

landi vanir að bruðla með rafmagn.   En á móti kemur að hérlendis höfum við heita vatnið til 

húshitunar en því er ekki fyrir að fara í Evrópu og því rafmagn bæði nýtt til húshitunar, til 

lýsingar á heimilum og fyrir öll tæki og tól sem hvert nútíma heimili hefur.  En til að fá sem 

réttasta mynd á samanburði þá tekur skýrsluhöfundur mið af meðaltals ársnotkun hjá 

íslenskum neytendum, þ.e. sama orkumagn og í dæminu frá Selfossi.   

Dæmi um raforkuverð til almennings í Þýskalandi (Sala og dreifing) 

Notandi í þýskalandi/Bad Bentheim söluaðili 

RWE   % 

      

Áætluð kWh 6.175     

Kr/kWh: 21,90 cent eða 37 kr       228.475        

Þar af 25% skattur        43.410        

Samtals verð á raforku miðað við 6.175 kWh      228.475      94% 

      

Notandi í Þýskalandi/ Dreifing      

      

Fastur kostnaður 92,82 €        15.641        

      

Samtals kostnaður við dreifingu miðað við 

6.175 kWh        15.641      6% 

      

Samtals orka og dreifing fyrir 6.175 kWh      244.116      100% 
 

Mynd 9  Þýskalandsmarkaður  (Anna Jóna Baldvinnsdóttir, 2009).  
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Hér fyrir ofan má sjá verð í Bad Bentheim í Niedesachsen, Þýskalandi en þar væri verðið á 

raforkunni krónur. 228.475 eða 94% af verðmynduninni miðað við áður uppgefna notkun eða 

6.175 kWh   Flutningurinn á þessu svæði er fastur eða kr. 15.669 eða 6% af verðmynduninni .  

Raforkusali í þessu tilviki er  RWE. (www.rwe.de) (Anna Jóna Baldvinsdóttir tölvupóstur, 19. 

apríl 2009) 

Dæmi um raforkuverð til almennings í Noregi ( Sala og dreifing) 

Notandi í Noregi/raforka, söluaðili Fortum   % 

      

Áætluð kWh 6.175     

Kr/kWh: 56 aurar norskar eða 10,95        67.616        

Þar af 25% skattur        16.904        

Samtals verð á raforku miðað við 6.175 kWh        67.616      44% 

      

Notandi í Noregi/ Dreifing      

      

Fastur kostnaður 2000 Nkr        38.494        

kr/kWh: 0,38 aurar norskar eða 7,43        45.880        
Samtals kostnaður við dreifingu miðað við 6.175 

kWh        84.374      56% 

      

Samtals orka og dreifing fyrir 6.175 kWh      151.991      100% 
 

Mynd 10 Noregsmarkaður (Margrét Ýrr Vigfúsdóttir, 2009). 

Hér fyrir ofan má síðan sjá hve hátt notendur í Noregi greiða fyrir 6.175 kWh af raforku eða 

krónur 67.616 eða 44% af verðmynduninni.  Dreifingin er krónu 84.374 eða 56% af 

verðmynduninni.  Seljandi raforkunnar er í þessu tilviki Fortum (www.fortum.no).  Þess ber 

jafnframt að geta að raforkuverð er mjög mismunandi hjá þessu fyrirtæki og fer eftir framboði 

og eftirspurn.  Erfitt er því að bera saman fast verð því verð á raforku getur verið mjög 

rokkandi milli vikna.   Neytendur  hjá þessu fyrirtæki hafa einnig möguleika á að velja leið 

þar sem raforkuverð er ávallt fast verð en í þessu tilviki er um breytilegt verð á raforku að 

ræða (Margrét Ýrr Vigfúsdóttir símtal, 19.apríl 2009).   

Vert er að nefna að áætluð ársnotkun bæði í Svíþjóð og Noregi á einbýlishús sem er um  180 

m²  að stærð er  um 25.000 kWh á ári. Þannig að ofangreindar tölur segja ekkert um ársnotkun 

erlendis  og eru aðeins til samanburðar við íslenska markaðinn til að hægt sé að átta sig á 

hlutfalli raforkunnar og dreifingarinnar svo og verði.   

http://www.rwe.de/
http://www.fortum.no/
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7.2. Stóriðja 

Samkvæmt fréttatilkynningu Orkuspárnefndar frá 10. febrúar 2009 um  raforkunotkun á 

Íslandi 2008 jókst notkun stóriðju  verulega á árinu 2008  vegna tilkomu Fjarðaáls og var 

hlutur stóriðju af heildamarkaðinum á landinu kominn í 77%.  Síðasta áratug 1998–2008 

hefur stórnotkunin aukist mikið eða um 8.964 GWh sem er um 2,5 föld almenn raforkunotkun 

hér á landi.  Almenn raforkunotkun jókst um 2,8% (2,5%) árið 2008 sem er minni aukning en 

verið hefur á allra síðustu árum en aukningin var 4,2% árið 2007 og 4,8% (5,3%) árið 2006 

(Orkuspárnefnd, 2008).  

Raforkunotkun stóriðjunnar er bundin í sér samninga við stóriðjufyrirtækin og er verðið 

jafnan trúnaðarmál. Stóriðjan er ekki tengd dreifikerfinu en greiðir flutningsgjöld samkvæmt 

sérsamningum (Orkuspárnefnd, 2008). All flest stóriðjufyrirtækin leitast við að reisa orkufrek 

iðjuver þar sem orkuverð er  hagstætt. Jafnframt skiptir það máli að sú orka sem hér er 

framleidd verður til úr endurnýjanlegum orkugjöfum og kallar ekki á kolefnislosun. Íslensk 

raforka er að þessu leyti á alþjóðlegum samkeppnismarkaði.  

 

 

 

 

 

 

 
 



Samkeppnisumhverfi íslensks raforkumarkaðar 

___________________________________________________________________________ 

 

40 

 

8. Framtíðarsýn 

Á síðustu árum hefur orðið afar ör framþróun á geymslu  raforku en allt frá upphafi hefur 

geymslan verið sá þáttur sem hefur hamlað notkun hennar bæði fyrir farartæki og í afviknum 

byggðum.   Miklir og sí vaxandi möguleikar eru í notkun raforku og virðist hún sjálf vera að 

ná yfirhöndinni sem orkugjafi á ökutæki.  Af þessu leiðir jafnframt að samkeppni með þessa 

framleiðsluvöru eykst nú stöðugt og mikil þróun í átt til samkeppnismarkaðar hefur verið 

stöðug undanfarin ár. Umhverfisvernd vegur hér einnig þungt enda er raforkan sem slík ekki 

mengunarvaldur, gagnstætt því sem gerist um kolefnaeldsneyti. Það skiptir afar miklu máli er 

hvernig þessi orkumiðill er framleiddur þ.e með vistvænum hætti eða hvort notað er 

kolefniseldsneyti.  Vatnsorka er afar vistvæn og heppileg til raforkuvinnslu. Vindorka og 

sólarorka eru  angar af sama meiði  og orkuvinnsla sólarljóssins en þróun um beislun hennar 

er ekki eins langt á veg.   

Íslenskur raforkumarkaður er einangraður og hefur til skamms tíma verið bundinn  við 

opinbert eignarhald.  Í framtíðinni eru líkur til þess að erlendir markaðir opnist bæði með 

bættum geymsluaðferðum, auknum notkunarmöguleikum og mögulegum flutningi á raforku 

um sæstreng til útlanda.  

 

8.1 Sæstrengur til Evrópu 

 

Í gegn um tíðina hefur verið horft til þess þáttar að möguleiki sé fyrir íslenska þjóð að komast 

inn á raforkumarkaði í Evrópu með því að flytja raforku um sæstreng til meginlandsins.  

Rannsóknir og athuganir hafa verið gerðar á möguleika þessarar framkvæmdar og hefur 

tækninni fleygt ört fram.   Ljóst er að þessi möguleiki er framkvæmanlegur en gífurlega 

kostnaðarsamur (Egill Benedikt Hreinsson, 1992/1993). 

 

Undanfarið hafa átt sér stað umræður um orkumál í Færeyjum þar sem meðal annars hefur 

verið rætt um um flutning raforku frá Íslandi um sæstreng. Næstum öll raforka sem notuð er í 

eyjunum kemur frá orkuverum sem knúin eru með olíu. Aðeins um 4% þeirrar raforku sem 

notuð er í Færeyjum kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum, vatnsafli og vindorku. 

Færeyingar telja að með fullnýtingu vatnsafls geti þetta hlutfall aðeins orðið 9%. Þeir telja að 

þeir geti aukið hlutfall endurnýjanlegrar orku í 35% með rafmagni frá Íslandi. Færeyingar 

telja að rafstrengur frá Íslandi kosti rúmlega 50 milljarða íslenskra króna og svo fjárfestingar í 
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dreifikerfinu. Samkvæmt samtali við orkumálaráðherra Færeyinga Johan Dahl þá vill hann 

hugsa sig tvisvar um áður en ráðist er í slíkar fjárfestingar  sem lagning sæstrengs er á milli 

landanna.   Mikilvægt sé að skoða kostnaðinn sem liggur þar að baki.  Guðni Jóhannesson 

orkumálastjóri hefur staðfest að viðræður hafi átt sér stað við Færeyinga um lagningu rafstrengs og 

tæknilega sé þetta mögulegt,  en líklegt sé að það séu öll mörg ár í þá framkvæmd (Vilja rafstreng 

héðan til Færeyja, 2009). 

 

8.2 Rafknúnir bílar, framþróun 
 

Á undanförnum árum og áratugum hafa raddir orðið háværari að bregðast þurfi við  því 

ástandi sem skapast hefur í heiminnum varðandi breytingar á loftslagi og grípa þurfi í 

taumana til að draga úr útblæstri gróðurhúsalofttengunda.  Einkafyrirtæki, ríki og 

einstaklingar víða um heim leita nú leiða til að mæta aukinni eldsneytisþörf með því að þróa 

nýja orkugjafa og notkunarmöguleika þeirra, auka nýtni þeirra sem fyrir eru og auka 

hagkvæmni við virkjun orkulinda. Enn fremur er leitað nýrra valkosta til að knýja áfram 

bifreiðar. Bæði sem viðbót við þá kosti sem við höfum núna, sem og orkugjafa sem koma í 

stað þeirra.  

 

Hvað tækni varðar við framleiðslu á rafbílum þá er ljóst að bifreiðaframleiðendur eru í dag 

fyllilega í stakk búnir til að hefjast handa við að framleiða rafbíla.  Í langan tíma hefur 

þekkingin á slíkri framleiðslu verið til staðar en erfiðast hefur verið að framleiða rafgeyma 

sem henta slíkum bifreiðum og hefur vandamálið þá helst legið í geymslunni og drægni 

bifreiðanna.  Sú fyrirstaða er ekki lengur fyrir hendi þar sem nú hafa verið þróaðar rafhlöður 

sem fullnægja kröfum vegna nota á rafbílum. Einnig er búið að þróa hleðslu- og 

hleðslustöðvar á rafhlöðum sem gera það að verkum að auðvelt er að skipta um rafhlöður, 

hlaða þær og halda uppi góðu þjónustustigi fyrir notendur.   

 

Ef fram heldur sem horfir þá eru allar líkur á því að rafbílar séu það sem koma skal.   Tilkoma 

slíkra bifreiða er af hinu góða fyrir samfélagið í heild því ef notkun þeirra verður almenn og 

þeir ná markaðsráðandi stöðu þá er ljóst að það  dregur úr útblæstri mengandi lofttegunda og 

það er ávinningur fyrir þjóðarbúið svo og almenning allan.  Fyrir Ísland og raforkumarkaðinn 

hér á landi yrði þetta líklegast mjög jákvæð þróun þar sem möguleikar á sjálfbærni hvað 

varðar öflun og notkun innlendra orkugjafa aukast sem hefði jákvæð áhrif á sjálfstæði okkar 
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hvað varðar efnahagsmál, sem og að gefa okkur frekari möguleika á nýsköpun í orkugeiranum 

(Steingrímur Ólafsson, 2008).  

 

8.3 Möguleg innganga í ESB 

Við mótun innri markaðar ESB hefur  verið lögð aukin áhersla á orkumál og unnið hefur verið 

að því að fella þau inn í hinn sameiginlega markað. Gerðir Evrópusambandsins um orkumál 

lúta aðallega að neytendasjónarmiðum, umhverfisþáttum og vilja til að auka hagkvæmni í 

rekstri orkufyrirtækja og koma á markaðsbúskap í viðskiptum með raforku með því að opna 

aðgang að flutnings- og dreifikerfum ríkjanna. Almennt er talið  að aðild að EES-samningnum 

hafi haft jákvæð áhrif á samkeppnismarkað fyrir raforku á Íslandi þó að áhrifin séu minni hér 

en á meginlandi Evrópu vegna þess að raforkukerfið er ekki tengt kerfi annarra ríkja.  Þar sem 

tilskipanir og reglur í ESB á orkusviði gilda að jafnaði á EES-svæðinu er sama sem enginn 

efnislegur munur á aðild að ESB annars vegar og að EES hins vegar. Evrópusambandið hefur 

sett sér það markmið að auka nýtingu endurnýjanlegra orkulinda og í  tilskipun 

Evrópusambandsin 2001/77  er að finna viðmiðunarmörk fyrir einstaka aðildarríki um hlutfall 

endurnýjanlegra orkulinda í raforkuframleiðslu. Þar sem EES-samningurinn nær ekki til skatta 

hefur tilskipunin ekki verið tekin upp í EES-samninginn Við upptöku ýmissa gerða í EES-

samninginn hefur Ísland fengið undanþágu á grundvelli sérstakra aðstæðna í orkumálum.  

Óljóst er hvernig færi með þessar undanþágur ef til aðildar kæmi (Evrópunefnd).  

 

Samkvæmt samtali við starfsmann Orkustofnunar þá eru niðurgreiðslur til þeirra sem 

framleiða rafmagn með endurnýjanlegum orkugjöfum nú þegar verulegar innan 

Evrópubandalagsins og er líklegt að íslenskur raforkumarkaður myndi njóta þeirra að minnsta 

kosti  að einhverju leyti ef til aðildar kæmi. (Haukur Eggertsson símtal,15. apríl 2009).    

8.4 Olía á drekasvæði  

 

Stjórnvöld á Íslandi hafa boðið út rétt til leitar og olíuvinnslu á Drekasvæðinu en svæðið er 

staðsett í norðausturhorni íslensku efnahagslögsögunnar.    Í núverandi efnahagslægð sem nú 

ríkir þá horfa margir til þess að framtíð okkar Íslendinga gæti legið í þessu svæði .   

Samkvæmt sérfræðingum norska olíufélagsins Sagex Petrolium, en þeir hafa einna mest rýnt í 

gögn af Drekasvæðinu og voru áður ráðgjafar íslenskra stjórnvalda,  þá álíta þeir að á þessu 

svæði sé olía í álíka miklu mæli og er í norska hluta Norðursjávar,  Þeir eru sannfærðir um að 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:283:0033:0040:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:283:0033:0040:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:283:0033:0040:EN:PDF
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þarna sé nóg af olíu, spurningin sé bara sú hversu margar holur þurfi að bora til að nálgast 

olíuna.  Ef litið er til hversu mikil verðmæti þarna gætu verið þá jafngilda þau öllum 

opinberum útgjöldum á Íslandi í fjögurhundruð ár.  

Sérfræðingar Orkustofnunar eru sammála Sagex-mönnum í að þarna liggi verðmæti og að 

þarna sé olía og/eða gas því mælingar og rannsóknir meðal annars frá rannsóknarskipi  

Hafrannsóknastofnunarinnar styðji það enn frekar. Ef vel gengur í framhaldinu og olía finnst 

þá er líklegt að hægt verði að ná upp olíu á þessu svæði eftir þrjú til fimm ár. Gunnlaugur 

Jónsson hjá Sagex spáir því að þar verði mikil uppbygging á næstu fimm til fimmtán árum 

(Gríðarmiklar olíu og gaslindir á Drekasvæðið, 2009). 

8.5 Samantekt / framtíðasýn 

 
Hugmyndir um framtíðarsýn eru teknar upp í skýrsluna vegna þess að skýrsluhöfundi þykir 

áhugavert að velta upp þeim möguleikum sem honum virðast efst á baugi um möguleika á 

markaði fyrir raforku.  Möguleikarnir eru margvíslegir og aðeins tæpt á þeim helstu.  

Möguleikinn um útflutning raforku um sæstreng gerbreytir hugsanlega samkeppnisumhverfi í 

raforku hér á landi og gerir orkuvinnslu eflaust að ennþá arðbærari atvinnustarfsemi en nú er.  

Umræðan um stóriðju hér á landi yrði þá líklegast óþörf ef hægt væri að selja  raforku út á 

þann ótæmandi markað sem þar er.   

 

Hvað rafbíla varðar þá er það eftisóknarverður kostur og spennandi möguleiki því að með 

tilkomu þeirra á markað hér á landi væri ekki þörf á að eyða gjaldeyri í dýra kolefnaorku.   

Rafbílar á íslenskum markaði eru í senn umhverfivænir og gjaldeyrissparandi. 

 

Í þriðja lagi er minnst á mögulega inngöngu í Evrópubandalagið.  Ef Ísland gengur í það 

bandalag þá eru líkur til þess að íslenskur raforkumarkaður komi til með að njóta þeirra 

styrkja sem þar eru í boði fyrir umhverfisvæna orku,  að minnsta kosti að einhverju leyti.   

 

Að lokum er minnst á olíu á Drekasvæði vegna þess að olíuvinnsla kann að setja strik í 

reikninginn að því er varðar raforkuvinnslu og breyta þeirri þróun sem átt hefur sér stað 

undanfarin ár. 
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9. Niðurstaða 
 

Niðurstaða skýrsluhöfundar er sú að á Íslandi sé nú þegar til vísir að samkeppni að því er 

varðar framleiðslu og sölu á raforku.  Eins og fram kemur í skýrslu þessari þá var raforka 

lengi vel mál hins opinbera þannig að það var samfélagið sem sá til þess að fólkið og 

fyrirtækin fengju raforku. Verð  raforkunnar var ekki endilega í samræmi við tilkostnað og 

margvíslegar reglur voru ríkjandi.   

 

Austan hafs og vestan var raforkan og er enn  að miklu leyti framleidd  með brennslu á kolum 

og olíu. Þessir orkugjafar hafa lengi verið á samkeppnismarkaði og menn gerðu sér þannig 

ljósa grein fyrir tilkostnaði við raforkuvinnsluna, gagnstætt því sem hér var.   Orka  var og er 

eftirsóknarverð og fyrirtæki sem ráku orkufreka starfsemi fóru að láta gera tilboð í  orkuna til 

sín.     Þegar Ísland gerðist aðili að Evrópska efnahagssvæðinu árið 1994 þá hófst þróun í átt 

að frjálsri samkeppni með raforku.  Lagaumhverfið var lagað að þessu, hugsunarhátturinn 

breyttist og tækninni fleygði fram.  Þetta breytta umhverfi opnaði þeim leið sem vildu og 

höfðu möguleika á að framleiða raforku sem þeir gátu síðan selt inn á dreifikerfið.  Jafnframt 

þótti heppilegt að orkunotendur gætu samið við fleiri en einn seljanda.  Að vísu höfðu erlend 

stóriðjufyrirtæki gert hagstæða samninga um raforku löngu fyrr en þróunin á almennum 

markaði var  eins og fram kemur í umfjöllun um lagaumhverfi hér að framan.    

 

Skýrsluhöfundur getur ekki lesið það út úr þeim upplýsingum sem hann hefur aflað að hér ríki 

frjáls fullkomin samkeppni í framleiðslu og sölu á raforku en vissulega er hér til vísir að 

raunverulegu samkeppnisumhverfi að fyrirmynd Evrópuþjóða. Að mati skýrsluhöfundar eru 

jákvæðu þættirnir þeir að ríkisvaldið leitast hér við að skapa samkeppnisumhverfi. Bæði 

raforkulögin og samkeppnislög ýta undir frjálsa samkeppni.  Það er einnig jákvætt að um er 

að ræða hægfara þróun því taka þarf tillit til margra þátta og ekki óeðlilegt að þegar farið er út 

í markaðsvæðingu sem þessa að ferlinn sé dýr, flókin og taki langan tíma.   

 

Það vakti sérstaka athygli skýrsluhöfundar þegar hann bar saman raforkuverð heimila á milli 

landa.  Þar kemur fram að á Íslandi er raforkuverð til almennings mun lægra en það er í 

samanburðarlöndunum þ.e. Noregi og Þýskalandi þrátt fyrir að dreifingarkostnaður hér á landi 

sé afar stór hluti eða rúmlega 50% af verðmynduninni.   
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Það sem  líklegt er að geti haft hamlandi áhrif á frjálsa samkeppni á íslenskum raforkumarkaði 

út frá þeim upplýsingum er höfundur aflaði sér og fram koma í umfjöllun um 

samkeppnisumhverfið eru aðallega  fjórir þættir.  Í fyrsta lagi ber að nefna smæð markaðarins. 

Það að Ísland er ekki tengt við raforkukerfi annarra landa takmarkar möguleika á allri 

samkeppni og leiðir til þess að ekki er hægt að selja vöruna á alþjóðlegum markaði,  þetta 

kann þó að breytast í framtíðinni.   Í öðru lagi er eignarhald vinnslu og sölu fyrirtækjanna þ.e 

að þau eru að lang stærstum hluta í opinberri eigu og líklegt að það hafi samkeppnishamlandi 

áhrif.  Í þriðja lagi kom það fram við rannsóknina að flutnings og dreifikostnaður eru stór hluti 

af verðmyndun raforkunnar. Þá er tiltölulega lítill biti eftir til að keppast um þegar búið er að 

taka hluta flutnings , dreifingar og skatta frá.  Í fjórða og síðasta lagi má leiða að því líkur að 

langur leyfaferill og forsjá hins opinbera geti  hamlað frjálsri samkeppni á þann hátt að drepa 

niður frumkvæði áhugasamra einstaklinga. 

 

Eins og fram kemur við rannsóknina þá á lang stærstur hluti raforkuvinnslu á Íslandi sér stað 

úr endurvinnanlegum orkugjöfum þ.e. vatnsafli og jarðhita sem gerir íslenska markaðinn 

sérstakan.  Sú samkeppni sem hér ríkir er í mótun og fylgir á eftir þróuninni í Evrópu þó svo 

að umhverfið sé hér umtalsvert frábrugðið.  Tenging um sæstreng til Færeyja eða ef til vill 

alla leið til Evrópu og einnig innganga í Evrópubandalagið myndi eflaust hafa mikil áhrif á 

þessa þróun og efla þau tækifæri sem í raforkuframleiðslu felast.  Tækni um nýtingu orku 

fleygir fram og breytingar kunna að verða á því hvaða form hennar teljist heppilegast.  Þá 

kann að vera að möguleg olíuvinnsla á íslensku yfirráðasvæði dragi, að minnsta kosti 

tímabundið, úr mikilvægi raforkunnar.  Ekkert er því í hendi þó svo að brautargengi 

raforkunnar hafi verið mikið undanfarin ár og þróun samkeppnismarkaðar hafi verið stígandi.  
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10. Lokaorð 

 
Þegar höfundur hóf vinnu við skýrslu þessa varð honum fljótlega ljóst hversu mikið starf 

hefur verið unnið til þessa bæði erlendis og hérlendis í því skyni að koma á 

samkeppnismarkaði með raforku. Jafnframt hefur mikil vinna verið lögð í kanna hvernig 

samkeppni verði best fyrir komið á þessu sviði.  Í upphafi hafði höfundur verið búin að mynda 

sér þá skoðun að samkeppni í raforku væri meira á orði en á borði og væri viðleitni 

stjórnvalda til samkeppni meira gerð fyrir útlitið heldur en innihaldið.   En þegar höfundur var 

komin nokkuð vel á veg í rannsóknarvinnu við vinnslu skýrslu þessarar þá fóru skoðanir hans 

að breytast í þá veru að í raun sé hér á landi raunverulegur vilji til að koma á samkeppni.  Þau 

skref sem hafa verið tekin eru einungis áfangar í þróun sem tækni, markaðsaðasta og fleiri 

þættir eiga eftir að mæta.  Eignarhaldið á þeim fyrirtækjum sem að raforkumarkaðinum koma 

er að lang stærstum hluta í höndum ríkisvaldins og er það að mati höfundar til þess fallið að 

draga úr samkeppni.  Hins vegar verður að líta til þess að raforka er ein af grunnþörfum 

nútíma samfélags þannig að fara ber varlega í einkavæðingu og líklegast best að finna 

meðalhóf í þeim efnum   Ríkisvaldið vill tryggja að samfélagið/þjóðin ráði yfir auðlindunum 

sem er eflaust nauðsynlegt en líklegt er að það dragi úr samkeppnismöguleikum. Það hversu 

stór hluti verðs raforkunnar er vegna flutnings og dreifingar dregur verulega úr  

samkeppnismöguleikunum í framleiðslu og sölu.  Höfundi virðist ef litlið er til reynslu 

Evrópuríkja að í framtíðinni þá séu allar líkur á því að þessi kostnaður eigi eftir að minnka 

hlutfallslega.  Eftirlit með sérleyfisþáttunum er afar mikilvægt og nauðsynlegt að Orkustofnun 

hafi til þess nægilegt fé og mannafla.  Þá kann að vera heppilegt til aðhalds fyrir 

dreifiveiturnar að heimila einkaaðilum að leggja raflínur stuttar vegalengdir til þess að laða að  

aðila sem vilja flytja orkufreka starfsemi nær orkuuppsprettunum.  

 

Skýrsluhöfundur einbeitti sér í þessari skýrslu að rannsaka almenna markaðinn en hugði 

minna að stóriðjumarkaðnum enda er hann ekki eins gagnsær og heldur ekki í eins mikilli  

þróun.   Erfiðlega gekk að fá upplýsingar um verð til neytanda í Evrópu og því tók höfundur 

til þess ráðs, til að fá sem gleggsta mynd af  raforkuverði til almennings, að hafa  samband við 

fólk sem býr í Evrópu og fékk upplýsingar um raunverulegar greiðslur venjulegs 

fjölskyldufólks fyrir raforku. Það sem kom einna mest á óvart er það hversu ódýr raforka til 

almennings er á Íslandi. Eins og fram kemur í skýrslunni er raforkuverð til almennings í 
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Evrópu mun hærra en hér jafnvel þó að dreifingarkostnaðurinn sé víða mun minni. Þetta 

skýrist þó að nokkru af gengi íslensku krónunnar sem gerir allan samanburð erfiðan.   

 

Virðisaukaskattur leggst á raforku hér eins og annars staðar en sérstök skattheimta á 

raforkuvinnslu er hér ekki fyrir hendi.   Megin skýringin er þó eflaust sú að vinnsla, dreifing 

og sala hefur til skamms tíma verið að öllu leyti á vegum ríkisvaldsins sjálfs.   Megin hluti 

skattheimtunnar erlendis er vegna brennslu kolefna.  Evrópuríkin veita verulegu fé til 

niðurgreiðslna á orku sem unnin er með endurnýjanlegum orkugjöfum og ætti orkuverð til 

almennings af þeim sökum að vera lægra.  Höfundur veltir því fyrir sér hvort möguleg 

innganga Íslands í Evrópubandalagið myndi leiða til niðurgreiðslna á raforkuframleiðslu 

okkar og færa greininni þannig aukna velsæld.  
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