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Abstract 
This final report is about the concept of drilling for hot water in 

Hólsgerði in Eyjafjörður. Today there is no geothermal heating utilities 

in this area. Buildings are heated up by electricity, either with radiators 

or heat tubes that are used to heat up the water which run through the 

radiators. In the area  it is people´s opinion, , that it is a possibility to 

find hot water, in a sufficient quantity, to warm up the farms in the 

neighborhood of Hólsgerði. Specialists who have examined the 

territory agree. In this assignment all cost of the project is presented, 

including drilling the hole, the main pipe and the pipes to each farm. 

Cost analysis is made for the project along with two sensitivity 

analysis. Several ways are examined to finance this project with grants 

and subsidies. Eventually the most feasibility way is found to finance 

this project with loans and the profitability is determined (IRR). Given 

these presumption in this report it is profitable to drill for hot water in 

Hólsgerði. 

 

The benefits of having a geothermal heating utilities in the 

region with its future prospects in mind are also discussed, because 

establishing of a geothermal heating utilities gives possibilities of 

running  estates for summer cottages and various other new 

employment opportunities. 
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Útdráttur 
Lokaverkefni þetta fjallar um þá hugmynd að bora eftir heitu 

vatni í landi Hólsgerðis í innanverðum Eyjafirði. Í dag er ekki hitaveita 

á þessu svæði. Húsin eru hituð upp með rafmagni, ýmist með 

rafmagnsofnum eða að hitadunkar eru notaðir til að hita vatn sem síðan 

fer á ofnana. Það er mat íbúanna á svæðinu og sérfræðinga sem hafa 

skoðað það að þar megi finna heitt vatn í nægilegu magni til að hita 

upp bæina í nágrenni Hólsgerðis. Í ritgerðinni er tilgreindur allur 

kostnaður sem fellur til við borun virkjunarholu, stofnæð og lagnir á 

bæina. Gerð er kostnaðargreining á framkvæmdinni og tvær 

næmnigreiningar. Skoðaðar eru ýmsar leiðir til fjármögnunar með 

styrkjum og niðurgreiðslum. Loks er fundin hagstæðasta leiðin til að 

fjármagna framkvæmdina með lánum og reiknuð út arðsemi hennar 

(IRR). Miðað við gefnar forsendur í þessu verkefni er arðvænt að bora 

eftir heitu vatni í Hólsgerðis. 

 

Einnig er fjallað um kosti þess að hafa hitaveitu með 

framtíðarhagsmuni sveitarinnar í huga, því að með tilkomu hitaveitu 

opnast möguleikar á rekstri sumarbústaðabyggðar og fleiri 

atvinnutækifærum. 
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