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Útdráttur 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er samanburður á álveri og efnavinnslugarði út frá 

þjóðhagslegum ávinningi.  Hér á Íslandi hefur nýting jarðvarma- og vatnsorku skilað okkur 

því að innlend orka er mjög mikil í heildarorkunotkun landsins.  Orkuauðlindin er engu að 

síður takmörkuð og unnið hefur verið að því að búa til ramma utan um það magn sem nýta á í 

framtíðinni.  Á suðvesturhorninu m.a. er þörf á að fá orku fyrir nýja starfsemi og hefur 

sérstaklega verið horft til þess að byggja upp iðnað í Helguvík.  Það eru tillögur um að virkja 

um 600 MW fyrir svæðið en einnig þarf að styrkja flutningsnetið sem er fullnýtt í dag.  Álver 

nota  um 74% af raforku landsins en það hefur verið gagnrýnt að vera með svo stórt hlutfall 

raforkuframleiðslu landsins í einum iðnaði.  Ísland stendur vel að mörgu leyti í samkeppni við 

aðra aðila í heiminum um raforkusölu en þrátt fyrir umhverfisvæna  orku og nægt landrými þá 

eru einnig þættir sem vega á móti samkeppnishæfni landsins.  Landfræðileg einangrun og 

flutningskostnaður til og frá landinu eru þar á meðal,  því er orkuverð hér lægra heldur víðast 

hvar í Evrópu.    Hafin er smíði álvers í Helguvík þrátt fyrir að ekki hafi öll ytri skilyrði verið 

uppfyllt.  Einnig hafa komið upp hugmyndir um efnavinnslugarð í Helguvík en það er 

samansafn af efnafyrirtækjum sem eru á sama svæði og nýta affall og/eða framleiðslu hvors 

annars til á ná fram betri nýtingu og hámörkun á arðsemi.  Við samanburð á þessum tveim 

kostum þá er niðurstaðan sú að efnavinnslugarður telst álitlegri kostur út frá nýtingu á orkunni 

og samræmist hann betur orkustefnu Íslands.  Áhættan við efnavinnslugarðinn er mögulega 

meiri, en ávinningarnir geta vegið upp á móti því. 
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Formáli  

Þetta er BS ritgerð mín til viðskiptafræði á Bifröst.  Ritgerðin var unnin á haustönn 2012 og 

fjallar hún um nýtingu á takmarkaðri orku á suðvesturhorninu og er sérstaklega velt upp þeirri 

spurningu hvort rétt sé að setja hana í álver eða hvort frekar eigi að skoða efnavinnslugarð.   

Ég hafði hugleitt lengi hvaða efni ég ætti að taka mér fyrir hendur í ritun BS ritgerðar og var 

með ýmsar hugmyndir sem tengdust mínum bakgrunni og reynslu eða því umhverfi sem ég 

var að vinna í.  Niðurstaðan varð engu að síður viðfangsefni sem er töluvert út fyrir 

þægindaramma minn og í geira sem ég þekkti ekki mikið fyrir ritun.  Mér fannst og finnst 

orkugeirinn mjög áhugaverður enda skiptir hann mig sem Íslending miklu máli og ljóst er að 

það er umtalsverð gerjun í gangi og líklegt að á næstu árum verði teknar ákvarðanir sem 

marka tímamót í hvert við erum að stefna og hver þróunin í þessum geira verður til framtíðar.  

Ritgerðin er fyrst og fremst hugsuð sem innlegg í umræðu um nýtingu orku og hugsanlega 

ábending og áminning um að staldra við og skoða málin vel áður en stórar og óafturkræfar 

ákvarðanir eru teknar sem varða þjóðina alla.  Að fá endalega niðurstöðu í þessi mál er of 

viðamikið verkefni fyrir BS ritgerð en ritgerðin er innlegg í og getur stutt við frekari vinnu við 

að bera saman þá kosti sem eru á borðinu. 

 

Ég vil sérstaklega þakka Andra Ottesen leiðbeinanda mínum fyrir veitta aðstoð og stuðning 

við vinnslu ritgerðarinnar.  Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma og 

veita mér mikilvægar upplýsingar við vinnslu ritgerðarinnar. 

 

_____________________________ 

Þorvaldur Finnbogason 
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Inngangur 

Um þessar mundir er íslenska þjóðin að vinna sig út úr stórri kreppu og vitundarvakning 

varðandi mál sem varða þjóðina í heild hafa snert fleiri og umræða um þjóðarhag og þjóðmál 

hefur almennt verið meiri eftir hrunið.  Íslenska þjóðin hefur komist að raun um að athafnir 

jafnt sem athafnaleysi hafa mikil áhrif á stöðu þjóðarinnar núna og til framtíðar.   Sjálfsrýni 

og endurskoðun á ýmsum málum á upp á borðið núna.  Stjórnarskráin er endurmetin, 

þjóðfundir haldnir og farið er með stór og mikilvæg mál í þjóðaratkvæði. 

Eitt af stóru málum Íslendinga er nýting þjóðarauðlinda og meðferð þeirra.    Orkan er meðal 

annars í lykilhlutverki sem auðlind og mismunandi skoðanir eru á hvernig við höfum verið að 

nýta orkuna og hvernig og þá í hversu miklum mæli við eigum að nýta hana til framtíðar.   

Það eru mjög margar hliðar á þessu máli og ólíkir þættir sem þarf að skoða og má þar nefna 

umhverfis-, atvinnu- og fjárhagsleg mál.  Líkur má þó leiða að því að almennur vilji sé fyrir 

því að nýta þjóðarauðlindir okkar á skynsamlegan máta sem kemur okkur vel til framtíðar.  

Áliðnaðurinn er stór hjá okkur í dag en er rétt að hafa öll eggin í sömu körfunni? 

Orkan er takmörkuð auðlind og í þessu ljósi er rétt að skoða hvernig við erum að nýta orkuna 

í dag, kosti og galla þess ásamt því að meta aðra kosti í stöðunni.  Enn er hægt að virkja 

töluvert mikið en hafa skal í huga að það er mismikið hægt að nýta í hverjum landshluta og 

flutningsgeta á milli svæða er í sumum tilvikum uppurin.   

Eitt af þeim svæðum sem þarf að skoða er suðvesturhornið og hefur meðal annars umræða um 

álver í Helguvík verið fyrirferðamikil ásamt atvinnuástandi á Suðurnesjum.  Gagnaver hefur 

þegar risið og er verið að vinna í að byggja upp þann iðnað.  Hvað með aðra möguleika?  

Nýjar hugmyndir hafa komið fram um grænan efnavinnslugarð í Helguvík og í þessari ritgerð 

mun ég leitast við að skoða þessi mál og meta.  Rannsóknar- og viðfangsefni ritgerðarinnar er 

því að skoða eftirfarandi: 

Með því að fara í uppbyggingu á efnavinnslugarði á suðvesturhorninu frekar en álver, 

getur þjóðin þá fengið verðmætari vöru fyrir hvert MW í raforku, minni mengun og fleiri 

störf ásamt því að minnka  rekstraráhættu fyrir ríki og sveitarfélög?   Hvor framleiðslan 

er í meira samræmi við orkustefnu fyrir Ísland?  Er efnavinnslugarður heilt á litið 

arðbærara og áhugaverðara verkefni til að nýta raforkuna í heldur en í álver?   
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Ljóst er að efnið er umfangsmikið og því er afmörkunin bundin við ofnagreinda skilgreiningu 

eins og kostur er.  Það er ekki hægt á nokkurn hátt að kanna alla þætti til hlítar í verkefni sem 

þessu og ekki verður tekin afstaða til annarra ytri þátta sem geta tengst þessu beint og óbeint.  

Má þar nefna hugsanlega aðra kosti í raforkuframleiðslu í  framtíðinni eins og vindorku, eða 

viðbótarflutningsgetu á milli landshluta sem er ekki til staðar í dag eða aðra þörf fyrir notkun 

á orkunni t.d. með öðrum iðnaði sem ekki er tekið á hér.   Það getur verið að mögulegt verði 

að framkvæma fleiri en einn kost í framtíðarorkunýtingu á suðvesturhorninu t.d. að byggja 

bæði álver og efnavinnslugarð á Suðurnesjunum en orkan er takmörkuð og markmið þessarar 

ritgerðar er að vera innlegg í umræðu um að við þurfum að vanda valið í hvað við ætlum að 

nota hana. 

  



8 
 

Rannsóknin 

Við upphaf rannsóknar þekkti rannsakandinn orkuiðnaðinn og stóriðju mjög takmarkað og 

kom því með ómótaðir skoðanir inn í rannsóknina.  Það er til mikið magn af gögnum sem 

tengist orkuiðnaðinum og stóriðju á Íslandi.   Efnið er að hluta til pólitískt og mikið af því 

sem til er lýsir einni hlið eða skoðun og því var það áskorun fyrir skýrsluhöfund að velja rétt 

gögn, túlka þau og leggja óháð mat á þau.   

Aðferðarfræði 

Aðferðarfræðin sem var valin og beitt er í ritgerðinni er eigindleg raundæmisrannsókn (Baxter 

og Jack, 2008).  Um er að ræða lýsandi raundæmisrannsókn (Yin, 2003) þar sem gögnum er 

safnað saman úr ólíkum áttum (eigindlegum og megindlegum) og tekin er saman greinargóð 

lýsing á efninu innan fræðilegs ramma.  Farið er yfir núverandi stöðu og reynt að draga upp 

mynd af stöðunni eins og hún er við framkvæmd rannsóknarinnar.  Beitt verður eigindlegum 

viðtölum við vinnslu ritgerðarinnar til að fá frekari upplýsingar, betri skilning, skoðanir og 

stuðning við fyrirliggjandi gögn.  Um er að ræða viðtöl þar sem rannsakandinn og 

viðmælendur eiga samtöl um rannsóknarefnið.  Viðtölin voru sett upp með hálfopnum 

spurningum sem stuðst var við en samtalið fékk að flæða og var mjög opið.  Rannsakandinn 

gegnir veigamiklu hlutverki í rannsókninni og lagði hann áherslu á að gæta hlutleysis enda 

ákveðin hætta á hlutlægni í svona rannsókn.   

Ástæða fyrir því að þessi rannsóknaraðferð er valin er að tilgangurinn er að ná greinagóðri 

lýsingu á viðfangsefninu og fara í samanburð á víðtæku efni þar sem gögn og upplýsingar 

liggja víða.  Rannsókninni er ætlað að verða innlegg í núverandi umræðu og stöðu ásamt því 

að vera góður grunnur fyrir nánari skoðun á viðfangsefninu.  

Framkvæmd rannsóknar 

Höfundur hóf rannsóknina á því að fara í mikla gagnaöflun og las sér til um orkugeirann, 

flutningsnetið, stóriðju, aðgerðir stjórnvalda og skoðanir ólíkra manna og hópa.  Mikið var til 

af gögnum og var þeim safnað saman úr ólíkum áttum.  Mikið var skoðað af opinberum 

gögnum m.a. fyrri rannsóknir, skýrslur, umsagnir, ársreikningar, hagtölur, matsáætlanir, 

greiningar og fréttir.  Höfundur var meðvitaður um uppruna gagna hverju sinni og lagði 

áherslu á áreiðanleika þeirra og að innihald þeirra ætti við rannsóknarefnið.  Ef 

upplýsingarnar komu fram sem skoðun eins aðila þá leitaðist höfundur við að lesa skoðanir 

fleiri aðila og sérstaklega þær sem kynnu að vera á öndverðum meiði.  Þar sem ritgerðin 
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fjallar einnig að töluverðu leyti um nýjan eða nýtilkominn efnaiðnað á Íslandi og nýsköpun 

þar þá var einnig þörf á að fá gögn og upplýsingar um viðkomandi iðnað sem lágu ekki fyrir 

opinberlega. Höfundur fékk því aðgengi að skýrslum hjá Carbon Recycling International 1 

(CRI) og fleiri gögnum frá Andra Ottesen sem voru nauðsynleg við úrvinnslu ritgerðarinnar. 

Til að fá dýpri skilning á viðfangsefninu, fá stuðning við fyrirliggjandi gögn og nýjar 

upplýsingar, tók höfundur eigindleg viðtöl við tvo fagaðila.  Viðmælendur voru valdir þar 

sem þeir tengjast efninu og hafa þekkingu á því en einnig vegna þess að þeir hafa bæði 

hagsmuni áliðnaðarins og efnavinnslugarðs í huga.  Viðtölin fóru fram á vinnustöðum 

viðmælanda og stóðu í u.þ.b. eina klukkustund.  Þau voru tekin upp af skýrsluhöfundi og vann 

hann úr þeim samhliða öðrum gögnum og nýtti upplýsingar sem þar komu fram við 

ritgerðarvinnsluna.  Viðmælendur voru Kristinn Hafliðason hjá fjárfestingasviði Íslandsstofu 

og Bryndís Skúladóttir hjá Samtökum Iðnaðarins.   Þegar höfundur var búinn að fara í 

gagnaöflun og ræða við viðkomandi aðila þá var það hans mat að ekki væri þörf á frekari 

viðtölum við vinnslu ritgerðarinnar.  Fyrir nánari útskýringar og upplýsingar þá hringdi 

höfundur í Skipulagsstofnun og talaði þar við Þórodd Þóroddsson en einnig hringdi höfundur í 

Helga Bjarnason sem hefur unnið að uppbyggingu kísilverksmiðju í Helguvík. 

Fyrra viðtalið var tekið við Kristinn Hafliðason þann 2. nóvember 2012.  Fjárfestingarsvið 

Íslandsstofu
2
 er með það markmið að laða erlenda fjárfestingu til Íslands og er búið að 

kortleggja tækifæri og samkeppnisforskot Íslands á tilteknum sviðum.    Kristinn er 

verkefnisstjóri erlendrar fjárfestingar og heldur hann utan um fjárfestingar sem snúa að orku, 

efnaiðnaði og ylrækt. 

Seinna viðtalið var tekið við Bryndísi Skúladóttur þann 13. nóvember 2012.  Samtök 

iðnaðarins
3
 vinna að hagsmunum iðnaðarins á öllum sviðum og í nánu samráði við fyrirtækin 

sjálf.  Bryndís er forstöðumaður umhverfis- og orkumála, hún hefur einnig umsjón  með 

efnavinnsluiðnaðinum. 

 

Til viðbótar má bæta að skýrsluhöfundur hefur þekkingu á gagnaversiðnaðinum sem er nýr 

orkufrekur iðnaður á Íslandi að taka sín fyrstu skref.  Þessi þekking kemur í gegnum fyrri 

                                                           
1
Sjá nánar: http://www.carbonrecycling.is/ 

2
Sjá nánar: http://www.invest.is/ 

3
Sjá nánar: http://www.si.is/um-si/ 

mailto:kristinn@invest.is
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vinnu höfundar og samstarfi þar við gagnaverið Verne
4
 og nýtist einnig lítillega við ritun 

ritgerðarinnar.    

Uppbygging ritgerðar 

Fyrri hluti ritgerðarinnar er lýsandi og eru staðreyndir dregnar saman. Farið er yfir stöðu og 

síðan eru dregnar saman fyrirliggjandi upplýsingar og lagt mat á þær.  Að lokum er farið í 

samanburð og túlkun á niðurstöðum. Uppbyggingin er eftirfarandi: 

1. Núverandi staða á orkumarkaðinum á Íslandi, áliðnaðurinn og suðvesturhornið 

2. Samkeppnishæfni Íslands út frá alþjóðlegri samkeppni um raforkusölu   

3. Helguvík – möguleikar og staða 

4. Samanburður út frá fyrirliggjandi upplýsingum 

5. Niðurstöður 

Hugsanlegir annmarkar á rannsókninni 

Það má benda á nokkra þættir sem hugsanlega annmarka í rannsókninni.  Sumir vegna þess 

hvernig rannsóknin er framkvæmd og hvaða aðferðum er beitt.  Hér verður farið yfir nokkra 

þætti sem gætu fallið undir þetta og einnig punktar sem útskýra hlið höfundar. 

 Fyrst ber að nefna rannsakandann sjálfan.  Það er töluverður kostur í rannsókn sem 

þessari að koma að með ómótaðar skoðanir og opinn hug en alltaf er  einhver hætta á 

hlutlægni og rangri túlkun gagna.  Það getur verið ókostur að þekkja viðfangsefnið 

ekki mjög vel og hugsanlega hefði aðili með mikla þekkingu getað komið með atriði 

sem hefðu átt við í rannsókninni en ekki er tekið á.  

Á móti má segja að rannsakandi var meðvitaður um þennan annmarka og var með hann í 

huga við vinnslu ritgerðarinnar. 

 

 Aðferðarfræðin sjálf er ekki hafin yfir gagnrýni og áreiðanleiki eigindlegra 

raundæmisrannsókna hefur verið dregin í efa út af því að aðferðin er ekki talin nógu 

öguð og vísindalegum vinnubrögðum ábótavant (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján 

Kristjánsson, 2003).  Það mætti fara dýpra í ákveðinn samanburð og jafnvel beita 

megindlegum rannsóknum til að fá nákvæmari niðurstöður.  Meiri gögn um 

efnavinnslugarðinn hefðu styrkt niðurstöðurnar. 

                                                           
4
 Sjá nánar: http://verneglobal.com/ 
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Þetta er rétt upp að ákveðnu marki en það má einnig færa rök fyrir þessari 

rannsókanaraðferð henti vel m.v. tíma og tilgang ritgerðarinnar.  Með því að fara í þessa 

nálgun þá komi hugsanlega upp atriði sem hefðu ekki komið fram í formfastari rannsókn. 

 Fleiri viðmælendur hefðu getað styrkt rannsóknina  

Þetta er rétt en höfundur mat að ekki væri þörf á frekari viðtölum m.v. fyrirliggjandi gögn 

og einnig er hætta á því að aðilar með skoðanir í ákveðna átt gætu reynt að hafa áhrif á 

niðurstöðurnar. 

 Rannsóknarspurningin er í nokkrum liðum og því getur verið of viðamikið að fá 

nákvæma niðurstöðu í öllum liðum í ritgerð af þessari stærð og umfangi. 

Tilgangurinn er að fá samanburðarniðurstöðu til að styrkja umræðu og ákvörðunartöku 

um næstu skref.  Ekki er ólíklegt að þau séu fólgin í því að fara í sérhæfðari eða nánari 

skoðun á ákveðnum þáttum viðfangsefnisins.  

 

Um samtímamál er að ræða og viðfangsefnið er töluvert í umræðunni um þessar mundir.  

Ýmsar ytri breytur geta breytt forsendum með litlum fyrirvara. 

Það er mat rannsakanda að rétt aðferðarfræði sé valin m.v. efni rannsóknarinnar og þann 

tímapunkt sem hún er framkvæmd á.  Rannsakanda er ekki kunnugt um að samanburður sá 

sem farinn er í hér hafi verið framkvæmdur áður en tilgangurinn er að fá greinagóða lýsingu 

innan fræðilegs ramma á viðfangsefninu. Að lokum eru dregnar saman niðurstöður sem geta 

síðar leitt til frekari umræðu um efnið eða skapað grunn fyrir frekari rannsóknir.    
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Almennt um Orkumarkaðinn á Íslandi 

Ísland er ríkt af náttúruauðlindum og gegnir orkan þar lykilhlutverki ásamt auðlindum sjávar.  

Í frumorkunotkun
5
 landsins þá kemur  85% frá innlendum orkubúskap (Orkustofnun,2012 

o.fl.) og er um að ræða umhverfisvæna orku en það er með því mesta sem gerist í heiminum 

og nota fáir jafn hátt hlutfall endurnýtanlegrar orku og Íslendingar.  Innflutt orka er því um 

15% og er þorrinn af því olía, sem er að mestu notuð sem eldsneyti á samgöngutæki en einnig 

fer lítill hluti til húshitunar á afskekktum svæðum.   Innlenda orkan byggist á jarðhita og  

vatnsafli.  Af heildarorkunotkun þjóðarinnar þá koma 66% frá jarðhita og 19% frá vatnsafli 

(Íslandsbanki,2012).  Stór hluti jarðhitans, eða um 45%  fer í húshitun en orkunotkun á hvern 

íbúa hér á landi er með því mesta sem þekkist í heiminum. 

MYND 1 - Frumorkunotkun á Íslandi 1940-2010
6
 

  

Eins og sjá má á myndinni þá hefur á rúmlega 10 árum frumorkunotkun aukist um rúm 70 % 

enda hefur stærsta vatnsaflsvirkjun í landinu, Kárahnjúkavirkjun, verið byggð á tímabilinu og 

einnig Hellisheiðavirkjun, stærsta jarðvarmavirkjun landsins, ásamt öðrum minni 

framkvæmdum sem hafa aukið framboð orku á tímabilinu. 

                                                           
5
 Frumorka er orka sem á sé uppruna í náttúrulegum orkulindum. 

6
 Mynd fengin úr Orkutölur 2011, frá Orkustofnun bls. 3. 
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Raforkuvinnsla á Íslandi 

Raforkuvinnsla á Íslandi er um þessar mundir rúmlega 17.000 GWh (Hagstofan,2012) á ári og 

koma tæplega 74% af henni úr vatnsorku en rúmlega 26% frá jarðhita (Orkustofnun,2012).  

Af þessu má sjá að 39% af jarðhitanum er notaður í raforkuvinnslu en vatnsaflið fer eingöngu 

í raforkuvinnslu.  Þróunin hefur verið sú undanfarin ár að aukinn hlutur orkuvinnslu hefur 

farið í raforku og raforkuvinnsla með jarðhita hefur jafnframt verið að aukast jafnt og þétt og 

mun að öllum líkindum gera það áfram.  

 

MYND 2 – Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi 1976-2011
7
 

 

 

Það eru þrjú fyrirtæki sem vinna um 98% af allri raforku landsins (Íslandsbanki,2012 o.fl). 

Landsvirkjun vinnur stærstan hluta raforku á Ísland eða um 73%, Orkuveita Reykjavíkur er 

með um 17% og HS orka er með um 8% hlutdeild.  Megnið af orkuvinnslufyrirtækjunum 

landsins eru í ríkiseigu fyrir utan HS Orku hf. 

  

                                                           
7
 Mynd fengin úr skýrslu Íslandsbanka, Íslenski Orkumarkaðurinn, September 2012, mynd bls. 13.   
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Stóriðja notar um 80% af allri raforku landsins og er áliðnaðurinn lang stærsti 

raforkunotandinn á Íslandi með um 74% af heildarraforkunotkun (Íslandsbanki,2012)  

landsins.  Íslensk heimili nota einungis um 5% af heildarraforku landsins (Orkustofnun,2012).  

MYND 3 - Raforkunotkun árið 2010
8
 

 

  

                                                           
8
 Mynd fengin úr Orkutölur 2011, frá Orkustofnun bls. 9. 
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Takmörkuð auðlind – stækkunarmöguleikar 

Orkuauðlindin er takmörkuð auðlind og á síðari árum hefur hefur aukist umræða um nýtingu 

orkunnar og mikil vinna sett í að greina og velta upp kostum í stöðunni út fá ýmsum 

sjónarmiðum m.a. verðgildi náttúru.  Í júlí 2011 var lagður fram 2. áfangi í rammaáætlun fyrir 

stjórnvöld en það er afrakstur margra ára vinnu.   Í rammaáætluninni er lagt mat á vernd og 

nýtinu náttúrusvæða með áherslu á vatnsafl og jarðhitasvæði og reynt að taka til sem flestra 

þátta og sjónarmiða.  Til viðbótar við rammaáætlunina þá hefur stýrihópur á vegum 

stjórnvalda mótað heildstæða orkustefnu fyrir Ísland (Iðnaðarráðuneytið/Orkustofnun,2011). 

Ekki eru enn komnar endanlegar ákvarðanir varðandi nýtingu vatnsafls og jarðhita og ber 

töluvert á milli aðila til að sátt náist um nýtingu orkunnar.  Sumum finnst rammaáætlunin ekki 

nýta nóg á meðan aðrir vilja seta meira í biðflokk (t.d.  mbl.is, 2012, 23 nóvember).  Einnig er 

verið að benda á að ekki sé búið að leysa vandamál sem tengjast losun brennisteinsvetnis í 

jarðvarmavirkjunum sem hafa verið að koma betur í ljós eftir byggingu Hellisheiðarvirkjunar 

(Björn Þorláksson,2012).  Það má samt sem áður gefa sér að m.v.  fyrirliggjandi forsendur í 

dag megi áætla að nýtanleg raforka úr ofangreindum orkulindum verði á bilinu 30-39 TWh/a 

(Iðnaðarráðuneytið/Orkustofnun,2011) og er gjarnan talað um 34-35 TWh/a sem endanlega 

tölu.  Það er rétt að taka fram að fræðilega nýtanleg orka er mun meiri, en hér er verið að miða 

við skynsamlega og sjálfbæra nýtingu sem nokkuð breið samstaða næst um. 

Þar sem þegar er búið að nýta 17 TWh/a þá má segja að það sé búið að nýta helminginn af 

þeirri orku sem verður nýtt í vatnsafli og jarðhita í framtíðinni hér á Íslandi.  Þetta miðast við 

núverandi forsendur og ekki er verið að gera ráð fyrir öðrum orkugjöfum í þessum tölum sem 

gætu komið inn síðar s.s. vindorku og orku sjávarfalla.   
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Á meðfylgjandi mynd sem er fengin úr skjalinu Orkustefna fyrir Ísland má gróflega sjá 

áætlaða raforkugetu samkvæmt mati 2. áfanga rammaáætlunar í samanburði við núverandi 

notkun.  Orkunýtingarflokkur er það sem fellur undir það sem lagt er til að verði á 

virkjunaráætlun en það sem er í biðflokk er ekki enn búið að taka afstöðu til.   

Mynd 4 – Áætluð raforkugeta og núvernadi notkun
9
 

 

Við þetta má bæta að hægt er að auka nýtnina í núvernadi virkjunum að einhverju leyti.  Með 

endurnýjun á búnaði í vatnsvirkjunum hefur verið hægt að vinna meiri raforku auk þess sem 

hlýnun lofts hefur skapað meira vatnsmagn fyrir virkjanirnar og aukið raforkuframleiðslu 

umtalsvert.   

                                                           
9
 Mynd fengin úr Orkustefnu fyrir Ísland,2011, bls. 12. 
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Áliðnaðurinn  

Meirihluti raforku Íslendinga eða tæplega 74% fer í áliðnaðinn eins og þegar hefur komið 

fram.  Ársframleiðsla áls hér á landi er um 800.000 tonn sem samsvarar um 2% af 

heimsframleiðslunni (Samál,2012).  Það er alveg ljóst að þessi iðnaður skiptir mjög miklu 

máli fyrir þjóðarbúið enda er hann beint og óbeint að skila u.b.b. 6-6,8% af vergri 

landsframleiðslu (Hagfræðistofnun,2012).  Atvinnusköpun er umtalsverð og það starfa um 

2000 manns í álframleiðslu en til viðbótar má áætla að það starfi allt að 2.800 manns í 

tengdum greinum (Hagfræðistofnun,2012). 

Langtímasamningar við álfyrirtækin hafa verið fjárhagsleg forsenda þess að fara í margar af 

stærstu virkjunarframkvæmdum landsins.  Án þeirra hefði ekki orðið af uppbyggingu virkjana 

í þeim mæli sem nú er, sem hefur til viðbótar stutt við dýrmæta þekkingu t.d. í orkugeiranum, 

sem er eftirsóknarverð víða í heiminum í dag.  Engu að síður er töluverð gagnrýni á þessa 

þróun og ekki eru allir á eitt sáttir um frekari uppbyggingu álvera.  Ljóst er að um miklar 

fjárfestingar er að ræða bæði fyrir álfyrirtækin og íslensku orkufyrirtækin.  Fyrir utan 

umhverfissjónarmið þá hefur m.a. verið gagnrýnt að þar sem þörf er á mikilli skuldbindingu 

samningsaðila hefur verið tilhneiging í sölusamningum að deila áhættu með stórum 

raforkukaupendum, með því að tengja raforkuverð við afurðarverð þeirra 

(Landsvirkjun,2012).  Því geta tekjur orkufyrirtækja farið niður ef heimsmarkaðsverð á áli fer 

niður.  Hægt er að semja öðruvísi (Kristinn Hafliðason,2012) en það er engu að síður ljóst að 

nokkuð stór hluti af þjóðartekjum okkar er háður samningum við mjög fáa aðila og nánast um 

eina hrávöru. 

Mynd 5 – Þróun álverðs síðustu 25 árin
10

  

   

                                                           
10

 Mynd sótt 17. nóvember 2012 af 
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=aluminum&months=300 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=aluminum&months=300
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Suðvesturhornið 

Nokkur óvissa er enn um hversu miklir stækkunarmöguleikar eru fyrir hendi á SV- horninu  

þegar kemur að raforkuframleiðslu, eins og að vísu víðast hvar á landinu, þar sem ekki er búið 

að samþykkja rammaáætlun.  Gjarnan er talað um það í þessu sambandi, að hægt sé að auka 

framboðið á svæðinu um u.þ.b. 500-600 MW með jarðvarma- og vatnsaflvirkjunum.  Þegar 

hefur verið „eyrnamerkt“ orka fyrir framleiðslu í Helguvík (Kristinn Hafliðason,2012) en enn 

er ekki endanleg niðurstaða komin í þau mál.  Orka sem um ræðir er m.a. á eftirfarandi 

svæðum út frá nýtingarflokki í rammaáætlun ef allt fæst samþykkt: 

 Reykjanesvirkjun - stækkun (80-100 MW)  

 Eldvörp (30-50 MW) 

 Stóra Sandvík (50 MW) 

 Sandfell (50 MW) 

 Sveifluháls (50-100) 

 Hellisheiðarvirkjun – stækkun (90 MW) 

 Gáruhnjúkar (45 MW) 

 Hverahlíð (90 MW) 

 Meitillinn (45 MW) 

 Ef við teygjum okkur enn austar þá er Brúarhálsvirkjun til viðbótar með um (90 MW) 

Til vibótar þarf að huga að flutningskerfi Landsnets en suðvesturhornið einkennist af álagi við 

höfuðborgarsvæðið og stóriðju (Landsnet,2012).  Núverandi flutningskerfi raforku á 

suðvesturlandi er fullnýtt og það mun ekki anna spurn eftir raforku til lengri tíma.  Það er mun 

meira tekið út af rafmagni á svæðinu heldur en innmötun og er svæðið háð flutningskerfinu 

varðandi innflutning á rafmagni frá 

öðrum svæðum og þá sérstaklega 

Suðurlandinu (Landsnet,2012).  Í 

dag tengjast Suðurnesin 

meginflutningskerfinu með einni 

flutningslínu.  Þegar er hafinn 

undirbúningur við að styrkja 

flutningskerfið og endurnýja m.v. 

fyrirliggjandi stöðu og fyrirhuguð 

verkefni. Mynd 6 – Suðvesturlínur
11

 

                                                           
11

 Mynd fengin úr Kerfisáætlun Landsnets,  bls. 46. 
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Orkuverð á Íslandi og samkeppnishæfni landsins 

Þrátt fyrir að Íslendingar hafi aðgang að orkuauðlindum og bjóði upp á lágt orkuverð fyrir 

umhverfisvæna orku, þá er þjóðin í harðri samkeppni við aðrar þjóðir heims um fjárfesta í 

orkufrekum verkefnum og skuldbindingum þeirra til að fjárfesta á Íslandi.  Það er mjög margt 

sem spilar inn í þetta enda eðlilegt að erlend fyrirtæki sem eru að fjárfesta fyrir stórar 

upphæðir til lengri tíma þurfa að skoða marga þætti.  Að sama skapi þá er rétt hjá Íslendingum 

að átta sig á hvaða fjárfestingar eru góðar fyrir landið til lengri tíma, því að umhverfið þarf þá 

að vera aðlaðandi og greiða þarf götur fyrir þeim verkefnum sem talin eru æskileg.  Hér 

verður lauslega fjallað um nokkra þætti sem spila inn í ákvörðun um fjárfestingu. 

Landið Ísland 

Það er ljóst að staðsetning landsins og einangrun hefur umtalsverð áhrif.  Landið er einangrað 

og flutningskostnaður með vöru til landsins og á markaði kemur inn í jöfnuna varðandi verð.  

Hér skipta máli bæði samgöngur og tengingar við umheiminn.  Nýr iðnaður eins og t.d. 

gagnaversiðnaðurinn getur þurft að fara í gegnum tímabil þar sem þörf er á að sannfæra 

hagsmunaaðila um að Ísland sé rétti valkosturinn.  Í sumum tilvikum getur jafnframt 

tiltölulega sveiflulítið og kalt loftslag haft áhrif til góðs.  Landið er jafnframt hluti af Evrópu 

sem getur styrkt verkefni eða jafnvel veikt í einhverjum tilvikum.  Landrými getur jafnframt 

verið mjög mikilvægur þáttur (Bryndís Skúladóttir,2012) og þar eru Íslendingar með 

styrkleika fram yfir margar samkeppnisþjóðir um fjárfesta.   

Græn orka 

Íslensk fyrirtæki hafa ekki þurft að hugsa mikið um umhverfisvæna orku þar sem nánast öll 

raforka sem er í boði hér er endurnýtanleg.  Þetta hefur kannski ekki skipt mjög miklu fram að 

þessum tíma, nema í einstaka tilvikum, en ljóst er að mikilvægi þessa mun aukast og 

verðmæti að sama skapi.  Ísland hefur unnið samkvæmt Kyoto bókuninni en verið með 

sérákvæði, en það mun breytast og landið er að fara undir sama hatt og flest Evrópuríkin.  Ný 

starfsemi sækir því um losunarheimildir úr sama potti og önnur Evrópufyrirtæki (Bryndís 

Skúladóttir,2012).  Með grænum uppruna á orku geta fyrirtæki farið að spara sér beint pening 

og því er þetta ekki eingöngu farið að snúast um ímynd.  Ákveðnir geirar sem hætta er talin á 

að fari frá Evrópu fá þó úthlutað heimildum ókeypis upp að ákveðnu marki (Bryndís 

Skúladóttir,2012) og er þar m.a. ál- og kísiliðnaðurinn að einhverju leyti. 
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Stjórnmálalegt og lagalegt umhverfi 

Það skiptir miklu máli að stjórnmálalegur stöðuleiki sé til staðar og áherslur nokkuð ljósar og 

fyrirsjáanleiki í umhverfinu sé til staðar.  Umhverfið hér á Íslandi hefur ekki verið nógu traust 

undanfarin misseri.  Hér eru t.d. gjaldeyrishöft,  raforkuskattur er settur á fyrirvaralítið 

(Magnús Þór Ásmundsson,2012) og óljóst hefur verið með ýmis virkjanamál.  Tími varðandi 

umhverfismöt og leyfisveitingar getur verið mjög mismunandi.  Skýrar leikreglur þurfa að 

vera til staðar og fyrirtæki og stofnanir þurfa að vera nokkuð sammála og samstíga.  Þetta 

hefur ekki verið í nógu góðum málum á Íslandi og það hefur gengið misvel að greiða fyrir 

verkefnum.  Í sumum tilvikum getur ferillinn við að fara í gegnum t.d. umhverfismál og 

lagalega umgjörð verið 3-4 ár fyrir nýjan iðnað og ný fyrirtæki. Hefur það jafnvel fælt 

fyrirtæki frá að koma inn á markaðinn.  Með vinnu við rammaáætlun og gerð orkustefnu fyrir 

Ísland er stigið mikilvægt skref til að skerpa á þessum málum og skapa framtíðarsýn í 

orkumálum hér á landi.  Ljóst er að ekki er nóg að gera áætlanir og stefnu heldur þarf að 

framfylgja þessu með aðgerðum og tryggja að það verði greitt fyrir og stuðlað að framgangi 

verkefna sem samræmast áherslum þjóðarinnar.  Sem stendur þá er ekki enn þverpólitísk sátt 

með þessi mál og því eru mál meðhöndluð mismunandi eftir því hver situr í ríkisstjórn.  

Vinnuafl 

Atvinnumarkaðurinn og þekking skiptir mjög miklu máli þegar kemur að því að fjárfesta í 

stórum verkefnum.  Hvernig eru laun á Íslandi m.v aðra hluta heimsins, hvernig er 

atvinnuástandið og hvert er þekkingarstigið?  Í dag er töluvert framboð af vinnuafli á Íslandi 

og mikill vilji til að greiða fyrir verkefnum sem eru atvinnuskapandi.  Ljóst er að ákveðin 

svæði eru með meira framboð af fólki heldur en önnur og er suðvesturhornið klárlega þar efst 

á lista.  Mikilvægt er jafnframt að gera sér grein fyrir þekkingarstigi og samspili þess við 

atvinnugreinar.  Íslendingar eru með mikla þekkingu á jarðvarma- og vatnsorkuvinnslu. 

Umgjörð og þekking varðandi lög, leyfisveitingar og eftirlit við ákveðna stóriðju er til staðar 

hér ásamt þjónustu við hana.  Þegar kemur hér inn nýr iðnaður þá þarf að horfa til þess að 

byggja upp þekkingu á honum og tryggja að lagalegt umhverfi og eftirlit sé tilbúið.  

Þekkingaruppbygging í skólum eykst við fjölbreyttara atvinnulíf og það er mikilvægt að 

uppbygging í menntastofnunum sé samtaka við atvinnulífið  (Bryndís Skúladóttir,2012). 
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Orkuverð 

Orkuverð skiptir mjög miklu þegar kemur að ákvörðunum varðandi fjárfestingar í orkufrekum 

iðnaði og getur verið ráðandi þáttur í ákvörðunum fyrirtækja um hvar þau fjárfesta.  Ísland er í 

samkeppni við önnur lönd í heiminum og þrátt fyrir að vera með mun lægra verð heldur en 

eru að fást víða í Evrópu þá eru önnur lönd að bjóða upp á svipuð verð en einnig lægri heldur 

en Ísland (Kristinn Hafliðason,2012).  Oft á tíðum er ekki um að ræða endurvinnanlega 

orkugjafa en það er þó ekki algilt og til eru dæmi um lönd sem eru að bjóða upp á 

umhverfisvæna orku á svipuðu eða lægra verði heldur en á Íslandi.  Fleiri þættir koma inn í 

þetta og má þar nefna lengd samninga og þróun orkuverðs.  Það er mjög mikilvægt fyrir 

fyrirtæki að hafa fyrirsjáanleika í verðum með skilgreindum hækkunarstuðli.  Að geta samið 

um orkuverð fram í tímann um áratugi og hugsanlega vera með tengingu við hráefnisverð, 

minnkar fjárfestingaráhættu umtalsvert. Það getur jafnvel vegið þyngra í ákvörðun fyrirtækja 

um að fjárfesta á Íslandi heldur en orkuverðið sjálft.  
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Nýir möguleikar varðandi orkusölu 

Mikill áhugi er fyrir því að selja nýja orku og viðbótarorku í auknum mæli í annað en 

álframleiðslu og freista þess að fá hærra verð fyrir hana og dreifa áhættunni.  Lagning 

sæstrengs frá Íslandi til Evrópu er mikið í umræðunni um þessar mundir enda er hægt að fá 

mun hærra orkuverð á meginlandinu heldur en fæst í stóriðju í dag. Slíkur sæstrengur myndi 

rjúfa einangrun landsins í orkumálum og opna fyrir nýjan markað.  Framleiðendur og þá 

sérstaklega íslenska ríkið í gegnum eignarhlut sinn í Landsvirkjun fengi hærra verð fyrir 

hverja selda TWs.  Gjarnan eru bornir sama möguleikarnir á því að selja orkuna í 

álframleiðslu eða í gegnum sæstreng og þá sérstaklega verð fyrir hverja selda TWs.  Dæmið 

er ekki alveg svona einfalt og ekki er rétt að horfa eingöngu til raforkuverðs hjá ríkinu.  Ljóst 

er að þetta myndi setja þrýsting á orkuverð almennt á Íslandi og hefði áhrif á ýmsan iðnað hér 

og mögulega samkeppnishæfni hans.  Líklega hefði hækkun raforkuverðs samt ekki jafn mikil 

áhrif á lang stærstu orkukaupendurna því að verðið er bundið í samningum til langs tíma og 

ekki er ljóst hvað sá iðnaður þolir miklar hækkanir þar sem um er að ræða hráefnisframleiðslu 

sem ber sig saman við heiminn en ekki bara Evrópu.  Jafnframt hefði þetta líklega áhrif á 

almenning í gegnum orkuverð og hugsanlega verðbólgu nema það væri farið í 

mótvægisaðgerðir.  Með sæstreng væri verið að flytja orkuna á annan markað og þar með 

framleiðslu- og atvinnumöguleikana sem geta skapast í kringum orkufrekan iðnað.  Í þessari 

umræðu er nauðsynlegt að horfa á heildarmyndina og skoða bein en ekki síður óbein áhrif á 

landið.  Orkufrekur iðnaður sem er byggður upp hér á landi skapar störf, styður við þekkingu 

og aflar fjölda þjónustufyrirtækja verkefni sem síðan skapar auknar tekjur í formi skatta til 

ríkisins.    Ljóst er að það er nokkuð þekkt að fara í uppbyggingu á álverum með sínum 

kostum og ókostum.  Einnig hefur ýmis annar iðnaður náð fótfestu en annað er nýrra og má 

þar t.d. nefna gagnaversiðnaðinn sem er að stíga sín fyrstu skref á Íslandi.  Það má 

bersýnilega sjá á gagnaversiðnaðinum að það er hvorki einfalt né auðvelt að byrja með nýjan 

geira.  Þetta er margra ára vinna og þarf m.a. að fara í gegnum ýmsar greiningar, 

markaðssetja, sannfæra fjárfesta, byggja upp lagaumhverfi og regluverk, þjálfa upp 

eftirlitsaðila og búa til þekkingu til að þjónusta og vinna við geirann. 

Það er ekki markmið í þessari ritgerð að leggja mat á sæstreng og kosti hans og galla.  Ekki er 

heldur farið í að leggja mat á allan iðnað sem er mögulegur.  Hér verður sérstaklega horft til 

hugmynda sem þegar eru í loftinu varðandi efnavinnslugarð í Helguvík og velt upp grófum 

samanburði við áliðnaðinn og mögulega er þetta þá viðbótarinnlegg í umræðuna um nýtingu 

orkunnar.  
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Efnavinnslugarður 

Talað er um iðngarða þegar klasi iðnfyrirtækja er á sama landsvæði og er þá gjarnan verið að 

ná samlegðaráhrifum með því að samnýta hluti t.d. vörugeymslu eða raforkuvirki, eða þau 

hafa annan ávinning af því að vera saman s.s. nýtingu á framleiðsluafurð og/eða úrgangi hvers 

annars.   

Hugmyndin með efnavinnslugarði er sambærileg en þá er um að ræða efnafyrirtæki sem hafa 

ávinning af því að vera í þyrpingu og vinna saman.  Þau geta látið frá sér eða fengið 

affall/aukaafurðir hvers annars í eigin framleiðslu.   Með þessu er hægt að lágmarka úrgang 

hjá fyrirtækjunum og stuðla að umhverfisvænni framleiðslu en jafnframt hámarka virði 

framleiðslunnar.  Þetta krefst samvinnu fyrirtækjanna og samhæfni við að skiptast á þessum 

afurðum.   

Dæmi um samlegðaráhrif  og ávinning í efnavinnslufyrirtæki gæti verið að með því að stækka 

natríumklóratverksmiðju sem er með vetni sem aukafurð um 20 MW, gæti orðið til 

raforkusparnaður upp á allt að 30 MW hjá öðrum efnafyrirtækjum sem þurfa vetni í sína 

framleiðslu.  Þetta er vegna þess að stærsti hluti raforkunotkunar þeirra fer í að framleiða 

vetni.   

Þegar hefur verið unnin töluverð vinna og skrifað undir samstarfssamninga varðandi 

uppbyggingu efnavinnslugarðs í Helguvík (Reykjanesbær,2012 og Víkurfréttir, 

2012,2.október).  Til að þetta verði að veruleika þá þurfa samt ýmsir hlutir að ganga upp en 

og ljóst er að fyrsta fyrirtækið í klasanum þarf að fara af stað til að hugmyndin gangi upp.    

Hér verður farið nánar yfir þá hugmynd að efnagarði sem liggur fyrir og samsetningu og 

samspil fyrirtækjanna ásamt því af hverju Helguvík er áhugaverður kostur fyrir þennan iðnað. 

Kísilverksmiðja 

Fyrsta fyrirtækið sem væri grunnstoð í efnagarðinum er kísilverksmiðja.  Skipulagsstofnun 

hefur þegar samþykkt tillögu að matsáætlun með athugasemdum um framleiðslu á allt að 

100.000 tonnum af kísil á ári í Helguvík (Skipulagsstofnun,2012a)  fyrir United Silicon 

Iceland (USI).  Orkuþörf framkvæmdarinnar er um 130 MW að jafnaði eða um 1.100 

GWST/ári (Stakksbraut 9,2012) við framleiðslu á hrákísil. 
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Kísill (Si) er unnir úr kvarts (SiO2) og eru notuð kolefnin kol og koks til að afoxa kvarts 

samkvæmt eftirfarandi efnahvarfi:    

SiO2 + 2C + O2 → Si + 2CO2  

Við þetta verður til hrákísill (amk. 98,5% hreinn kísill) en það losna einnig m.a. 

koltvísýringur (CO2), kísilryk (söluvara), kísiljárn gjall, lítið magn brennisteinsoxið (SO2) og 

NOx  og endurnýtanleg varmaorka.  Mögulegt er að nota afgangsgufu til að þjappa upp 

koltvísýringi og senda til Carbon Recycling International (CRI) sem getur þá notað það í 

framleiðslu á metanóli (Tran,2012). 

Áætlað er að það muni starfa beint um 160 manns hjá fyrirtækinu og þar af ýmis sérfræðistörf 

sem krefjast þess að hlutfall tæknimenntaðra starfa hjá fyrirtækinu verður því nokkuð hátt 

(Stakksbraut 9,2012). 

Natríumklóratverksmiðja 

Annað fyrirtæki sem væri mjög mikilvægt fyrir efnagarðinn er natríumklóratverksmiðja en 

finnska fyrirtækið Kemira hefur lýst yfir áhuga sínum á að byggja verksmiðju í Helguvík.  

Fyrirtækið hefur einnig skoðað Grundartanga og Bakka á Húsavík og hefur þegar fengið 

umsögn frá Skipulagsstofnun um að þessi verkefni séu ekki háð mati á umhverfisáhrifum 

(Skipulagsstofnun,2011).  Um er að ræða 60 MW orkuþörf og má áætla að framleiðslugeta 

verksmiðjunnar sé um 90.000-100.000 tonn á ári af natríumklórat (NaClO3) og hliðarafurð 

yrði yfir 5 kíló tonn (kt) af vetni sem önnur fyrirtæki geta nýtt sér (CRI,2012a).  

Framleiðsla á natríumklórat er framkvæmd með rafgreiningu matarsalts (NaCi) og vatns 

(H2O) við hita þar sem eftirfarandi efnahvarf á sér stað: 

NaCl + 3H2O → NaClO3 + 3H2 

Gera má ráð fyrir að starfsmannafjöldinn verði að lágmarki 70 störf sem starfa beint við 

framleiðsluna (Guðrún Kristín Einarsdóttir, 2012).  Kemira gæti komið með umtalsverða 

þekkingu til landsins þar sem þetta er stórfyrirtæki með mikla þekkingu og reynslu af þessari 

framleiðslu. 
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Metanólverksmiðja 

Carbon Recycling International (CRI)  hefur þróað og hafið framleiðslu á vistvænu metanóli 

úr m.a. koldíoxíði (CO2) og vetni (H2) með raforku, því hentar affall frá ofangreindum 

verksmiðjum vel í framleiðsluferlið (Tran, 2012).  Gufan frá kísilverksmiðjunni og vetnið frá 

natríumklóratverksmiðjunni nýtist vel í framleiðslu CRI.  Framleiðslan á sér stað við 

eftirfarandi efnahvarf: 

2 CO2 + 4 H2O →2 CH3OH + 3 O2 

Áætlað er að orkuþörfin fyrir framleiðsluna í Helguvík sé um 50 MW en um 90% af henni fer 

í vetnisframleiðslu.  Því lækkar orkuþörfin þar sem vetni er aukaafurð hjá 

natríumklóratverksmiðjunni og gert er ráð fyrir að CRI fái 60% af sínu vetni frá Kemira.  

Orkuþörf CRI er þá 20 MW og áætlað er að framleiðslan skili um 40 milljón lítrum af 

vistvænu metanóli á ári.  Starfsmannafjöldi er áætlaður um 30-35 starfsmenn og er m.a. þörf 

fyrir hámenntað fólk (CRI,2012a). 

Við þetta má bæta að ef vetni er fengið með rafgreiningu á vatni þá myndast súrefni sem hægt 

er að nota í endurvinnslu álgjalls og til að gasa upp lífrænan úrgang upp í metnaól.  

 

Lífdísilframleiðsla 

Við framleiðslu á lífdísil er notuð repja eða ýmis lífræn feiti eða olía.  Lífdísillinn er síðan 

notaður sem orkugjafi svipað og díselolía en yfirleitt er um blöndu lífdísils og díselolíu að 

ræða.  Við framleiðsluna væri hægt að nota gufu frá kísilverksmiðjunni og metanól frá CRI 

(Tran,2012). 

Framleiðsluefnahvarfið er eftirfarandi: 

C3H5(RCOOH)3 + 3CH3OH → 3RCOCH3O + C3H5(OH)3 

Nýstofnað fyrirtæki, Lífdísill, hefur verið nefnt til sögunnar í Helguvíkurverkefninu og um 

væri að ræða framleiðslu upp á u.þ.b. 50 milljón lítra á ársgrundvelli.  Starfsmannafjöldi gæti 

verið um 15 manns (CRI,2012a).  Affall frá framleiðslunni væri glýcerol. 
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Lífalkóhól- og glýkólverksmiðja 

Verksmiðjan myndi byggja á glýserólinu sem fellur til frá lífdísilframleiðslunni og nota gufu 

frá kísilverksmiðjunni.  Afurðirnar yrðu ýmsar m.a. lífalkóhól, glýkól, frostlögur og skyld efni 

(AGC ehf,2012).  Um nýja hugmynd og nýtt fyrirtæki, sem heitir Atlantic Green Chemicals 

(AGC), yrði að ræða.  Lífalkóhólin yrðu notuð sem íblöndunarefni í eldsneyti en glýkól er 

notað sem hráefni í ýmsar efna-, lyfja-, og plastvörur.   

Áætlað er að fullbúin verksmiðja myndi skila um 125 þúsund tonnum (AGC ehf,2012) af 

fullbúnum vörum á ári en þá þarf einnig að flytja inn glýkólin.  Má áætla að starfafjöldinn við 

framleiðsluna yrði um 30 manns við fyrsta áfanga.    Heildar raforkuþörf þessarar verksmiðju 

með því að rafgreina vatn yfir í vetni er 24 MW en þar sem gert er ráð fyrir að 40% af vetninu 

komi frá natríumklóratverksmiðju þá lækkar þörfin niður í 10 MW. Framleiðsluferlið 

inniheldur ýmsa þætti eins og má sjá á meðfylgjandi mynd. 

Mynd 6 – Framleiðsluferli AGC12 

 

Skipulagsstofnun hefur þegar fallist á matsskýrslu (Skipulagsstofnun,2012b)  um lífalkóhól- 

og glýkólverksmiðju við Helguvíkurhöfn. 

                                                           
M

Mynd fenginn af http://www.agc.is/?page_id=2 þann 10.11.2012 

http://www.agc.is/?page_id=2
http://www.agc.is/wp-content/uploads/2011/08/Process.jpg
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Samspil fyrirtækjanna 

Öll fyrirtækin hafa ávinning af hvert öðru í efnagarðinum, annað hvort eru fyrirtækin að fá 

eða láta frá sér affall eða framleiðslu frá hinum fyrirtækjunum.  

 Varmagufuna frá USI nýta CRI, Lífdísill og AGC. 

 Koltvísýringinn frá USI nýtir CRI. 

 Vetnið frá Kemira nýta CRI og AGC. 

 Metanólið sem er framleitt af CRI nýtir Lísdísill í framleiðslu sína. 

 Glýcerolið frá Lífdísil nýtir AGC. 

 Súrefni frá AGC og CRI nýtir Alur (álgjallsframleiðsla í Helguvík og hugsanlega 

SORPA/KALKA í að gasa lífrænt sorp yfir í gös sem nýtast við metanólframleiðslu 

hjá CRI
13

). 

Af þessu má ráða að það getur ráðið miklu fyrir fyrirtækin í efnagarðinum um hvort þau fara 

af stað og haft áhrif á viðskiptamódel þeirra, að uppbygging hinna fyrirtækjanna verði að 

veruleika og að samningar um affall og framleiðslu séu ásættanlegir.    

Hugmyndafræðilegt módel varðandi magn aðfanga og framleiðslumagn gæti litið út eins og 

neðangreind tafla sýnir. Hún er unnin úr fyrirliggjandi gögnum frá nokkrum mismunandi 

heimildum (CRI,2012a), sem aðlagaðar eru fyrir þennan efnagarð, út frá þeim forsendum sem 

koma fram hér á undan um stærð hverrar verksmiðju fyrir sig.  Ekki er um endanlegar né 

fullkomlega áreiðanlegar tölur að ræða en þetta gefur grófa heildarmynd af aðfanga- og 

framleiðslumagni efnavinnslugarðsins.   

Mynd 7– Aðföng og framleiðsla í efnavinnslugarði í Helguvík
14

 

 

 

                                                           
13

 Sjá betur í kaflanum önnur fyrirtæki í Helguvík aftar í ritgerðinni 
14

 Tafla fengin úr Chemical Park Excel Model gögn frá CRI,2012 
 

Magn Einingar Magn Einingar Magn Einingar Magn Einingar Magn Einingar

Aðföng Aðföng Aðföng Aðföng Aðföng

Quartz 234 kT/yr CO2 48 kT/yr NaCl 53,67 kT/yr Methanol 6,17 ML/yr Glycerol 132 kT/yr

Carbon 216 kT/yr Vetni 3 kT/yr Rapeseed 51,39 ML/yr Vetni 0,9 kT/yr

Steam 98 kT/yr Steam 119,83 kT/yr Steam 498 kT/yr

Rafmagn 130 MW Rafmagn 20 MW Rafmagn 60 MW Rafmagn 10 MW

Vatn 97.200 kT/yr Vatn 1.029 kT/yr Vatn 50 kT/yr Vatn 486 kT/yr Vatn 332 kT/yr 

Framleiðsla Framleiðsla Framleiðsla Framleiðsla Framleiðsla

Silicon 90 kT/yr Methanol 40 ML/yr Vetni 5,6 kT/yr Biodiesel 50 ML/yr Prop. gly. 103,2 kT/yr

Steam 1620 kT/yr NaClO3 100 kT/yr Glycerol 5,35 kT/yr Ethyl. gly. 13,2 kT/yr

CO 218 kT/yr Alcohols 4 kT/yr

Methane 2 kT/yr

Fertilizer 2 kT/yr

CO2 0,86 kT/yr

Lífdísill AGCUSI CRI Kemira
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Samanlagt unnið úr framangreindum tölum þá má sjá að heildaraðföngin fyrir 

efnavinnslugarðinn og afurðir framleiðslunnar eru eftirfarandi: 

 

Þegar við berum saman nýtingu í framleiðslu sem á sér stað úr framleiddum vörum eða affalli 

annarar framleiðslu þá má sjá eftirfarandi: 

 

Önnur fyrirtæki í Helguvík 

Til viðbótar við ofangreind fyrirtæki þá gæti samsetningin af fyrirtækjum verið önnur og 

einnig gætu fleiri fyrirtæki bæst við í iðngarðinn.  Þetta snýr að hagkvæmni samstarfsins og 

ávinningum fyrirtækjanna.  Ýmis dæmi mætti nefna í þessu samhengi og er hér ekki um 

tæmandi upptalningu að ræða..  Á svæðinu til hliðar við CRI yrði sennilega fyrirtæki að vinna 

lífrænan úrgang þar sem CRI fær koldíoxíð (CO2) í sýna framleiðslu.  Sorpvinnslufyrirtæki 

gætu passað mjög vel í umhverfið og orðið samstarfsaðilar.  Má þar nefna Kölku sem er að 

gefa frá sér varmaorku sem hægt væri að nýta eða SORPU sem hefur m.a. verið að vinna 

metan.  Í staðinn fyrir repju mætti nota annað hráefni við framleiðslu á lífdísil t.d. dýrafitu, 

lýsi, þörunga og gæti því verið hliðarframleiðsla þar.   Einnig gætu ræktunarfyrirtæki eins og 

t.d. gróðurhús og þörungavinnsla komið inn og fengið hvata fyrir vöxt frá koltvísýringi (CO2) 

og afgangsvarma ef blandan er rétt sem til fellur frá framleiðslu annarra.  Framleiðsluvörunar 

geta verið fjölbreyttar s.s. eldsneyti, lyf, bætiefni og húðvörur.  Líka væri hægt að hugsa sér 

Aðföng Magn Einingar Framleiðsla Magn Einingar

Rafmagn 220 MW Varmagufa 1620 Þúsund tonn á ári

Vatn 99.098 Þúsund tonn á ári Hrákísill 90 Þúsund tonn á ári

Varmagufa 716 Þúsund tonn á ári CO2 219 Þúsund tonn á ári

Vetni 3,9 Þúsund tonn á ári Methanol 40 Millj. lítara á ári

Quartz 234 Þúsund tonn á ári Vetni 5,6 Þúsund tonn á ári

Carbon 216 Þúsund tonn á ári Natríumklórat 100 Þúsund tonn á ári

CO2 48 Þúsund tonn á ári Lífdísill 50 Millj. lítara á ári

NaCl 54 Þúsund tonn á ári Glycerol 5,4 Þúsund tonn á ári

Methanol 6 Millj. lítrar á ári Prop. gly. 103 Þúsund tonn á ári

Repja 51 Millj. lítrar á ári Ethyl. gly. 13 Þúsund tonn á ári

Glycerol 132 Þúsund tonn á ári Alcohols 4 Þúsund tonn á ári

Methane 2 Þúsund tonn á ári

Fertilizer 2 Þúsund tonn á ári

Efnavinnslugarður - gróflega heild

Framleitt/affall Aðföng Einingar Mismunur Niðurstaða

Varmagufa 1620 716 Þús. tonn á ári 904 Vannýtt varmagufa sem tapast

Vetni 5,6 3,9 Þús. tonn á ári 2

Metanol 40 6 Millj. lítara á ári 34 Selt annað

Glycerol 5,4 132 Þús. tonn á ári -127 Þörf fyrir AGS að fá mikið magn aðflutt
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að nýta afgangssúrefni frá CRI og AGC til fiskeldis, sér í lagi í sameldi með þörungavinnslu. 

Hægt er að vinna ýmsar vörur úr þeim kísil sem framleiddur er t.d. sólarsellur og hægt að fara 

lengra í fullvinnslu.  Álver er þegar í byggingu á svæðinu og Alur álvinnsla rekur í dag 

endurvinnslu í Helguvík fyrir álgjall og passar það vel með álverinu. 

 

Hér má sjá myndræna framsetningu af efnavinnslugarðinum og samspil framleiðslu og afurða 

úr fyrirtækjunnum fimm sem voru nefnd hér að framan.  

 

Mynd 8– Samspil aðfanga og framleiðslu í Efnavinnslugarðinum
15
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 Mynd fengin úr Helguvik“Chemical Park Excel Model“ gögn frá CRI (2012a) 
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Álver í Helguvík 

Nú þegar er búið að fjárfesta umtalsvert í Álveri í Helguvík og framkvæmdir eru hafnar við að 

byggja það.  Nánar verður farið í forsögu og stöðuna í dag á þeirri uppbyggingu aftar í 

ritgerðinni.  Varðandi umfang og áhrif af byggingu álvers í Helguvík má skoða matsskýrslu 

sem liggur fyrir og hefur fengið umsögn og samþykki.  Það er verið að tala um álver sem er 

með álframleiðslu upp á allt að 250.000 tonn á ári.  Uppbyggingin yrði í áföngum en þegar 

það er fullbúið er gert ráð fyrir að á rekstrartíma verði til 300-400 ný störf í álverinu.  Í þessari 

tölu er ekki gert ráð fyrir afleiddum störfum.  Í fyrsta áfanga er gert ráð fyrir að hafa yfir að 

ráða raforku upp á 150 MW en að heildarþörfin fyrir álverið sé allt að 435 MW. 

 

Mynd 9– Framtíðarsýn í Helguvík
16
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 Mynd fengin úr „Helguvík Green Chemical Park- Synergy between participating chemical companies“, gögn 
frá CRI (2012b), glæra 18 
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Af hverju Helguvík ? 

Það eru nokkrar ástæður fyrir því að Helguvík er á borðinu og hentar vel til að byggja upp 

iðnfyrirtæki líkt og hér er fjallað um.   Í fyrsta lagi er staðsetningin mjög góð varðandi 

samgöngur.  Keflavíkurflugvöllur er í um 4 km fjarlægð (randburg.is,2012) og svo er 

Helguvíkurhöfn við svæðið.  Helguvíkurhöfn var byggð af NATO í lok níunda áratugarins 

(Alþingi,2010) sem olíuhöfn en þjónar nú sem iðnaðar- og vöruflutningahöfn og er þar m.a. 

skipað upp öllu flugvélaeldsneyti fyrir Keflavíkurflugvöll.  Auðveld innsigling er þarna með 

miklu dýpi og hefur þegar verið skipulagt að stækka höfnina.  Það hefur verið skipulagt mikið 

athafna- og iðnaðarsvæði í Helguvík og er landrými nægjanlegt á svæðinu.  Mikið framboð er 

af vinnuafli á Suðurnesjum, atvinnuleysi er mikið og hefur verið lögð áhersla á að styrkja við 

atvinnu á svæðinu eftir að varnarliðið fór.  Einnig er Helguvík í seilingarfjarlægð við 

höfuðborgarsvæðið og því hægt að fá þekkingu og þjónustu þaðan ef þörf er á.  Töluverð þörf 

er á vatni fyrir iðnaðinn og það á að vera nóg af vatni til að fullnægja þörfum iðnaðar af 

þessari stærðargráðu.  Aðallega er þörf fyrir ferskvatn en að einhverju leyti er hægt að nota 

saltvatn úr sjónum.  Orka var talin einn af lykil kostum svæðisins en eins og hefur komið fram 

þá er ekki ljóst hvað er mikið til umráða og því um nokkurn óvissuþátt að ræða í dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10 - Helguvík
17
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 Mynd fengin af vefútgáfu víkurfrétta sótt þann 9.nóvember af http://www.vf.is/frettir/umhverfisahrif-
overuleg-vid-lifalkohol--og-glykolverksmidju-vid-helguvikurhofn/52080  

http://www.vf.is/frettir/umhverfisahrif-overuleg-vid-lifalkohol--og-glykolverksmidju-vid-helguvikurhofn/52080
http://www.vf.is/frettir/umhverfisahrif-overuleg-vid-lifalkohol--og-glykolverksmidju-vid-helguvikurhofn/52080
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Staðan í Helguvík 

Í alllangan tíma hefur verið biðstaða varðandi framkvæmdir og uppbyggingu í Helguvík 

varðandi orkufrekan iðnað.  Þegar árið 2004 var farið að undirbúa og leggja grunn að álveri í 

Helguvík.  Árið 2007 var skrifað undir raforkusamning á milli Hitaveitu Suðurnesja (síðar HS 

Orku) og Norðuráls um útvegun allt að 150 MW af raforku fyrir fyrsta áfanga álvers í 

Helguvík.  Einngi samdi Orkuveita Reykjavíkur við Norðurál um raforkusölu til álversins 

sama ár en endursamdi 2008 eftir hrun og var að lokum samningi rift um borun 2010 og er 

enn óljóst með samkomulag OR og Norðuráls.   Fyrsta skóflustunga að álverinu var tekin í 

júní 2008.  Árið 2010 stefndi Norðurál HS Orku vegna vanefnda á samkomulaginu, en um var 

að ræða marga fyrirvara og skapaðist ágreiningur um samninginn og þá sérstaklega um 

orkuverð.  Í lok árs 2011 kveður gerðadómur upp þann úrskurð að orkusölusamningurinn sé 

enn í fullu gildi og HS Orku beri að afhenda Norðuráli orku til álvers í Helguvík.  

Samningasðilar hafa síðan unnið að því að ná niðurstöðu og á haustmánuðum 2012 hafa aðilar 

náð efnislegri niðurstöðu að samkomulagi um verð en enn er óljóst með ýmis ytri atriði og þá 

sérstaklega orkuöflun í verkefnið.  Deilt er um hversu mikla orku hægt að vinna og einnig 

hvað rétt sé að leyfa vinnslu á.  Mismunandi skoðanir eru hjá pólitískum öflum og ýmsir 

þrýstihópar hafa einnig áhrif á framvinduna.  Fyrir liggur að Norðurál er komið með 

samþykki fyrir framkvæmdinni ef næst að tryggja orku og þegar hefur fyrirtækið farið í 

töluverða fjárfestingu við bygginguna.   

Á tímabilinu hafa einnig aðilar sem standa m.a. að ofangreindum hugmyndum um 

efnavinnslugarð í Helguvík gert samstarfssamning við Reykjanesbæ um uppbyggingu þeirra. 

Aðilar hafa þegar tryggt sér landssvæði og fjárfest og búið er að veita samþykki hjá 

Skipulagsstofnun fyrir verkefnunum að hluta til með athugasemdum.   

Mjög mikilvægt er fyrir Reykjanesbæ að fá framkvæmdir í gang á svæðinu og uppbyggingu 

iðnaðar.  Það er einnig mikilvægt að koma framkvæmdum af stað fyrir þjóðarbúið.  Ljóst er 

að allir aðilar sem koma að málinu hafa eytt umtalsverðum fjármunum og/eða tíma í að fara af 

stað í uppbyggingu í Helguvík og það verður ekki aftur snúið með öll verkefnin eða þau 

stoppuð.  Stóra spurningin er hversu mikil orka er til umráða og í hvað á að nota hana? 
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Það má velta fyrir sér hversu stórt álverið á að vera, því ef það eru til umráða 500-600 MW af 

raforku á svæðinu m.v. þær forsendur sem eru í rammaáætlun, þá eru líkur á að 4 áfangar í 

álveri myndu fara langt með að klára alla orkuna.  Engin orka yrði þá til aflögu fyrir aðra á 

svæðinu.  Það eru margir aðilar sem vilja fá orku á suðvesturhorninu bæði núna og í nánustu 

framtíð.  Efnavinnslugarðurinn er að óska eftir orku. Einnig er verið að óska eftir 

viðbótarorku á Grundartanga. Hvað með annan iðnað eins og t.d. gagnaversiðnaðinn, hverjar 

verða þarfirnar fyrir orku á svæðinu á komandi árum? 
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Samanburður á álversframkvæmd og efnavinnslugarði 

Miðað við þær forsendur sem búið er að fara yfir hér að framan þá verður gerður grófur 

samanburður á álversframkvæmd og efnavinnslugarði.  Farið verður yfir mismunandi þætti og 

reynt að meta hvort sé áhugaverðara og með meiri ávinninga fyrir Íslendinga að fara í.  Rétt er 

taka fram að breytur eru margar og fullt af áhrifaþáttum og sérstaklega ytri aðstæður og 

skoðanir ólíkra hópa sem geta breytt þessari mynd töluvert.  Einnig er rétt að árétta að það 

vantar mikið af gögnum og upplýsingum til þess að þessi samanburður geti talist fullnægjandi 

enda er um frumsamanburð að ræða.  Vinna við greiningar, mat á arðsemi og áhrifum 

efnavinnslugarðs eru komnar skammt á veg enn sem komið er í samanburði við t.d. sæstreng 

og þekktan iðnað eins og álver.  Niðurstöðunnar ættu engu að síður að vera gott innlegg í 

umræðuna og hjálpa til við að skoða og ákveða næstu skref. 

Framleiddar vörur 

Hér er horft til meginframleiðslu en hugsanlegar aukaafurðir eru undanskildar.  Mjög erfitt er 

að bera þetta saman því að um mjög ólíkar vörur er að ræða en til að horfa á sömu einingu þá 

er sett niður hvað hvert MW skilar í framleiðslu hlutfallslega.   

Álver  Efnavinnslugarður 

 

250.000 tonn af áli framleidd með afli upp á 

435 MW.   

 

Því má segja að fyrir hvert MW fáist 574 

tonn af áli. 

 

 

90.000 tonn af kísil – 130 MW 

100.000 tonn af natríumklórat – 60 MW 

48.000 tonn af af metanóli – 20 MW 

60.000 tonn lítrar af lífdísil 

125.000 tonn af lífalkahóli, glýkóli ofl – 10 

MW 

 

Því má segja að fyrir hvert MW fáist um 

1.922 tonn af framleiðsluvörum úr 

efnavinnslugarðinum. 

 

Eins og má sjá á ofangreindum tölum þá er verið að framleiða mun meira magn í 

efnavinnslugarðinum út frá orkunotkun.  Þetta er mikil einföldun því verðmæti 

framleiðslunnar segir mun meira til um hvað er að fást út úr hverju MW heldur en magnið. 
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Erfitt er að skoða nákvæmt verðmæti framleiðslunnar þar sem markaðsverð er mismunandi 

eftir mörkuðum  og svo kemur flækjustig t.d vegna tolla og skatta í löndum út af mismunandi 

vöruflokkum.  Þá eru verðsveiflur alltaf til staðar.  Álverðið er nokkuð ljóst en erfiðara er með 

sumar vörur  í efnavinnslugarðinum.  Ef við skoðum þetta út frá verðhugmyndum sem eru 

uppi m.v. upplýsingar sem hægt var að fá þá lítur dæmið svona út á ársgrundvelli:  

Álver Efnavinnslugarður 

Framleiðsla 

Magn       

(tonn á 

ári) 

Verð            

$ á 

tonn 

Verðmæti 

milljón $ Framleiðsla 

Magn 

(tonn á 

ári) 

Verð            

$ á tonn 

Verðmæti 

milljón $ 

Ál
18

 250.000 2.000 500 Kísill
19

 90.000 2.590 233 

  

  

  Natríumklórat
20

 100.000 500 50 

  

  

  Metanól
21

 48.000 750 36 

  

  

  Lífdísill
44

 60.000 900
 

54 

  

  

  Lífalkahól
44

 103.200 750
 

177 

  

  

  Ethyl. gly.
44 

13.200 750 10 

  

  

  Alcohols
44 

4.000 750 3 

  

  

  Methane
44 

2.000 500 1 

        Fertilizer
44 

2.000 750 2 

Samtals:     500 Samtals:     466 

 

Framleiðsla efnavinnslugarðsins er að skila 93,2 % af verðmætum álversins þrátt fyrir nánast 

helmingi minni raforkunotkun.  Ef við skoðum þetta niður á verðmæti fyrir hvert MW að 

jafnaði: 

Álver Efnavinnslugarður 

Heildarverðmæti 

á ári milljón $ 

Raforkuþörf 

MW 

Verðmæti fyrir 

hvert MW í 

millj. $ á ári 

Heildarverðmæti 

á ári milljón $ 

Raforkuþörf 

MW 

Verðmæti fyrir 

hvert MW í 

millj. $ á ári 

500 435 1,15 466 220 2,12 

 

Því má segja að fyrir hvert MW fáist 1,15  milljón $ í framleiðsluverðmætum á ári í álverinu 

en 2,12 milljónir í efnavinnslugarðinum. 

                                                           
18

 Verðhugmynd fenginn af http://www.lme.com/aluminium.asp 
19

 Verðhugmynd frá Helga Bjarnasyni 
20

 Verðhugmynd fenginn af  http://www.alibaba.com/showroom/naclo3-sodium-chlorate-price.html   
21

 Verðhugmynd fenginn frá CRI 

http://www.lme.com/aluminium.asp
http://www.alibaba.com/showroom/naclo3-sodium-chlorate-price.html
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Framleiðsluverðmætin styðja einnig við það að efnavinnslugarðurinn sé að skila hlutfallslega 

meiri verðmætum heldur en álver fyrir hvert MW sem þörf er á fyrir framleiðsluna.  Aftur á 

móti má enn segja að um töluverða einföldun sé að ræða því að á endanum þá skiptir afkoman 

mestu máli og því getur það breytt myndinni mikið ef framleiðslu- og flutningskostnaður 

ásamt rekstrar- og sölukostnaði er mikið dýrari hjá efnagarðinum heldur en álverinu.  Til eru 

tölur varðandi afkomu álvera hér á landi en enn eru ekki aðgengilegar tölur fyrir framleiðslu 

efnavinnslugarðs og því ekki hægt að bera þetta saman. 

Orkuverð 

Ekki er hægt að fara í meta beint orkuverð til álvera í samanburði við orkuverð til 

efnavinnslugarðs þar sem tölur liggja ekki fyrir.  Það mó þó draga ályktun út frá fyrirliggjandi 

gögnum.  Áliðnaðurinn er iðnaður sem er stórnotandi af orku og því leitar hann eftir ódýrri 

orku og er hann því að borga minna fyrir raforkuna heldur en ýmsir aðrir raforkukaupendur.   

Rafmagnsverð sveiflast töluvert og tímabil geta verið mismunandi en heildar raforkuverð 

(raforkuvinnsla og flutningur) til stóriðju hér á Íslandi í dag er kannski á bilinu 25-30 $ fyrir 

hverja MWst að jafnaði (Kristinn Hafliðason 2012 o.fl.). Það er um 40-45% lægra en er að 

fást víða í Evrópu sé horft á tölur frá Nordpool markaðinum.  Sé hinsvegar litið á orkuverð til 

álfyrirtækja á heimsvísu þá er verðið hér á Íslandi nokkuð í takt við það sem er verið að greiða 

almennt fyrir raforkuna.  Þó eru nýleg dæmi um fyrirhuguð verkefni í Kína og á Indlandi þar 

sem raforkuverð til áliðnaðar er töluvert hærra en hér á landi eða upp í 40 $ á hverja MWst 

(Samál,2012) en þá kemur á móti að fjárfestingarkostnaðurinn er einungis um þriðjungur á 

við það sem hann er hér á landi.  Almennt má segja að raforkuverð í Evrópu sem Íslendingar 

eru að horfa til og gjarnan að bera okkur saman við sé að fæla frá orkufrekan iðnað eins og 

áliðnað.   

Það má leiða líkur að því að orkuverð til efnagarðs ætti að geta verið töluvert hærra heldur en 

til áliðnaðar.  Samkvæmt nýlegri skýrslu McKinsey (McKinsey Scandinavia,2012) ætti verð 

að vera í kringum 40 $ á hverja MWst fyrir kísilframleiðslu og gagnaversiðnað í gegnum 

sæstreng.  Það má einnig sjá að það er áætlað að ný fyrirtæki í áliðnaðinum séu að borga um 

20% minna fyrir hverja MWst.  M.v. þær forsendur ætti verðið hér að vera um 30-36 $ fyrir 

hverja MWst.  Það má einnig leiða líkur að því að efnagarðurinn geti borið hærra orkuverð 

heldur en áliðnaðurinn.  Í fyrsta lagi þá er efnagarðurinn að nýta orkuna betur heldur en 

áliðnaðurinn með samspilinu á milli fyrirtækja.  Kísilframleiðslan er að kaupa orku á ákveðnu 

verði en nær síðan að selja öðrum fyrirtækjum í efnagarðinum varmaorku og er þar af leiðandi 

mailto:kristinn@invest.is
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í raun að fá orkuna á betra verði heldur en söluverð orkufyrirtækja segir til um.  Sama má 

segja um fyrirtækin sem eru að nýta varmaorkuna frá kísilframleiðslunni.  Þau eru að fá þá 

orku á betra verði og því verður einnig sparnaður í orkuverðinu hjá þeim.  Í öðru lagi má segja 

að ef efnagarðurinn er að skila meiri verðmætum fyrir hverja MWst þá ætti að vera svigrúm 

fyrir hærra orkuverð til hans.  Jafnframt er samningsstaða fyrirtækja í efnagarðinum ekki eins 

sterk þar sem er verið að kaupa minna magn af raforku, fleiri aðilar og áhætta hugsanlega 

meiri, því að hluta til er um nýsköpun og frumkvöðlaverkefni að ræða og ætti 

ávöxtunarkrafan hjá orkusalanum að vera meiri.   

Fjöldi starfa og tegund 

Um nokkuð mismunandi störf er að ræða því að hlutfall af hámenntuðu starfsfólki er mun 

meira í efnavinnslugarðinum heldur en í álframleiðslunni. Í meðfylgjandi töflu má sjá 

samanburð á fjölda starfa við framleiðsluna eftir að hún er komin í fullan rekstur.  Ekki er 

metið hvað koma margir að byggingu verksmiðjanna. 

Álver  Efnavinnslugarður 

 

350 störf við álframleiðslu (435 MW) 

 

Þetta gera því 0,8 störf á hvert MW í 

álframleiðslunni 

160 störf við kísilframleiðslu (130 MW) 

70 störf við natríumklóratframl. (60 MW) 

35 störf við metanólframleiðslu (20 MW) 

15 störf við lífdísilframleiðslu 

30 störf við lífalkahól- og glýkólifr. (10 MW) 

 

Þetta gera því um 1,4 störf  á hvert MW í 

efnavinnslugarðinum 

 

Af þessu má sjá að efnagarðurinn skapar fleiri störf við framleiðsluna til framtíðar á hvert 

MW heldur en álframleiðsla.   

Um nýjan iðanað er að ræða hjá efnavinnslufyrirtækjunum og aukin þörf er á menntuðum 

sérfræðingum til að vinna hjá fyrirtækjunum.  Ekki er lagt mat á kosti og ókosti þess ásamt 

samsetningu af framboði vinnuafls en efnavinnslugarðurinn gerir kröfu um hærra 

menntunarstig og meiri fjölbreytni.  

 



38 
 

Afleidd störf og þekking 

Áliðnaðurinn er þekktur og hann skapar fjölda afleiddra starfa í verkfræði- og 

þjónustugeiranum.  Einnig skapar hann ýmis störf við orkuiðnaðinn ásamt störfum hjá ýmsum 

stofnunum ríkisins.   Starfamargfaldarinn við áliðnaðinn er í kringum 1,4 fyrir afleidd störf 

(Hagfræðistofnun,2012) þannig að miðað við ofangreindan fjölda þá má áætla að afleidd störf 

verði tæplega 500 við álfyrirtækið.  Það er ekki eins þekkt hversu mörg afleidd störf væru í 

kringum efnavinnslugarðinn og hver starfamargfaldarinn er en ekki er ástæða til að áætla að 

hann sé minni en í áliðnaðinum.  Um nokkur ólík fyrirtæki er að ræða og flækjustigið meira 

og því þarf fjölbreyttari þjónustu og þekkingu.  Þar sem um nýjan iðanað er að ræða í 

efnavinnslugarðinum þá er ákveðin lærdómskúrfa (Bryndís Skúladóttir,2012) sem þarf að fara 

í gegnum sem krefst stöðugilda og tíma við að læra á geirann.  Innviðir eru til staðar fyrir 

áliðnaðinn en í efnagarðinum þá þarf að fara í gegnum að búa til regluverk, fara yfir leyfamál, 

umhverfisáhrif, gjaldtöku, þörf fyrir þjónustu og að mennta fólk.  Til viðbótar má bæta að 

pólitík og stefnuleysi geta þyngt ansi mikið á málum.  Allt þetta gerir það samt að verkum að 

þörf er á fleiri afleiddum störfum fyrir nýjan iðnað.  Mjög áhugavert hlýtur að vera að fjölga 

hátæknistörfum og skapa nýja þekkingu á Íslandi.  Þjónusta og þekkingaruppbygging við einn 

iðnað hefur oft skapað ný tækifæri í sölu á aðra markaði.   

Fjárfestingaróvissa 

Ef horft er á fjárfestingaráhættu orkusölufyrirtækja og þar með íslenska ríkisins, þá má segja 

að það sé meiri fjárfestingaráhætta og fjárfestingaróvissa við að fara í efnavinnslugarð heldur 

en álver.  Áliðnaðurinn þekkir Ísland og orkufyrirtækin þekkja áliðnaðinn, reynsla er komin á 

áliðnaðinn hér á landi (Kristinn Hafliðason,2012).  Samið er við einn aðila um orkumagn og 

ljóst að hann mun fara í fjárfestinguna og standa við orkukaupin.  Fyrir liggur að stórt og 

stöndugt fyrirtæki stendur á bakvið samninginn um álverið og það mun koma með fjármagn 

inn í landið.  Í efnavinnslugarðinum eru mörg fyrirtæki sem þarf að semja við og getur 

vandamál eins fyrirtækis við að hefja starfsemi haft keðjuverkandi áhrif á að önnur taki til 

starfa.  Að hluta til er um nýsköpunarfyrirtæki að ræða sem eru að fá einkaleyfi á sinni 

framleiðslu.  Rekstrarforsendur eru ekki eins vel þekktar og fjármögnun ótryggari eða 

óljósari.  Á móti má færa rök fyrir því að í efnavinnslugarðinum er raforkuþörfin minni og því 

ekki verið að fjárfesta í eins mikilli raforkuvinnslu og fjárfestingin töluvert minni að sama 

skapi.  Það er mikill kostur og mjög mikilvægt ef orkufyrirtækin geta með 

orkusölusamningum fjármagnað virkjanaframkvæmdir að fullu eins og hefur verið í tilviki 

álvera. 

mailto:kristinn@invest.is
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Rekstraráhætta 

Ekki er fyrirsjáanlegt annað en að áliðnaðurinn verði með svipuðu sniði og undanfarna áratugi 

og að hægt sé að minnka rekstraráhættu með fyrirvörum og ákvæðum í sölusamningum.  

Einnig má segja að ef efnavinnslugarðurinn verður að veruleika þá verði það með þeim hætti 

að búið sé að fara í ýtarlegar forathuganir og prófanir ásamt áhættumati og gerð ítarlegrar 

viðskiptaáætlunar sem ætti að tryggja að rekstraráhætta af fjárfestingunni sé hverfandi. 

Ef horft er til framtíðar þá er ljóst að með því að stækka hlutfall áliðnaðar í heildar-

raforkusölu þjóðarinnar fellst rekstraráhættan kannski helst í því að vera of háð fáum aðilum 

og nánast einni vöru.  Það hafa margir bent á að það sé ákveðin áhætta í því að hafa öll eggin í 

sömu körfu.  Ákvarðanir stórfyrirtækja út í heimi um sameiningu gætu orðið þess valdandi að 

yfir 80% raforkusölu Íslendinga yrði kannski til eins eða tveggja aðila.  Sú hætta er til staðar 

að viðkomandi stórfyrirtæki hefði þá ansi mikil áhrif og gæti t.d. ákveðið að loka starfsemi á 

Íslandi.  Einnig gæti orðið hrun á álverði sem yrði til þess að álverð myndi lækka mjög mikið 

með tilheyrandi áhrifum á íslenskan efnahag.   

 

Umhverfismál 

Ísland er bundið af þeim samþykktum sem þjóðir settu sér við Kyoto viðaukann en hann er 

einnig grundvöllur regluverks um kolefnismarkað og stefnu flestra Evrópuríkja.    Til var 

séríslenskt ákvæði en það veitti Íslandi heimild til að auka útblástur koltvísýrings um 10% 

umfram það sem það var 1990 og var þetta sérstaklega sett með stóriðju í huga.  Stjórnvöld 

ákváðu að framlengja ekki þetta ákvæði og eftir árslok 2012 mun Ísland vera undir sama hatti 

og flest Evrópuríki.  Þetta táknar að íslensk fyrirtæki verða hluti af kolefnismarkaði Evrópu 

og þurfa að sækja um losunarheimildir og hugsanlega að borga kolefnisgjöld.  Áliðnaðurinn 

er á lista yfir iðngeira sem nýtur þess að kolefnislosun upp að ákveðnu viðmiði er ókeypis 

(Bryndís Skúladóttir,2012).  Hlutur áliðnaðarins í heildarútblæstri Íslands er 27% en 

umtalsverður árangur hefur náðst í að minnka útblástur hjá álverum á Íslandi undanfarin ár 

(Samál,2012).  Ef útblástur gróðurhúsalofttegunda áliðnaðarins hér á landi er borinn saman 

við meðalútstreymi álframleiðanda í heiminum þá er um það bil fimmfalt minni mengun hér á 

landi.  Það munar mikið um umhverfisvæna orku í þessum tölum en íslensk álver eru að 

standa sig vel í mengunarvörnum.  Efnavinnslugarðurinn gengur meðal annars út á að nýta 

affall frá annarri framleiðslu og það með minnkar mengun töluvert.  Álver geta einnig gert 

þetta að hluta til og minnkað þar með mengun.  Hvort sem um efnavinnslugarð eða álver er að 
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ræða þá verður alltaf mengun.  Mengunin er tvenns konar, það er mengun vegna 

orkuframleiðslunnar sjálfrar og síðan er mengun vegna framleiðslu iðnaðarins.  Fyrirtækin 

geta unnið á móti þessu með örðum leiðum eins og að taka þátt í mótvægisaðgerðum t.d. með 

gróðursetningu.  Efnavinnslugarðurinn mengar minna í heild heldur en álver en hvorugt hefur 

teljandi áhrif á losunarheimildir landsins.  Framleiðsla efnavinnslugarðsins er jákvæð þar sem 

m.a. er verið að vinna orkugjafa sem minnka innflutning af jarðefnaeldsneyti.  Til lengri tíma 

gæti kolefnismarkaður Evrópusambandsins ýtt áliðnaði á aðra markaði og þar með frá Íslandi 

en það er ekki endilega heppilegt ef horft er á jörðina sem eina heild því álframleiðsla á 

Íslandi er að menga mun minna heldur en víðast hvar annars staðar.   

Að framansögðu þá má segja að ef framleiðslan stenst kröfur Umhverfisstofnunar og mat 

Skipulagsstofnunar og fær önnur leyfi þá ætti þetta ekki að vera ráðandi hlutur varðandi mat á 

fýsileika álvers annars vegar og efnavinnslugarðs hins vegar.  
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Orkustefna Íslands 

Hér að framan hafa verið bornir saman nokkrir þættir varðandi það að fara í 

álversuppbyggingu annars vegar og hins vegar uppbyggingu efnavinnslugarðs.  Ef við 

skoðum nú til viðbótar hvernig þetta er í samræmi við orkustefnu fyrir Ísland.  Stýrihópur 

vann fyrir iðnaðarráðherra skýrslu um heildstæða orkustefnu fyrir Ísland sem síðan var lögð 

fyrir alþingi í febrúar 2012 (Iðnaðarráðuneytið og Orkustofnun,2011).  Stefnunni er ætlað að 

vera viðmið fyrir ákvarðanir stjórnvalda í orkumálum.   

Megininntak orkustefnunnar er eftirfarandi
22

: 

 

„Leiðarljós:  

Að orkubúskap Íslands verði hagað með sjálfbærum hætti, samfélaginu og almenningi 

til hagsbóta. 

Meginmarkmið:  

 Orkuþörf almennings og almenns atvinnulífs verði mætt með öruggum hætti til lengri 

og skemmri tíma.  

 Við nýtingu orkuauðlinda verði borin virðing fyrir umhverfi, náttúru og sérkennum 

landsins.  

 Þjóðin njóti arðs af sameiginlegum orkuauðlindum.  

 Þjóðhagsleg framlegð orkubúskaparins verði hámörkuð.  

 Orkuframboð henti fjölbreyttu atvinnulífi.  

 Dregið verði úr notkun jarðefnaeldsneytis. “ 

 

Í samanburði þeim sem fylgir hér á eftir verður farið betur yfir einstök atriði úr orkustefnunni 

og meginmarkmiðum hennar eftir því sem við á og skoðað hvernig framangreind 

álversframkvæmd annarsvegar og efnavinnslugarður hinsvegar falla að orkustefnunni.   

 

 

                                                           
22

 Úr orkustefnu, sjá bls. 17. 
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Orkuþörf mætt með öruggum hætti
23

 

Í þessum hluta er m.a. farið yfir að framboð og flutningskerfi orku þarf að vera nægjanlegt ef 

e-h óvænt kemur upp á og á þetta við óháð iðnaði sem er að nýta orkuna.  Einnig er farið yfir 

að þörf er á að hafa viðbúnaðarbirgðir af eldsneyti í landinu.  Í dag getur skortur á 

jarðefnaeldsneyti haft víðtæk áhrif á Íslandi og er því lagt til að fjölga tegundum orkugjafa og 

þá einkum endurnýjanlegra orkugjafa sem eru ekki byggðir á innflutningi.   

Álver  Efnavinnslugarður 

Ekki er hægt að segja að álver í Helguvík 

passi vel við þennan hluta í orkustefnunni.   

Það er ljóst að það mun taka til sín stóran 

hluta af þeirri orku sem er til ráðstöfunar á 

SV horninu þar sem mestur fjöldi íbúa 

landsins býr. 

Framleiðslan í efnavinnslugarðinum mun 

fjölga tegundum orkugjafa og stuðla að 

minni innflutningi að jarðefnaeldsneyti.  Mun 

minni orku þarf einnig í efnavinnslugarðinn 

heldur en álver.    

Efnavinnslugarðurinn passar því vel við 

þennan hluta.  

 

Virðing fyrir umhverfi, náttúru og sérkennum
24

 

Hér er m.a. farið yfir verndargildi umhverfis og náttúru og virkjunaráhrif.  Einnig er farið yfir 

loftslagsbreytingar og markmið um að draga úr útstreymi gróðurhúsalofttegunda. Ein af 

leiðunum sem er nefnd er að framleiða metanól úr CO2 úr útstreymi iðju- og orkuvera. 

Einnig að fara í rannsóknir og þróun á lífrænu eldsneyti. Efldur verði hlutur vistvænna 

samgöngumáta í samgönguáætlun. 

Álver  Efnavinnslugarður 

Almennt séð þá er stóriðja og þar með talin 

álver ekki æskileg fyrir umhverfið og því 

fellur álver ekki vel að þessu markmiði 

orkustefnunnar. 

Þó að efnavinnslugarður  mengi minna 

heldur en álver þá fellur hann almennt ekki 

heldur vel að þessu markmiði fyrir utan að í 

honum er framleiðsla á metanóli.  Einnig er 

verið að vinna lífrænt eldsneyti í 

efnavinnslugarðinum.  Forsendurnar krefjast 

þess hinsvegar að iðjuver sé þá byggt líka. 

Efnavinnslugarður passar betur við þennan 

hluta heldur en álver. 

                                                           
23

 Sjá nánar í Orkustefnu bls. 21-28 
24

 Sjá nánar í Orkustefnu bls. 28-34 
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Þjóðin njóti arðs af auðlindum
25

 

Í þessum hluta er m.a. verið að fjalla um eignarhald, arð og skilaleiðir arðs til þjóðarinnar af 

orkuauðlindum landsins.  Það er helst arðurinn sem hægt er að horfa á í þessum samanburði 

en þar kemur fram að leitast verði við að fá sem mestan arð.  Markmið eru m.a. að auðlindum 

fallvatns og jarðhita verði ráðstafað af kostgæfni og lægra verð heldur en þekkist annars 

staðar verði ekki bundið í samningum til langs tíma.   Leiðir sem eru t.d. nefndar eru að ekki 

verði gengið á framlegð vegna atvinnu- og byggðasjónamiða í héraði og að sóst verði eftir 

fjölbreytni í hópi orkukaupenda. 

 

Álver  Efnavinnslugarður 

 

Álver skila arði til þjóðarinnar en eins og 

hefur komið fram þá er orkufrek 

hrávöruframleiðsla eins og álframleiðsla 

viðkvæm fyrir orkuverði og það er 

hugsanlega hægt að fá hærra verð fyrir 

orkuna með því að selja hana til annarra aðila 

en það þurfa þá að vera aðrir kostir í 

stöðunni. 

 

Í kaflanum um orkuverð hér að framan þá var 

farið yfir að efnavinnslugarðurinn gæfi af sér 

hærra verð heldur en álver.  Það er engin 

spurning um að efnavinnslugarðurinn fellur 

undir það að auka fjölbreytni í hópi 

orkukaupenda.  Hann ætti því að falla betur 

að þessum hluta heldur en álver en að 

sjálfsögðu þarf líka að taka inn í myndina 

áhættu og fjármögnun en þar ætti álver að 

vera betur statt. 

 

 

 

 

  

                                                           
25

 Sjá nánar í Orkustefnu bls. 37-44 
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Hámörkun þjóðhagslegrar hagkvæmni
26

 

Í þessum hluta er farið yfir orkunýtinguna og hvernig má bæta hana og hvatningu til 

orkusparnaðar hjá þjóðinni.  Farið er yfir einangrun orkumarkaðarins, umframorku og 

möguleika með sæstreng.      Ein af leiðunum sem er nefnd er að auðvelda fjölnýtingu svo 

sem með uppbyggingu iðngarða sem nýta affallsvarma í tengslum við jarðhitavirkjanir. 

Álver  Efnavinnslugarður 

Álver eru í eðli sínu mjög orkufrek og eftir 

því sem þau eru lengra frá orkuverunum 

þeim mun verri verður orkunýtingin.  Álver í 

Helguvík eitt og sér er ekki að nýta orkuna á 

besta mögulega máta.  Hægt væri að bæta 

orkunýtinguna með annarri framleiðslu úr 

affalli framleiðslunnar.  

Hugmyndafræði efnavinnslugarðanna er m.a. 

að nýta affall og það sem fer til spillis frá 

annarri framleiðslu og efnavinnslugarður í 

Helguvík væri að nýta varmaorku sem færi 

annars til spillis og þar með fellur þetta vel 

að hámörkun nýtingar. 

 

Uppbygging fjölbreytts atvinnulífs
27

 

Fjárfesting orkufyrirtækja í virkjunum tengist yfirleitt sölu til stórnotenda og því er hafist 

handa við að byggja virkjanir eftir að orkusölusamningar hafa verið gerðir til langs tíma.  Því 

eru algengt að eftir að sölusamningur hefur verið gerður líði 3-4 ár áður en hægt er að 

afhenda orkuna.  Þetta er of langur tími fyrir marga minni orkukaupendur og orkan er bundin 

í of langan tíma.  Því er æskilegt að auka fjölbreytni orkusölusamninga og tímalengd ásamt 

því að hafa til staðar orku sem hægt er að selja í minni verkefni með styttri afhendingartíma.    

Lagt er til að orkufyrirtæki leitist við að dreifa markaðs- og gagnaðilaáhættu. Orkufyrirtæki 

stefni að því að auka og viðhalda fjölbreytni í hópi viðskiptavina.  Sérstaklega er tilgreint að 

huga að möguleikum iðn-og auðlindagarða. .    

Álver  Efnavinnslugarður 

Álver passar ekki inn í þetta þar sem þau eru 

þegar að kaupa þorra orkunnar til langs tíma 

og skapa einsleitt orkusöluumhverfi.  Með 

tilkomu álvers í Helguvík yrði lítið eftir af 

orku til að ráðstafa til annarra kaupenda á 

SV-horninu í komandi framtíð.   

Það er ljóst að þetta á mjög vel við efnagarð.  

Um er að ræða minni orkukaupendur og 

efnagarðurinn stuðlar að fjölbreyttara 

atvinnulífi og eykur fjölbreytni orkusala. 

                                                           
26

 Sjá nánar í Orkustefnu bls. 47-51 
27

 Sjá nánar í Orkustefnu bls 53-58 
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Dregið úr notkun jarðefnaeldsneytis
28

 

Lagt er upp úr því að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis þar sem það mengar, er takmarkað, 

dýrt og innflutt.  Það er ekki þjóðhagslega hagkvæmt að flytja inn jarðefnaeldsneytið,  

sjálfbærni og orkuöryggi myndi aukast mikið ef hægt er að væri að auka hlut innlendrar 

endurnýjanlegrar orku.  Samkvæmt tilskipun ESB þá skal endurnýjanleg orka í samgöngum 

vera orðin 10% árið 2020.   Í framtíðarsýn ríkisstjórnarinnar sem er sett fram í stefnuskjalinu 

Ísland 2020 eru sett mælanleg markmið um orkuskipti og að auka hlut endurnýjanlegra 

eldsneytisgjafa í samgöngum og sjávarútvegi.  Tilgreindar eru margar leiðir að þessu 

markmiði og m.a. að hvetja til íblöndunar lífeldsneytis í eldsneyti.  Að framleiða eldsneyti 

t.d. úr CO2 útstreymi orku- og iðjuvera.  Auka rafvæðingu samgöngutækja. 

Álver  Efnavinnslugarður 

Það er ljóst að endurnýtanleg raforka 

Íslendinga gegnir mikilvægu hlutverki til að 

ná þessum markmiðum.  Ef við nýtum þorra 

fáanlegrar raforku á SV-horninu í 

álframleiðslu þá gæti það takmarkað að 

einhverju leyti möguleika á að nýta raforkuna 

á þéttbýlasta svæði landsins í samgöngur.  Ef 

álver eru í samstarfi við aðila sem vinnur 

eldsneyti úr CO2 útblæstrinum þá er það til 

bóta til að vinna að þessu markmiði 

stjórnvalda. 

Framleiðsla orkugjafa í efnavinnslugarðinum 

passar við þessi markmið ríkisstjórnarinnar.   

Metanólið og lífdísillinn stuðla að minni 

notkun á jarðefnaeldsneyti og eykur 

sjálfbærni og orkuöryggi landsins.  

  

                                                           
28

 Sjá nánar í Orkustefnu bls 60-63 
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Niðurstöður 

Mjög skiptar skoðanir eru um hvernig á að nýta auðlindir landsins og geta fræðimenn og 

sérfræðingar komist að öndverðum niðurstöðum um ýmis málefni sem tengjast efninu.  Því er 

um töluvert erfitt viðfangsefni að ræða og reyndi höfundur að nálgast efnið út frá þekktum 

staðreyndum og þar sem það átti við að kynna sér ólíkar skoðanir með hlutlausum hætti og 

leggja mat á þær.  Viðfangsefnið var að bera saman álversframkvæmd og efnavinnslugarð og 

leggja mat á hvort sé fýsilegri kostur fyrir þjóðina.  Þrátt fyrir að samanburðurinn sé á milli 

tveggja kosta í Helguvík þá er ekki tekin afstaða til þess hvort í raun sé hægt að velja á milli 

þeirra út fá gerðum samningum og skuldbindingum sem þegar hafa verið gerðar.  Það er 

heldur ekki tekin afstaða til þess hvort mögulegt sé að fara í báðar framkvæmdirnar enda of 

mikil óvissa með orkuöflun fyrir svæðið.   

Rannsóknarspurningin var í nokkrum liðum og hér verður farið yfir þá og helstu niðurstöður 

dregnar saman.  

1. Með því að fara í uppbyggingu á efnavinnslugarði á suðvesturhorninu frekar en álver, 

getur þjóðin þá fengið verðmætari vöru fyrir hvert MW í raforku, minni mengun og fleiri 

störf ásamt því að minnka rekstraráhættu fyrir ríki og sveitarfélög? 

Efnavinnslugarður myndi skila mun meiri framleiðsluverðmætum heldur en álver ef borin eru 

saman verðmæti fyrir hvert MW.   Í raun þá skilar 220 MW efnavinnslugarður um 93% af 

verðmætum 435 MW álvers.  Þetta eru um 85% meiri verðmæti fyrir hvert MW.  

Efnavinnslugarðurinn nýtir orkuna betur og mengar minna heldur en álver.  Hann skapar 

einnig beint um 75% fleiri störf fyrir hvert MW.  Ef borin eru saman störf við álverið í heild 

sinni á móti efnavinnslugarðinum, þá eru um 45 fleiri stöðugildi í álverinu en hlutfallslega 

fleiri hátæknistörf í efnavinnslugarðinum.  Rekstur efnavinnslugarðs er ekki jafn vel þekktur 

og rekstur álvers og óljósara er með fjármögnum á efnavinnslugarðinum.  Verkefni af þessari 

stærðargráðu fer þó ekki af stað án þess að fara í gegnum ítarlega greiningu og arðsemismat.  

Þegar fjármögnun liggur fyrir þá er rekstraráhætta svipuð af verkefnunum en jákvætt við að 

fara í efnavinnslugarð er að auka fjölbreytni í raforkukaupendum og dreifa áhættunni með því. 

2. Hvor framleiðslan er í meira samræmi við orkustefnu fyrir Ísland?  

Það er mjög afgerandi að efnavinnslugarður fellur mun betur að Orkustefnu fyrir Ísland 

heldur en álver.  Þegar skoðuð eru einstök atriði atriði í orkustefnunni og þau borin saman við 

álversuppbyggingu og uppbyggingu efnavinnslugarðs þá kemur vel í ljós að 
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efnavinnslugarðurinn hefur betur í nánast öllum atriðum og fellur betur að orkustefnunni.  

Efnavinnslugarður eykur orkuöryggi þjóðarinnar með framleiðslu á innlendu eldsneyti eða 

íblöndunarefnum í jarðefnaeldsneyti sem aftur dregur úr innflutningi á og notkun á 

jarðefnaeldsneytinu.  Með samvinnu fyrirtækja í efnagarðinum er stuðlað að betri nýtingu 

orkunnar og framleiðslan getur verið liður í því að auka notkun orku frá endurnýtanlegum 

orkulindum.  Verðmætasköpun er meiri í efnavinnslugarðinum, hann stuðlar að fjölbreytni í 

atvinnulífinu og styður við þann hluta að auka fjölbreytni í kaupendahópi raforkunnar. 

 

3. Er efnavinnslugarður heilt á litið arðbærara og áhugaverðara verkefni til að nýta 

raforkuna í heldur en í álver?   

Til þess að svara því með fullri vissu hvort efnavinnslugarður sé arðbærari heldur en álver þá 

er þörf á að fara í djúpa vinnu við áhættu- og arðsemisútreikninga efnavinnslugarðsins.  Þessi 

gögn lágu ekki fyrir opinberlega og er verðugt verkefni að vinna heildstæða viðskiptaáætlun 

fyrir efnavinnslugarðinn.  Um fimm fyrirtæki er að ræða í dæminu sem sett er saman í þessari 

ritgerð og hafa þau öll að einhverju leyti skoðað þessi mál en mismikið þó.  Á meðal 

fyrirtækjanna eru nýsköpunarfyrirtæki sem eru enn að fjármagna sig og því er töluverð 

fjárfestingaróvissa enn til staðar.  

Það felst mjög mikil pólitík í því að segja hvort verkefnið er áhugaverðara og svarið getur 

verið mismunandi eftir því að hverju er verið að leita.  Það er mikil þörf fyrir hagkerfið að fá 

fjárfestingu af þessum toga í gang um þessar mundir.  Erlend fjármögnun og fjárfesting er 

tryggð með því að fara í álversframkvæmd auk þess sem undirbúningur og umgjörð er tilbúin 

ef orka fæst í verkefnið og framkvæmdir gætu farið á fullt með stuttum fyrirvara.  Með því að 

fara í álver er verið að fara þekkta og örugga leið það sem aðilar vita að hverju þeir ganga.  

Í efnavinnslugarðinum er enn töluverð fjárfestingaráhætta, fleiri fyrirtæki koma að málum og 

meiri áhætta í að verkefnið verði ekki að veruleika í þeirri mynd sem sett er upp hér.  Engu að 

síður þá er niðurstaða þessarar ritgerðar að efnavinnslugarðurinn sem stillt var upp hér sé 

áhugaverðari kostur þrátt fyrir ákveðna áhættu því að ávinningurinn gæti að sama skapi verið 

töluvert meiri. 
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Lokaorð 

Höfundur hefur fengið yfirgripsmikla þekkingu á íslenska orkumarkaðinum við vinnslu 

ritgerðarinnar og góða yfirsýn yfir stöðu á honum. 

Það er mjög mikilvægt hjá stjórnvöldum og hagsmunaaðilum að ná saman eins breiðri sátt og 

hægt er varðandi nýtingu á orkuauð landsins.  Það er ekki hægt að virkja allt sem í boði er en 

heldur ekki hægt að friða allt, því það verður ekki sátt með slíkt fyrirkomulag og nauðsynlegt 

er að finna skynsamlega lendingu í þessi mál.  Rammaáætlun er mikilvægur þáttur í því og 

þörf er á að fá endanlega niðurstöðu sem unnið er að óháð því hverjir eru í ríkisstjórn hverju 

sinni.  Slíkt skapar stöðuleika og fyrirsjáanleika sem þörf er á og skapar það meira öryggi og 

skynsemi í framtíðarfjárfestingum sem aftur hámarkar arð auðlindarinnar. 

Orkustefnan er einnig gott framtak en það er einnig mikilvægt að vinna í samræmi við þá 

stefnu sem er tekin hverju sinni og búa til umgjörð sem styður við hana.  Fyrirgreiðsla, 

lagarammi og stuðningur við það sem fellur að framgangi stefnunnar þarf að vera til staðar. 

Höfundur hugleiðir, með því að horfa heildstætt á þessi mál, hvort sé hægt að ná fram 

víðtækari áhrifum fyrir þjóðfélagið.  Með því að fara í fjármagnsfrek, áhugaverð verkefni eins 

og efnavinnslugarð, er þá möguleiki að fá erlenda fjármagnseigendur hér á landi til að 

fjárfesta  í verkefninu, fjármagna það og minnka þar með spennu á gjaldeyrinum sem aftur 

hjálpar til við að losa gjaldeyrishöft ? 

Við lok ritgerðar þá sér höfundur að það er hægt að vinna mörg afmörkuð verkefni í tengslum 

við efnið, gaman væri að kafa dýpra í einstaka þætti og fá þar frekari stuðning við 

niðurstöðurnar eða mótrök við þær.  Einnig væri áhugavert að skoða heildarmyndina með því 

að taka einnig afleiddar afleiðingar inn í samanburðinn, sjá áhrifin fyrir þjóðina í heild og 

bæta við samanburðinn sæstreng og hugsanlega öðrum iðnaði inn í þá mynd.  
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