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Útdráttur 

Ísland er dreifbýlasta land Evrópu með ósnortin víðerni og jarðmyndanir sem eru einstakar 

á heimsvísu. Ólík sjónarmið hafa myndast í orkustefnu landsins þar sem ósjálfbær nýting 

jarðvarma og uppstöðulón vatnsfallsvirkjanna hafa valdið deilum vegna raski á náttúru og 

lífríki landsins. Einnig er deilt um arðsemi raforkuframleiðslunnar.  

Markmið verkefnisins er að sýna fram á þann ávinning sem getur hlotist af 

raforkuframleiðslu með vindorku og sólarsellum til heimilisnota. Sú umframorka sem 

nýtist ekki inn á heimilið er seld inn á dreifikerfi gegn föstu gjaldi byggða á vottun 

raforkunar. Það ætti að gefa fólki hvata til að framleiða raforku og fara sparlega með hana. 

Með því myndi áhætta við raforkuframleiðslu færast frá ríki yfir á einstaklinga og hlífa 

landinu við þeirri röskun sem verður af völdum virkjannaframkvæmda. Einnig myndi 

raforkutap hugsanlega minnka sem og flutnings kostanaður dreifiveitunar.  

Góður árangur “feed in tariffs” kerfisins í Þýskalandi hefur verið fordæmi annara þjóða til 

að stuðla að orkuskiptum frá jarðefnaeldsneyti yfir í endurnýjanlega orku sem losar lítið af 

gróðurhúsaloftengundum. Keppast nú fjölmörg lönd við að bæta dreifikerfið sitt og setja 

lög og reglugerðir sem auðvelda aðgengi endurnýtanlegriorku að dreifikerfinu. Þýska 

ríkinu er skylt að kaupa umframrafmagn á föstu langtíma verði, en betra verð fæst fyrir 

vottaða endurnýtanlega orku.  

Framkvæmd var einföld úttekt á hagkvæmni uppsetningar vindmylla og sólarsella, þar sem 

stuðst var við reiknivél á heimasíðu Orkuseturs sem er rekin af Orkustofnun. Þar kom fram 

að talsverður fjáhagslegur ávinningur getur hlotist af uppsetningu vindmyllu og sólarsella á 

eða við hús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Iceland is the most rural country in Europe with untouched wilderness and geological 

formations that are unique on a worldwide scale. Different views have been formed about 

Iceland’s energy policy where unsustainable use of geothermal energy and reservoirs for 

hydro power plants have been a debate because of disturbance on wilderness, fauna and 

flora.  In addition, the profitability of the electricity production has been debated. 

The aim of the project is to show the potential benefits of domestic electricity production 

from wind power and photovoltaic cells. The excess energy that is not used for home usage 

is sold back on the electricity distribution system for fixed price based on certification of 

energy. This should incentivise people to produce their own electricity and save it as well. 

The risk of electricity production would therefore go away form the state to individuals and 

spare the nature from the disruptive construction of power plants. This would also 

potentially reduce the losses in the electricity distribution system and the cost of the 

distribution system. 

Germany’s good result with feed in tariffs has been a leading example for other nations to 

change from fossil fuels to renewable energy sources that produce little or no greenhouse 

gases. Nations that have integrated the feed in tariffs system are working on improving 

their electricity distribution system and setting up legislation for electricity guarantee of 

origin. A better price is received for certified renewable energy. 

A simplistic feasibility calculator on the webpage of Orkusetur which is run by the 

Icelandic National Energy Authority, Orkustofnun, was used to show in a simple way the 

possible gain of producing electricity for households with photovoltaic cells and windmills. 

The conclusion was that important financial profit is highly likely. Stable wind conditions 

with an average mean fairly high and solar radiation sufficient from April to October make 

good conditions for generating electricity. 



 

 

 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er samin af mér og hún hefur hvorki að hluta né í 

heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 _______________________________________  

Kristján Egill Karlsson 
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1 Inngangur 

Jarðefnaeldsneyti er endanleg auðlind. Hámarks olíu framleiðslu (peak oil) var náð árið 

2008 og talið er að versnandi orkuhorfur séu framundan ef ekkert verður að hafst.  

(Sverdrup, Koca, Ragnarsdóttir, 2012). Alheimsátak þarf til að ná orkuskiptum í 

heiminum. Víkja þarf af braut jarðefnaeldsneytis og taka upp endurnýtanlega orkugjafa. 

Stjórnvöld í heiminum þurfa að vera samtaka og hvetja til orkuskiptingar. Aukin þörf fyrir 

raforku hefur og mun fara hratt vaxandi á komandi árum.(Mendonca, 2007, 2009). 

Fólksfjölgun hefur vaxið í hlutfalli veldisvaxtar frá iðnbyltingu. Þetta er hugsanlega mesta 

vandamál jarðarinnar enda lifum við nú á jarðsögutímabili mannsins (Anthropocene). 

Maðurinn er virkasta landmótunaraflið og spilar sig sem einskonar veru sem tekst á við 

náttúruöflin í stað þess að vera partur af þeim. Það kemur niður á öllum þáttum sjálfbærrar 

þróunar  (Sverdrup, Koca, Ragnarsdóttir, 2012) (Girardet, Mendonca, 2009). 

Megin hugmyndin að baki sjálfbærri þróun, eða sjálfbærar nýtingar á náttúruauðlindum, er  

komin frá enska hugtakinu "sustainable development". Fyrrum forsetisráðherra Noregs Gro 

Brundtland sagði „Sjálfbær þróun er sú þróun sem mætir öllum þörfum samtímans án þess 

að draga úr möguleikum komandi kynslóða til að mæta sínum þörfum“ (Brundtland, 1987). 

Hagvöxtur mælir ekki umhverfisleg og félagsleg markmið sjálfbærar þróunar (Adams, 

2006). Margir vísar eru fyrir framfarir þjóða. Hagvöxtur mælir einungis hagrænu markmið 

hins frjálsa markaðar. Með ósjálfbærri nýtingu á umhverfi og auðlindum verður ekkert úr 

hagvexti á endanum. Því verður að ganga vel um umhverfið og auðlindirnar sem eru megin 

stoðirnar.  

Hægt er að færa hugtakið yfir á sjálfbæra orkuþróun sem væri þá skilgreind sem 

“nægjanlegt framboð orku, á öruggan og umhverfisvænan hátt, sem uppfyllir þarfir hag- og 

félagslegrar þróunar til frambúðar”. Þetta felur í sér að orkukerfi þurfa að vera byggð á 

endurnýtanlegri orku, að orkuöryggi sé tryggt, að orkan sé ódýr, aðgengileg og 

umhverfisvæn. Til að hámarka alla þætti má umhverfið ekki verða fyrir áföllum. Taka 

verður tillit til allra þátta sjálfbærni umhverfi, samfélagi og efnahag  (Adams, 2006). 

Stefna Kyoto bókuninar var að fá þjóðir heimstil til að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda (CO2, CH4, N2O, SF6, PFC og HFC) á árunum 2008-2012 innan 

marka sem eru 5,2% lægri en heildarlosun þessara ríkja var árið 1990. Markmið 

rammasamningsins var að koma í veg fyrir hættulega röskun á loftslagskerfinu af 

mannavöldum, og tryggja þannig að matvælaframleiðslu í heiminum verði ekki stefnt í 

hættu og að efnahagsþróun geti haldið áfram á sjálfbæran máta. Þessu hafa margar þjóðir 

brugðist við með því að meðal annars nýta endurnýjanlega orkugjafa á borð við vind og 

sólarorku. Það hefur verið gert með skattaafsláttum og/eða styrkjum til endurnýjanlegra 

orkuauðlinda, samtengingu dreifikerfa milli landa og gæðavottana svo dæmi séu tekin  

(Girardet, Mendonca, 2009). 
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Mynd 1 Þrjár meginstoðir sjálfbærar þróunar  (Kjartansdóttir, 2014). 

Orkuskiptin geta ekki gerst á einu augnabliki og því þarf örugg og skipulögð markmið inn í 

framtíðina til að ná þeim fram. Efla þarf þekkingu á sjálfbæri orkunýtingu og þeir hópar 

sem lengra eru komnir en aðrir þurfa að vera viljugir til að breiða þekkingunni út. Það sem 

reynst hefur vel  í Evrópu og Bandaríkjunum er að hvetja fólk til að framleiða sína eigin 

raforku með vind- eða sólarokru og selja þá umframorku sem ekki nýtist inn á dreifikerfi. 

Fyrir þetta er borgað yfirverð ef vottun fæst fyrir upprunnaábyrgð endurnýjanlegu orkunna  

(Mendonca, 2007). 

Markmið þessa verkefnis er að benda á þau tækifæri sem myndast hafa í sölu frá 

einkaaðilum inn á dreifikerfið með vottaðri endurnýjanlegri orku. Einnig að benda á þá 

möguleika sem gætu myndast með framleiðslu í smáum uppsetningum vind- og sólarokru á 

Íslandi.  

Virk landmótunar öfl hafa veitt okkur orku sem við nýtum í formi jarðvarma og 

vatnsaflsvirkjanna. Ekki hefur náðst samstaða um orkustefnu landsins, þrátt fyrir margra 

ára vinnu sem hófst 1997 sem lögð hefur verið í Rammaáætlun og því er nauðsyn að velta 

fyrir sér öðrum orkukostum sem reynst hafa vel annarstaðar í heiminum.   
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2 Íslenskar aðstæður 

Á Íslandi er orkunotkun einna mest í heiminum ef miðað er við höfðatölu (Hagstofa 

Íslands, 2014) og stafar það af mikilli álframleiðslu miðað við höfðatölu. Gríðarlega mikið 

hefur verið virkjað síðastliðin ár en arðsemi þessara virkjanna er umdeilanleg. Færð hafa 

verið rök fyrir því af stjórnvöldum að með nýtingu á endurnýjanlegum orkuauðlindum sem 

losa lítið af gróðurhúsaloftegundum er hægt að réttlæta iðnað sem losar mikið af þeim og 

halda áframhaldandi hagvexti. Ljóst er að fólki ber ekki saman um arðsemi stóriðju á 

Íslandi. En ljóst er að hún er hlutfallslega lág ef miðað er við ávöxtunar kröfur sem gerðar 

eru erlendis (Ásgeir Jónsson, 2012). Vissulega er það rétt að útstreymi frá orkuvinnslu er 

lítið miðað við önnur lönd þar sem lang stærsti hlutinn kemur frá orkugjöfum á borð við 

jarðvarma og vatnsafl. En ósjálfbær nýting jarðhitanáma og stór uppistöðulón hafa haft 

neikvæði áhrif á umhverfið. Lítið hefur verið gert í þeim virkjunarkostum sem teljast að 

fullu sjálfbærar s.s. í notkun á vind- og sólarorka. Það stafar aðalega að því hversu 

kostaðarsamt það hefur verið miðað við núverandi virkjanna kosti, þó hefur Landsvirkjun 

sett upp tvær tilraunavindmyllur við Búrfellsvirkjun sem reynst hafa vel. Einstaklingar og 

fyrirtæki eru í auknu mæli að nýta sér vindorkuna sem er hlutfallslega mjög stöðug orka  

hér á landi  (Smári Jónasson, 2008).  

 

Mynd 2 Tilrauna vindmylla á bænum Belginsholti. Því miður 

fauk hún vegna mikilla sviftivinda (Sigurjónsson, Orkubloggið, 

2014). 

Ef draga á úr notkun jarðefnaeldsneytis á Íslandi verður að finna nýja orkugjafa fyrir bíla, 

skip og flugvélar. Mikil framþróun hefur verið í rafbílavæðingu heimsins og með 

áframhaldandi vexti í greininni má búast við aukinni eftirspurn eftir rafmagni samkvæmt 

spá Orkustofnunar 2013  (Ragnheiður Þórarinsdóttir, 2009). Ljóst er að tækifærin eru mörg 

ef rétt er haldið á spilunum með betri landnýtingu, orkukostum og sjálfbærri stefnu í 

byggðarmálum og þannig má búa til góðan grunn að hraðari orkuskipingu (Girardet, 

Mendonca, 2009). 
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2.1 Jarðfræðileg sérstaða 

Til að skilja betur sérstöðu Íslands þarf að þekkja jarðsögu landsins og hvaða innrænu öfl 

er átt við þegar talað eru um nýtingu auðlinda. Ísland er um 103,000 Km
2
 með einungis 3 

íbúa á km
2
, sem gerir það að dreifbýlasta landi í Evrópu. Nánast ósnortið víðerni 

miðhálendisins á sér vart hliðstæðu á heimsvísu með landslag og fánu í 400 m til 700 m  

hæð.  Jöklar hylja 10% lands og um 6% eru vötn og ár.  Landið okkar er eldfjallaeyja og er 

myndað og mótað af jarðfræðilegum ferlum sem skapað hafa Íslandi sérstöðu (Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir, 2007). 

Fyrir um 60 milljónum ára fór Norður-Atlantshafið að opnast. Með tímanum hafa Evrasíu 

og Norður-Ameríku flekarnir færst fjær hvor öðrum og við það hefur hafsbotn Norður-

Atlantshafsins breytt úr sér og úthafshryggur myndast eftir endilöngum plötuskilunum. 

Ísland er afurð samspils milli eldvirkni á þessum úthafshrygg og heits reits sem staðsettur 

er undir landinu  (Freysteinn Sigmundsson og Kristján Sæmundsson 2008). 

Í gegnum tíðina hefur eldvirkni á Íslandi að mestu einskorðast við svokölluð rekbelti. Í dag 

eru tvö virk rekbelti, vestra og eystra rekbeltið (mynd 1). Vestra rekbeltið liggur eftir 

endilöngu Reykjanesinu og áfram til norðausturs að Langjökli. Eystra rekbeltið nær frá 

Öxarfirði í norðri, suður að Vatnajökli og áfram að Vestmannaeyjum. Að auki eru tvö 

hliðarbelti til staðar, á Snæfellsnesi og á Öræfajökulssvæðinu  (Stefán Arnórsson, 1995). 

Jarðlög sem myndast á rekbeltunum fergjast við frekari eldvirkni og rekur landið í áttina 

frá þeim. Því hallar jarðlögum almennt inn að rekbeltunum  (Jón R. Sigurvinsson, 1999) og 

eru elstu jarðlög á Íslandi að finna á Vestfjörðum og Austfjörðum (Freysteinn 

Sigmundsson og Kristján Sæmundsson 2008). Við plöturekið myndast togspenna í stefnu 

reks, hún leiðir til myndunar sprungna sem eru hornréttar á stefnu spennu. Sprungurnar og 

sprungusveimar mynda eldfjallakerfi innan rekbeltanna.  

Jarðeðlisfræðilegar rannsóknir benda til þess að möttullinn undir Íslandi sé að hluta til bráð 

niður á nokkur hundruð km dýpi. Venjulega er þessi bráð einungis lítið hlutfall af 

heildarrúmmáli möttulsins en í nágrenni eldfjallakerfanna er talið að hún myndi um 10-

25% hans. Rofleifar fornra eldfjallakerfa sýna innskotavirkni á litlu dýpi í tengslum við 

eldfjallakerfin á rekbeltunum. Auk þess benda rannsóknir á jarðskjálftabylgjum til tilvistar 

kvikuhólfs á tiltölulega litlu dýpi fyrir neðan nokkrar virkar megineldstöðvar þar sem 

háhitasvæði eru til staðar  (Stefán Arnórsson, 1995). 



5 

 

Mynd) 

 

 

Jarðhitasvæði eru nokkuð algeng á Íslandi og er þeim skipt niður í lág- og háhitasvæði. 

Lághitasvæðin finnast einkum í eldri bergmyndunum landsins en háhitasvæðin inn á virku 

rekbeltunum. Helsti varmagjafi háhitasvæðanna er talinn vera innskotavirkni kviku í 

berggrunninum undir háhitasvæðunum. Rannsóknir á varmaútstreymi háhitasvæða og á 

dreifingu jarðskjálftabylgja um berggrunninn styðja þessa kenningu. Djúpboranir á 

háhitasvæðum og kortlagning úrkulnaðra svæða hafa sýnt að innskotavirkni eykst með 

dýpi og að ummyndun bergs sé mest í kringum miðju innskotavirkninnar  (Guðmundur 

Pálmason, 2005). 

Stærsti hluti vatns á háhitasvæðunum er að uppruna regnvatn sem seytlar niður í 

berggrunninn. Varmaflutningur frá kólnandi kvikunni til vatnsins hitar það upp. Um leið 

lækkar eðlismassi vatnsins, það leitar upp til yfirborðs og flytur með sér varmann. Þegar 

heitt vatnið leikur um bergið veldur það upplausn á ýmsum efnum í berginu og það 

ummyndast. Það fer m.a. eftir hitastigi vatns og þéttleika bergs hversu fljótt ummyndunin 

gengur fyrir sig. Beltaskipting er einkennandi fyrir ummyndun á háhitasvæðunum. 

Ákveðnar steindir eða steindafylki myndast þá innan afmarkaðs hitastigsbils og geta gefið 

upplýsingar um hitastigsdreifingu innan svæðisins (Ingvar B. Björnsson og Kristján 

Sæmundsson, 1980). 

 

 

 

Mynd 3 Á Íslandi eru tvö virk rekbelti og tvö hliðarbelti og er mesta eldvirknin innan 

þeirra. Megineldstöðvakerfi og sprungusveimar (volcanic systems) sem þeim tilheyra 

raða sér eftir rekbeltunum.  (Ólafur Ingólfsson, 

https://notendur.hi.is/~oi/iceland_excursion.htm., Source: Landmælingar Íslands) 
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2.2 Okrubúskapur á Íslandi 

Ísland er ríkt af endurnýtanlegum orkuauðlindum.  Stafar það aðallega af þeim innri öflum 

sem búa í landinu og mikils vatnsbúskapar.  Vatnsorkan skapar okkur sérstöðu í heiminum 

og er hún nýtt sem fallorka  í vatnsfallsvirkjunum og  sem varmaorka í jarðvarmavirkjanir 

og endurspegla þessar tvær stoðir ásamt innfluttu eldsneyti  frumorkunotkun Íslendinga.  

Meira en helmingur af frumorku landsmanna kemur frá jarðhita, sem skýrist af því að hátt 

hlutfall jarðhitavökvans er nýttur til húsahitunar eða allt að 90% heimila á Íslandi (Tafla 1).  

Vatnsorkan nam um 18% af frumorkunotkun  (Petra S. Sveinsdóttir, 2013). 

 

Tafla 1 Frumorkunotkun á Íslandi (Ársskýrsla Orkustofnunar, 2013). 

 

 

Innflutt jarðefnaeldsneyti er um 14% af heildar frumorkunotkun Íslands. Þetta hlutfall 

hefur aukist með aukinni komu ferðamanna og aukinni raforkunotkun á Íslandi. Notkun 

kola fór vaxandi til árisins 2007 en dregið hefur úr notkun og talið er að hún muni halda 

áfram að minnka (Hagstofan,2014). Auk þess nota um 9% heimila rafkyndingu. 

Frumorkunotkun Íslands var um 251,4 petajoule (PJ) árið 2013 og þar af var jarðhiti 68% 

og vatnsaflsvirkjanir um 18%, eða samanlagt um (18.116 GWh)  (Petra S.Sveinsdóttir, 

2013).  
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Tafla 2 Raforkuvinnsla og raforku notkun (Ársskýrsla Orkustofnunar, 2013).

 

Almennt flutningstap nemur um 2,1%,  tap í notkun virkjana nemur um 2,3% og tap í 

deifiveitum nemur um 1,1% (Tafla 2). Þetta nemur heildartapi um 6,5% (Petra S. 

Sveinsdóttir, 2013). Mesta tapið á sér stað í vannýtri orku sem er flutt frá virkjun til 

almennra nota (Landsvirkjun, 2013).  Hægt væri að lækka þessa tölu mikið ef fólk væri 

hvatt til eigin raforkuframleiðslu  (Mendonca, 2007). 

 

Mynd 4 Þróun rafokruverðs milli landa. Raforku verð á Íslandi er sem stendur um 7,- 

ÍsKr.á  kWst. (Eðvald Eyjólfsson, 2010, Orkanáttúrunar, 2014), 



8 

 

Mynd 5 Frumorkunotkun á uppsettu afli til raforkuvinnslu (Eðvald Eyjólfsson, 2010). 

Eins og sést á (mynd 5) þá varð mikið stökk milli 2006 og 2007 sem skýrist aðalega í 

framkvæmdum á borð við Kárahnjúka og Hellisheiðavirkjun. Myndin sýnir þá miklu 

aukningu sem Kárahnjúkavirkjun olli árið 2007.  Helsti notandi jarðefnaeldsneytis er 

fiskiskipafloti landsins. Þar á eftir eru bifreiðar og flugvélar. Aukinn ferðamannastraumur 

hefur aukið á innflutning jarðefnaeldsneytis  (Eðvald Eyjólfsson, 2010). 

 

2.3 Mat á virkjannakostum  

Markmið rammaáætlunar er að leggja mat á og flokka virkjunarkosti - bæði vatnsafls og 

háhita. Meðal annars á að taka tillit til orkugetu, hagkvæmni og annarra þjóðhagslegra 

gilda. Einnig á að skilgreina, meta og flokka áhrif hugsanlegra framkvæmda á náttúrufar, 

náttúru og menningarminjar, auk hagsmuna allra þeirra sem myndu nýta þessi sömu gæði. 

Með þessu mati er lagður grundvöllur að forsendu fyrir uppbyggingu virkjunarkosta með 

tilliti til þarfar þjóðarinnar. Tekið er tillit til atvinnustarfssemi, varðveislu náttúrugæða, 

styrkingu landbyggðarinnar með sjálfbæra þróun að leiðarljósi  (Þóra E. Þórhallsdóttir, 

2007). 
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Mynd 6 Áætluð raforkugeta skv 2 áfanga rammáætlunar bornir saman við stór 

kaupendur raforku (Ragnheiður I. Þórarinsdóttir, 2009). 

Flokkarnir eru samkvæmt lögum nr. 48/2011. Nýtingarlokkur, biðflokkur og 

verndunarflokkur (mynd 6) (Þóra E. Þórhallsdóttir, 2007). 

 

Deilur hafa skapast í kringum virkjanna kostina og oft er fylkingum skipt upp í tvo hópa, 

þá sem eru hlynntir eða þeir sem vilja vernda. Oft hefur skapast ómálefnanleg umræða í 

kjölfarið þar sem litið er framhjá kostum og göllum framkvæmda. Því er Rammaáætlun 

sterkt tæki til að meta fýsileika framkvæmda. Fræðilegar rannsóknir vantar þó á 

fagurfræðileg gildi, upplifunar og tilfinninga gildi landslags fyrir Íslendinga  (Þóra E. 

Þórhallsdóttir, 2007). 
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Mynd 7 Sýnir alla flokka rammaáætlunar, eins og sjá má er megnið að nýtingar og bið-

flokkum virkjanna í grennd við Reykjavík  (Framtíðarlandið, 2014). 

Einfaldasti virkjunarkostur okkar Íslendinga hafa verið vatnsföll, virkjuð annaðhvort með 

straumvirkjun eða stífluvirkjun. Talsvert umstang er í kringum virkjanir því alltaf þarf að 

fórna landi undir miðlunarlón. Það veldur raski á lífríki og náttúru svæðisins og hafa 

skapast mikil mótmæli í kringum margar framkvæmdir (mynd 7) (Þóra E. Þórhallsdóttir, 

2007). Endurnýjanleiki er metinn sem hæfileiki auðlinda til að endurnýja sig eftir notkun 

þannig að afköst þeirra rýrni ekki. Fallvötn eru dæmi um endurnýjanlega auðlind. Lón 

virkjana safna vatni á meðan hámarksrennsli er yfir sumarið. Afköstin yfir veturna eru 

síðan meiri en rennsli í ánum einmitt á þeim tímapunkti. Því lækkar í lónunum, en sömu 

lónshæð er náð aftur yfir sumarið þegar rennsli er meira. Við ákvörðun um byggingu 

virkjana skiptir eðlilega mestu að hún sé ódýr og hagkvæm. Hin beina fjárhagslega 

hagkvæmni er lykilatriðið þegar lagt er mat á mismunandi virkjunarkosti. En einnig þarf að 

hyggja að ýmsu öðru en bara uppsetningar- og rekstrarkostnaði (Smári Jónasson, 2008). 
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Tafla 3 Uppsett afl og möguleg nýting helstu jarðhitanáma (Jónas Ketilsson, 2010). 

 

Margar stórar virkjanir hafa verið gerðar og með mismiklum umhverfisáhrifum  (Þóra E. 

Þórhallsdóttir, 2007). Helst má nefna Kárahnjúkavirkjun sem fékk framkvæmdaleyfi í 

þinginu af tilstuðlan ríkisstjórnar sem hunsaði mat Skipulagsstofnunar. Þessi stærðsta 

framkvæmd Íslandssögunar er hugsanlega einnig sú umdeildasta. Stærð áhrifasvæðis, sem  

er talið vera um 3000 m² á ósnortið víðerni norðan við Vatnajökul, er verulegt. Nærri lætur 

að víðernið muni skerðast um alls 925 km², einkum vegna Hálslóns og Hraunaveitu. Stífla 

og stöðvarhús taka um 66 km² og valda sjónrænum áhrifum. Einnig efnisnámur og 

miðlunarlón sem skapa nýtt og breytt landslag sem lýst var í skýrlsu árið 2001 sem 

„breytingu á fjöruborði lóna, einkum Hálslóns, sem veldur fokhættu úr strandsvæðum og 

getur birgt sýn til landsins. Minna og tærara vatn neðan stíflumannvirkja að stöðvarhúsi, 

sem kemur fram í skertu rennsli fossa og minni dyn í gljúfrum. Dekkra vatn neðan 

stöðvarhúss vegna aukins magns uppleystra efna. Breytingar á rennsli jökulánna í byggð, 

ýmist til aukins eða minna vatns, aurar Jökulsár á Dal gróa upp þar sem áin fær 

afmarkaðan farveg. Neikvæð hughrif vegna skerðingar á víðernum“  (Yngvi Þ. Loftsson, 

Gísli Gíslason, Jón G. Jónsson, 2001). 

Faghópur um sjálfbæra nýtingu jarðhita var skipaður á vormánuðum 2008. Þar var 

sjálfbærri nýtingu jarðhita gerð skil. Það er alls ekki er auðvelt að flokka jarðhita sem 

endurnýtalega auðlind. Háhita svæði má líkja við námu þar sem tekið er úr námunni hiti og 

þrýstingur  (Stefán Arnórsson, 2012, Jónas Ketilsson, 2010). Eðlilegra er að flokka jarðhita 

sem endanlega auðlind. Þar sem varmi í jarðskorpunni í einstökum jarðvarmakerfum skv. 

viðtekinni skilgreiningu, nær ekki að endurnýja sig jafnhratt eða hraðar en af honum er 

tekið (Stefán Arnórsson, 2012). Þekktustu svæðin eru Torfajökull, Hengill, Krafla og 

Krýsuvík.  Talsvert flækjustig er við vinnslu jarðhita og mörg vandmál sem geta komið 

upp  (Jónas Ketilsson, 2010). Þar má helst nefna bortækni, efnafræðileg vandamál, mat á 

stærð auðlindar og viðhald á sjálfbærni auðlindar. Mikil framþróun og tæknimöguleikar 

eru fyrir hendi til að viðhalda sjálfbærni og takmarka umhverifs áhrif. Ágeng notkun 
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jarðvarma má flokka sem veika sjálfbærni. Þar er gengið á náttúrulega auðinn og hann fer 

hnignandi. Fleiri borholur valda því að þjónustu auðlindarinnar er haldið stöðugri á 

kostnað framtíðarmöguleika  (Jónas Ketilsson, 2010). 

 

2.4 Upprunnaábyrgð  

Stór þáttur í að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda snýr að því hvernig auðlindir eru 

nýttar til raforkuframleiðslu.  Hugmyndir að upprunaábyrgð raforkuframleiðslu kom í 

kjölfar Kyoto bókunarinnar sem hvatning til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og 

auka umhverfisvitund almennings.  Evrópusambandið setti í kjölfarið lög um 

upprunaábyrgð sem við Íslendingar tókum upp árið 2008. Markmið laganna er að stuðla að 

nýtingu endurnýtanlegra orkugjafa og skapa skilyrði fyrir viðskipti með upprunaábyrgðir á 

raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum  (vindorka, sólarorka, 

jarðvarmaorka, öldu- og sjávarfallaorka, vatnsorka og orka úr lífmassa, hauggasi, gasi frá 

skólphreinsunarstöðvum og lífgasi) (Raforkulög, 2004-2011). 

 

2.5 Íslenskur raforkumarkaður 

Dreifing og innflutningur jarðefnaeldsneytis á Íslandi hefur nær alla tíð verið í höndum 

einkaaðila, en orkuvinnsla og dreifing raf- og varmaorku hefur næstum alfarið verið á 

vegum hins opinbera (Eyjólfsson, 2010). Dreifing raforku er háð sérleyfi frá ráðuneyti  til 

að annast flutning frá framleiðanda til kaupanda skv. raforkulögum.  Landsnet hf. er aðal 

raforkuflutningsfyrirtæki landsins. Allar dreifiveitur og allir stórnotendur eru tengdir 

Landsneti.  Flutningskerfi landsnets er skylt að annast öryggi, áreiðanleika afhendingar og 

tryggja gæði raforkunnar svo hægt sé að gera upp við framleiðanda. Orkustofnun er helsti 

eftirlitsaðili fyrir hönd ráðuneytis og hluthafa sem er Landsvirkjun, Rarik, Orkuveita 

Reykjavíkur og Orkubú Vestfjarða.  Fyrirtækið hefur heimild til að byggja ný 

flutningskerfi sem hafa spennu 66 kV og meira. Samkvæmt Raforkulögum 65/2003, ber 

Landsneti skylda að tengja alla þá sem eftir því sækjast ef uppfyllt eru ákveðin skilyrði. Þó 

þarf ekki slíkt leyfi vegna raforkuvera með uppsettu afli sem er undir 1 MW nema orka frá 

raforkuveri sé afhent inn á dreifikerfi dreifiveitanna eða flutningskerfið. Eigendur virkjana 

með uppsett afl 30–1.000 kW skulu skila Orkustofnun tæknilegum upplýsingum um 

virkjun. Einnig er skylt að tilkynna Orkustofnun árlega um heildar raforkuvinnslu 

raforkuvera með uppsettu afli yfir 100 kW. skv. 4. gr raforkulaga frá 2004 (Raforkulög, 

2004-2011). 
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3 „Feed in tariffs‘‘ 

Markmið landa til að stuðla að hraðari skiptingu frá jarðefnaeldsneyti yfir í endurnýtanlega 

orku  er gert með því að kaupa umframorku eða beina raforku frá endurnýtanlegum 

orkugjöfum sem er seld inn á dreifikerfi. Markmiðið er að hvetja neytendur, fyrirtæki og 

ríkisstjórnir að kaupa vottaða endurnýjanlega orku eða framleiða sína eigin sem er þá seld 

inn á dreifikerfi. Það er gert með því bjóða langtíma samning 15 til 25 ára byggðan á föstu 

kaupverði  upprunaorkunnar. Til að mynda færst minna fyrir raforku á KWh frá vindorku 

heldur en sólar- og sjávarfallaorku þar sem kostnaður er meiri við kaup og uppsetningu. 

Tryggt er öryggt aðgengi að dreifikerfinu með lágmarks kostnaði og fyrirhöfn fyrir alla þá 

sem hafa áhuga á því að tengjast því (Mendonca, 2007, Girardet, Mendonca 2009). 

 

Mynd 8 Einföld mynd sem sýnir notagildi vind og sólarorku sem flutt er inn á dreifikerfi 

(uSwitch, 2014). 

Þeir sem framleiða rafmagn með endurnýtanlegum hætti (sólar-, vindorka) er boðið að 

selja þá umframorku sem ekki nýtist inn á dreifikerfi. Ekki er greitt jafnt fyrir alla orku og 

því verður að vera vottun um upprunaorku. Þegar henni hafa verið gerð skil þá er greitt 

verð eftir því hvaða auðlind er nýtt. Einnig er það háð uppsetningu hvort sem það eru 

sólarsellur á hússþökum eða á jörðu niðri, stærð (einkanotkun eða atvinnu) og landi eða út 

á hafi. Ef áreiðanleiki reynist vera mikill er gefinn sérstakur taxti. Það er gert til að styðja 

við bakið á frekari uppbyggingu og stuðla að frekari áreiðanleika. Skýrsla á vegum 

Evrópusambandsins frá árinu 2008 ályktaði að “Feed in tariffs” væri ein besta leiðin til að 

hvetja til notkunar á endurnýtanlegum orkugjöfum ef vel væri að henni staðið. Aðrar 

stofnanir á borð við International Energy Agency  (IEA) og  European Renewable Energy 

Council (EREC) ályktuð slík hið sama.  Árið 2010 voru yfir 50 ríki búin að innleiða lög og 

reglugerðir um „Feed in tariffs“ (Mendonca, 2007, Girardet, Mendonca 2009). 
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Færsla inn á kerfið getur breyst með jaðarkostnaði sem byggður er á upprunaábyrgð. 

Kostanaðurinn fellur undir þann taxta sem er rétt yfir meðalgreiðslu á rafmagni sem er 

byggt á gögnum frá viðeigandi landi. Þar sem jaðarkostnaður er lágur er gefið lægra verð 

en hjá þeim sem hafa hærri jaðarkostnað.  Það hjálpar þeim stöðum þar sem lítið er um 

sólar- eða vindorku að nýta sér hana og fá þarafleiðandi hærra verð.  Því eins og gefur að 

skilja eru þeir staðir nýttir meira sem hafa mikið sólarljós eða vind og gætu því valdið 

meiri umhverfisáhrifum á því svæði. Markmiðið kerfisins er að hafa hvetjandi áhrif á 

framleiðendur með því að gefa þeim sanngjarnt verð sem er yfir kostanarverði fyrir hverja 

framleidda kWh, og sem er sniðið að hverjum og einum framleiðanda (Girardet, 

Mendonca, 2009, Mendonca, 2007). 

 

3.1 Reynsla Þjóðverja 

Þjóðverjar hafa ávallt verið öflugt iðnveldi byggt á sterkum bakgrunni og með auðveldu 

aðgengi að kolanámum. Árið 1960 setti ríkisstjórn Þýskalands stefnu í uppbyggingu 

kjarnorku sem meginstoðar til að viðhalda uppbyggingu og viðhaldi á hagvexti. Eftir 

olíukrísuna í kringum 1970 var farið að leita að nýjum orkuvalkostum. Í kjölfar Tjernóbyl 

slyssins árið 1986 var ákveðið að byggja ekki fleiri kjarnorkuver. Helmut Kohl Kanslari 

þýskalandi lýsti því yfir í mars mánuði 1987 að loftslagsbreytingar væru mesta vandamál 

heimsins. Settar voru nefndir til að vinna að umhverfismálum og draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda. Í kjölfarið voru kynntar hugmyndir frá Bandaríkjunum um 

niðurgreiðslu á endurnýtanlegri orku frá vindmyllum. Hugmyndin kom upprunalega frá 

Bandaríkjunum í stjórnartíð Jimmy Carters sem beitti sér fyrir breyttri orkustefnu 

Bandaríkjanna með áherslu á endurnýtanlega orkugjafa. Sett voru á fót lög árið 1990 í 

Þýskalandi "Stromeinspeisungsgesetz" (StrEG) um sölu endurnýtanlegrar orku inn á 

dreifikerfið. Reyndist þetta vel fyrir Þjóðverja því frá 1991 til 1999 var um einn þriðji af 

heildarraforku framleidd með vindmyllum í Þýskalandi. Árið 2000 voru lögin endurskrifuð  

sem "Erneuerbare Energien Gesetz" (EEG) með áherslu á upprunaábyrgð, 

langtímasamninga og stuðning við framleiðslu á endurnýjanlegri orku. Greitt er aukalega 

3.1,- evra mánaðarlega til þýska ríkisins fyrir tenginguna. En talið er að heildar sparnaður 

af tengingu smárra sólar og vindorkustöðva nemi 4.3€ milljörðum árlega. Það þýðir minni 

losun gróðurhúsalofttegunda frá notkun innflutts jarðefnaeldsneytis sem nemur um 117 

milljón tonnum af CO2. Mismikið fæst fyrir ólíkar uppsetningar eins og sólarsellur, 

vindmyllur, lífmassa.  (Girardet, Mendonca, 2009, Mendonca, 2007). 
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Mynd 9 Lýsing á sölu ferli frá framleiðanda til notanda skv þýskum lögum EEG. (Viertl, 

2005). 

Gríðarlegur ávinningur hefur hlotist af notkun sólarssella og vindorku í Þýskalandi.  Þetta 

lýsir sér í því að raforkuverðið hefur fallið allt að 40% á álagstímum eftir að kerfið var 

tekið upp. Talið er að ríkið hafi sparað um 520 milljónir evra og að notendur hafi sparað 

sem nemur 840 milljónum evra árið 2009 (Girardet, Mendonca., 2009). Þetta er gríðarlegur 

ávinningur fyrir alla hagsmunaaðila, sem felur í sér að hægt verði að loka fyrir gas og olíu 

framleiðslu fyrr. Árið 2011 var um 20 prósent af raforkuframleiðslu Þýskalands unnin með 

endurnýtanlegum orkugjöfum og um 70% var fengin með feed in tariffs. Talið er að ígildi 

87 milljón tonna af CO2 hafi verið bjargað árið 2012. Meðalverð fyrir innmötun á orku var 

€0.0953 per kWh en €0.047 kWh fyrir aðra orku. Heildar niðurgreiðsla ríkisins var €2.4 

milljarðar sem nemur um €0.0056 á  kWh per íbúa. Stuðlað er að frekari niðurgreiðslu frá 

ríkinu sem mun hafa áframhaldandi jákvæð áhrif á orkubreytingar Þýskalands. Árið 2010 

var 17,1% af raforku í Þýskalandi framleidd með endurnýjanlegri orku og árið eftir var 

hlutfallið komið í 19, %. Fjöldi starfa í iðnaðinum nemur um 350.000, en talið er að um 2 

milljónir muni vinna við iðnaðinn árið 2030 sem veltur €8.7 milljörðum árlega árið 2006  

(Böhne, 2012, Girardet, Mendonca., 2009, Mendonca, 2007). 
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4 Möguleikar vind og sólarorku 

Tími endurvinnslu og sjálfbærni er kominn þar sem við höfum náð hámarksframleiðslu 

olíu (Sverdrup, Koca, Ragnarsdóttir, 2013). Fyrir áratugum var það vitað að olía, kol og 

gas væru auðlindir sem gengjuu til þurrðar. Svo hratt hefur verið gengið á auðlindir 

heimsins að erfitt verður fyrir komandi kynslóðir að búa við sömu kjör og verið hafa. 

Aukin fólksfjölgun, minnkandi ræktunarland, hverfandi auðlindir á borð við málma, hreint 

vatn og skóglendi, súrnunn sjávar og hækkandi hitastig jarðar er það sem horfir við 

komandi kynslóðum.  Ekki er þetta falleg sýn en samt sem áður raunverulegt. Ef ekkert 

verður aðhafst er hætt við að ílla fari þó sumir telji að ekki sé afturkvæmt  (Girardet, 

Mendonca, 2009). 

Vatnsaflsvirkjanir og gufuvirkjanir hafa verið ráðandi á Íslandi en lítið hefur verið 

rannsakað af óhefðbundnum orkugjöfum (vind- og sólarorka) ( Jónasson, 2008). Um 9% 

heimila landsins eru kynt með rafmagni (Petra S. Sveinsdóttir, 2013). Mun meira rafmagn 

þarf til ef ekki á að nota hitaveitukyndingu með jarðvarma (Ragnheiður I. Þórarinsdóttir, 

2009). Fólki sem stendur hitaveita ekki til boða hefur verið boðinn styrkur til að bæta 

varmatap húsnæðis með betri einangrun sem og niðurgreiðslu hitunarkostnaðar. Því verður 

að teljast góður kostur fyrir þau heimili að framleiða sína eigin orku með vindmyllu, 

sólarsellum eða varmadælu (Ragnheiður I. Þórarinsdóttir, 2009). 

 

4.1  Samanburður við núverandi virkjanir 

Í orkumálum blandast mjög saman bein fjárhagsleg hagkvæmni og samfélagsleg 

sjónarmið. Fyrir vikið er ekki með einföldum hætti unnt að setja nákvæman verðmiða á 

hina mismunandi orkugjafa (Þóra E. Þórhallsdóttir, 2007). Þannig er t.d. 

dreifingarkostnaðurinn stór þáttur í orkuverði og til að jafna raforkuverð á Íslandi hefur 

verið komið á ákveðnu fyrirkomulagi. Fyrir vikið greiða landsmenn og fyrirtæki á hverjum 

stað yfirleitt ekki sannvirði fyrir framleiðslu og dreifingu orkunnar til sín. Sumir borga 

minna, en aðrir meira. Það kann því að vera hagkvæmt fyrir fólk eða fyrirtæki að reisa sitt 

eigið raforkuver, t.d. vindorkuver, og vera utan við Landsnetið.  Þetta er einn af þeim 

þáttum sem taka ber tillit til þegar lagt er mat á hagkvæmni nýrra virkjunarkosta (Ásbjörn 

Blöndal, 2001). 

Hagkvæmni virkjana getur ráðist af fleiri atriðum en bara beinum kostnaði við bygginguna 

og reksturinn. Þar að auki er samanburður á kostnaði vegna mismunandi orkugjafa ætíð 

háður margvíslegum óvissuþáttum og í reynd er ekki til neitt eitt rétt kostnaðarmat. Það er 

t.d. mikill kostnaðarmunur á hinum mismunandi vatnsaflsvirkjunum; sumar þeirra eru 

bersýnilega óhagkvæmari en aðrar og þá er fyllsta ástæða til að skoða aðra möguleika til 

raforkuframleiðslu, t.d. vindorku. Endurnýtanleiki er metinn sem hæfileiki auðlinda til að 

endurnýja sig eftir notkun þannig að afköst þeirra rýrni ekki. Fallvötn er dæmi um 

endunrýtanlega auðlind. Lón virkjana safna vatni á meðan hámarksrennsli er yfir sumarið. 

Afköstin yfir veturna eru síðan meiri en rennsli í ánum akkurat á þeim tímapunkti ræður 

við. Því lækkar í lónunum, en sömu lónshæð er náð aftur yfir sumarið þegar rennsli er 

meira  (Ásgeir Jónasson, 2008). 
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4.2 Vindorka á íslandi 

Mikil framþróun hefur verið í vindorkurannsóknum heimsins. Þessi auðlind hefur verið 

nýtt í hundruðir ára. En með ódýrari leiðum til að afla orku hefur þessi auðlind fengið að 

liggja á hliðarlínunni. Með ódýrri framleiðslu og uppsetningu er hægt að taka skrefið til 

fulls.  Vindorka ásamt sólarorku eru endurnýtanlegar auðlindir sem verða sífellt ódýrari 

kostur og vöxtur greinarinnar er yfir 25% árlega. Talið er að störfum muni fjölga hratt 

næstu árin eða úr 350 þúsund manns í 2 milljónir. Eitt af vandamálunum er samt vinnsla 

sjaldgæfra málma sem fer í framleiðsluna á vindmyllunum (Girardet, Mendonca, 2009, 

Mendonca, 2007). 

 

Mynd 10 Spá Alþjóða Vindorkustofnunarinnar á uppsettu afli vindrafstöðva í GW fram til 

ársins 2030 (GWEC 2011). 

Helstu rök á móti vindorku er að vindur sé ekki stöðugur og erfitt sé að treysta á hann. 

Hægt er að færa rök fyrir því að allir raforkukostir séu óstöðugir. Kol-, gas, eða jafnvel 

kjarnorka er ekki á fullum afköstum allt árið um kring. Til að mynda er meðal kolaver 

óstarfrækt 44 daga árisins. Kjarnorkuver eru að meðaltali 36 daga og við bætist áfyllingar 

pásur 36 daga sem eru 17 hvern mánuð  (Girardet, Mendonca, 2009). Hægt er að spá fyrir 

um afkost vindorku með veðurmælingum og þegar hægist á vindum þá gerist það jafnt á 

tímaeiningu. Það hefur jákvæð áhrif á dreifikerfið sem fær að jafna sig.  Þar sem aðrir orku 

kostir stoppa framleiðslu ef bilun verður.  Með góðu dreifikerfi sem er nálægt neytanda er 

hægt að komast hjá orkuskorti þar sem áætluð notkun er nákvæm.  

Hægt er að samræma kosti eins og gert hefur verið í Búrfellsvirkjun. (Smári Jónasson, 

2008). Þar hefur verið komið fyrir tveimur  vindmyllum í tilraunaskyni. Hagstæð vind 

skilyrði eru á svæðinu þar sem stutt er í raflínur. Afkastageta myllanna er um 5,4 GWh/ári 

sem ætti að duga 1200 heimilum á ári  (Petra S. Sveinsdóttir, 2013). “Pump storage” er 
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dæmi um samræmda kosti en þar er vatni dælt aftur í miðlunarlón þegar lítil eftirspurn er 

eftir rafmagni.  (Girardet, Mendonca, 2009). 

 

Mynd 11 Kort yfir veðurathugastöðvar á landinu  (Veðurstofan, 2014). 

Sjálfvirkar veðurstöðvar eru nægilega þétttengdar á láglendi svo hægt sé að kortleggja 

vindafar á Íslandi. Verkefni á borð við (RÁV) Reikningar á veðri og ICEWIND eru í 

vinnslu (Guðrún N. O.fl., 2014). Veðurfar hefur verið rannaskað frá árunum 1995 til 2014 

og sett upp í WRF (Weather Research and Forecasting) reiknilíkanið. Hægt er að nota 

niðurstöður úr því til að meta aflgetu. WAsP (Wind Atlas Analysis and Application 

Program) er notað fyrir minni svæði þar sem mældur er vindhraði og stefna í mismunandi 

hæð  (Veðurstofan, 2014). Hægt er að fá upplýsingar gefnar í aflþéttni eða vindorkuflæði 

um einingarflöt þvert á vindstefnu (W/m
2
) sem er í beinu hlutfalli við eðlismassa loftsins 

og þriðja veldi vindhraðans   (Veðurstofan, 2014). 
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Tafla 4 Áhrifaþættir yfirborðs á vindstyrk. 

Yfirborðsgerð Yfirborðshrýfi 

Opið hafsvæði 0,0002 m 

Leirur, snjór, enginn gróður, engin bygging 0,005 m 

Opið flatlendi, graslendi, örfáar byggingar eða tré 0,03 m 

Lágvaxinn gróður, fáar byggingar eða tré 0,10 m 

Hávaxinn gróður, nokkrar byggingar og/eða tré 0,25 m 

Kjarrlendi, garðar, byggingar og/eða tré 0,5 m 

Úthverfi eða skóglendi 1,0 m 

Borg með háum og lágum byggingum ≥2 m 

 

Fýsileiki framkvæmda ræðst aðalega af vindafari sem er svæðisbundið. Vindstyrkur er 

meiri að vetri til en að sumri og mestur mælist hann við fjallstinda á Íslandi. Minna er um 

djúpar lægðamyndanir við landið að sumri til en áberandi eru fallvindar frá jöklum. Gerð 

yfirborðs ræður miklu um vindafar og er yfirborðshrýfi mælt í metrum.(tafla 1). Landslag 

getur  hitnað af völdum staðbundina áhrifa sólargeislunar og valdið uppstreymi.  

(Veðurstofan, 2014) 

Hefðbundnar vindmyllur (horizontal) með láréttum snúningi og þremur blöðum hafa verið 

ráðandi á heimsmarkaði. Þá er yfirleitt reglan að því stærri sem myllan er því meira 

framleiðir hún. Stærsta myllan er í Þýskalandi og framleiðir hún um 7,5 MW  (Girardet, 

Mendonca, 2009) en hundrað slíkar myllur myndu framleiða álíka mikið og 

Kárahnjúkavirkjun. Alfgetan ræðst af vindafari og staðbundnum áhrifum. Snúningur 

spaðanna fer hægt upp og hægt niður. Það gefur dreifikerfinu tíma til að aðlagast hárri 

spennunni sem myndast. Í miklum vindi stoppar  myllan og hættir að framleiða. Það er gert 

til að verja rafalinn.  Erfitt getur verið fyrir myllur af (horizontal) gerð að verjast miklum 

sviftivindi á Íslandi. Dæmi um slíkt er á Bænum Belgsholti í Melasveit árið 2011en þar féll 

vindmyllan niður í sviptivindum. Stefnt er að því að reisa nýja myllu (Jónasson, 2008). 

 

Mynd 12 Vinstra megin er hefðbundin vindmylla með 3 spöðum á láréttum snúningsás. 

Hægramegin er óalgengari geriðin sem snýst um sig með lóðréttum ás (Scottish 

Goverment, 2006). 
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Lóðréttar vindmyllur framleiða á öllum hraða sviðum vindsins en með minni nýtni. Þær 

snúast hraðar og henta betur innan borgarmarka og í erfiðum verðrum. (Smári Jónasson, 

2008). 

Umhverfisáhrif eru aðalega í formi sjónmengunar því auðvelt er að setja upp vindmillu og 

taka hana niður. Áhrif á fugla hefur verið mikið fjallað um þá sérstaklega tegundir í 

útrýmingarhættu. Staðreyndin er samt sú að um 0.002% fugla deyja af völdum vindmylla. 

Haga verður staðsetningu þannig að hún raski sem minnst fuglastofnum  (Girardet, 

Mendonca, 2009). 

 

 

4.3 Samspil vind og sólarorku 

Mikil framþróun hefur verið í nýtingu sólarorku og má í raun segja að nánast öll orka sem 

við nýtum komi frá sólinni. Um 180.000 TW af geislum sólar koma til jarðar árlega en 

talið er að frumorkunotkun alls mannkynsins sé 16 TW  (Girardet, Mendonca, 2009). 

Styrkur sólar er minnstur við pólsvæðin en eykst jafnt og þétt við miðbaug þar sem geislun 

er mest.   

Maðurinn má þakka sólarorkunni tilvist sina. Allt frá upphafi hefur hann nýtt sér geisla 

sólarinnar. Ekki þarf alltaf nútíma þægindi í orkunotkun, t.d. er hægt að nýta sólarljós til að 

hita upp vatn heimilishúsa, fá lýsingu á heimilum, upphitun í  sundlaugum á heitum 

svæðum og rækta matvæli í gróðurhúsum eða undir berum himni.  

Með nútímatækni er hægt að umbreyta sólarorku í rafmagn. Aðalega er fjallað um tvær 

megin gerðir sem fanga, breyta og dreifa orkunni. Annarsvegar sólarhlöð (e.photovoltaic 

cell) sem framleidd eru úr hálfleiðandi efnum. Algengasta gerðin er einkristalla, 

fjölkristalla eða myndlausum kíslill (Si). Aðrar gerðir sólarhlaða eru framleiddar úr 

þunnum kísilhúðum, eða húðum úr CdTe eða CuInSe2 (CIGS). (Jón T. Guðmundsson, 

2008). Þetta er sá iðanaður sem vex hraðast af endurnýjanlegri orkuframleiðslu á jörðinni. 

Árið 1999 voru um 125 MW framleidd með PV tækni en árið 2008 voru 13 GW af raforku 

framleidd.  Sólarvarmavirkjanir (e. Solar thermal power plants) eru mun algengari og 

munurinn er aðalega sá að sólarvarmavirkjanir nota vinnuvökva sem er hitaður upp með 

orku sólarinnar, leiddur inn í varmaskipti með vatni sem við það fer á gufufasa og knýr 

gufuhverfil. Mikil og stöðug framþróun er á sólarorkutækni og verður tækninn sífellt 

ódýrari  (Girardet, Mendonca, 2009) 

Helstu gallar sólar og vindorku eru þeir málmar sem fara í framleiðsluna. Best væri að 

finna staðgengla fyrir núverandi málama sem hægt væri að endurnýta að fullu. Mikið af 

þeim málmum sem notaðir eru munu vera að skornum skammti um miðja þessa öld t.d 

indium, kopar, zink, blý. Ekki á þetta bara við um raforkuframleiðslu með vindorku og 

sólarorku heldur alla raforkutækni þar sem málmar eru notaðir (Sverdrup, Koca, 

Ragnarsdóttir, 2012, Ragnarsdóttir, 2008). 
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Mynd 13 Samspilvinds og sólarokru og innmötun á dreifikerfið fyrir apríl mánuð í 

Þýskalandi.  (Rösler, 2012). 

Samspil vinds og sólar er talsvert. Þar sem vindur er sterkari yfir vetrarmánuði og sól 

sterkari yfir sumarmánuði má bæta upp orkutap hvors annars með samþættingu.  Má áætla 

að hægt sé að samnýta þessa þætti í nýtingu fyrir heimili. Í Sesseljuhúsi á Sólheimum hefur 

verið sett upp stærsta sólarsellusamstæða landsins, hún er um 2 kW og reynist vel yfir 

sumartímann.. Annað dæmi kemur frá fyrirtækinu Norður og co sem nýtir 70°C heitt 

affallsvatn þörungaverksmiðju til saltframleiðslu. Þar er stefnt að byggingu vindmyllu sem 

mun sjá fyrirtækinu fyrir raforku svo full sjálfbærni náist í framleiðslu. Möguleikar á 

samræmingu orkukosta er gríðarleg og hefur alls ekki verið skoðuð til fulls.   

Ef farið er inn á heimasíðuESB stofnunarinnar  Jount Research Institute 

http://re.jrc.ec.europa.eu  þá er hægt að reikna út meðal afköst mismunandi gerða 

sólarsella eftir staðsetningu. Hægt er að velja frístandandisólarsellur og sólarsellur á 

húsum. Samkvæmt hámarksframleiðslu 11 kWh sem er meðal raforkunotkun heimila á 

Íslandi og 20% afkastatapi með bestu mögulegu uppsetningu sést á töflu 5. Að mjög lítil 

raforkuframleiðsla er frá lok október til byrjun mars. Meðaltals dagsframleiðsla fyrir árið 

gefið í einingunni Ed er 20,9 kWh.  Meðaltal mánaðar á árstímabili Em er 634 kWh. 

Heildarframleiðsla er þá 7610 kWh sem er langt yfir meðal notkun heimila á íslandi sem er 

um 4000 kWh á ári.  

 

 

 

 

http://re.jrc.ec.europa.eu/
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5. Fýsileiki framkvæmda 

Áður en farið er út í framkvæmdir og kaup á vindmyllu eða sólarsellum þá ber að gera 

rannsókn hvort hagkvæm skilyrði sé til staðar. Sækja þarf um heimild fyrir framkvæmdum 

og semja við dreifiveitu um sölu og hugsanleg kaup á rafmagni. Ekki eru mörg dæmi fyrir 

slíku á Íslandi. Einna helst hafa bændur sett upp tilraunavindmyllur. Reynslan hefur ekki 

verið góð því hin hefðbundna þriggja spaða mylla hefur ekki ráðið við hinu miklu 

sviptivinda sem eru á  Íslandi. Nýjar túrbínur og sólarsellur koma á sjónarsviðið á ári 

hverju og erfitt að fylgjast með þeirri hröðu þróun sem er í þessum iðnaði. Því verður að 

velja vel þá tækni sem hentar hverjum og einum  (Smári Jónasson, 2008).   

 

Tafla 5 Raforkuframleiðsla sólarsella á dag samkvæmt (CM-SAf, 2014). 

Mánuður  Meðal raforkuframleiðsla kWh á dag 

   

Janúar 3.07 

Febrúar 10.80 

Mars 25.40 

Apríl 32.10. 

Maí 36.70. 

Júní 34.10. 

Júlí 31.80 

Ágúst 28.80. 

September 24.80 

Október 15.10 

Nóvember  

Desember     

 

5.36 

1.97 

 

Mjög einfölduð aðferð til að reikna fýsileika sólarsella. Þar sem miðað er með gps 

staðsetningu og gefnar upp sólstundir til raforkuframleiðslu.  



23 

 

Mynd 14 Dæmi um uppsetningu vindmyllu frá Icewind í sumarhúsi (Icewind, 2014). 

 

5.1 Gróf kostnaðaráætlun 

Gengið er út frá að öll kaup á búnaði miðast við að hann geti annað raforkuþörf 

meðalheimilis á Íslandi sem er um 12 kWh á dag sem gera rétt rúmlega 4000 kWh á ári.  

Meðalheimili er talið heimili sem samanstendur af tveimur fullorðnum, tveimur börnum og 

hefðbundin rafmagnstæki séu til staðar.  

Hægt er að reikna út hagkvæmni framkvæmdarinnar með því að fara á heimasíðu 

Orkuseturs og velja þar reiknivél. Þar er hægt að reikna áætlaðan sparnað með því að skrá 

áætlaðan kostnað við kaup á raforkugjafa og uppsetningu. Einnig þarf að velja dreifiaðila í 

viðkomandi sveitarfélagi. Samkvæmt lögum er skylt að neytendur geti valið milli söluaðila 

og er það þriðji valkostur reiknivélarinar. Lítill munur er á verði milli söluaðila á 

samkeppnismarkaði. 

Ég vel RARIK í þéttbýli sem okkar viðskiptavin vegna þess að þeir voru með sínar tölur á 

netinu. Orka náttúrunnar mun annast sölu á rafmagni til mín.  Áætlaður upphafskostnaður 

er miðaður við kaup á vindmyllu með aflgetu frá 600 W til 1500 W frá Icewind á kr. 

500.000,-.  Einnig er áætlað að kaupa sólarhlöð sem vinna upp restina af aflinu fyrir kr. 

1.300.000,-. Áætluður kostnaður við uppsetningu á tækjabúnaði og annað er um kr. 

700.000,-. Gert er ráð fyrir tengingargjaldi hjá RARIK sem er kr. 126.899 kr,-. Tafla  

Ófyrirséður kostanður áætla ég 25%. Þetta gerir heildarupphafskostnað upp á kr. 
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3.125.000,- plús tengingargjald sem gerir 3.251.899 Kr. Líftími búnaðar er áætlaður 20 ár 

með 20% viðhaldskostnaði.  

 

Mynd 15 Útreikningur fýsileika framkvæmdar sýnir að hagnaður á 20 ára líftíma er 

15.243.459,- Kr. Og meðal ávöxtun er 23.44%. 
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Tafla 6 Fastagjald virkjunaraðila til  (RARIK, 2014). 

Ástimplað afl rafala  Innmötunargjald án vsk Innmötunargjald m. Vsk (25,50%) 

   

Undir 35 kW
1
 101.115 kr 126.899 kr 

35 – 69 kW
1
 151.949 kr. 190.696 kr 

70 – 100 kW
1
 202.783 kr. 254.493 kr. 

Undir 200 kW 294.300 kr. 369.347 kr. 

200 – 499 kW 344.727 kr. 432.632 kr. 

500 – 999 kW 458.948 kr. 575.980 kr. 

1000 – 1999 kW 611.414 kr. 767.325 kr. 

2000 – 3499 kW 992.580 kr. 1.245.688 kr. 

3500 – 4999 kW 1.564.328 kr. 1.963.232 kr. 

5000 – 6999 kW 2.136.077 kr. 2.680.777 kr. 

7000 – 9999 kW 2.707.827 kr. 3.398.323 kr. 

1
Ósamfasa rafali án greiðslu aflþáttar vegna minni úttektar frá Landsneti. 

 

 

Taka skal niðurstöðunni með fyrirvara enda miðast útreikningur aðeins við þær gefnu 

forsendur hér að ofan. Mikil óvissa er háð staðsetningu það er að segja vindstyrk og 

sólarskilyrðum sem og ófyrirsjáanlegum kostnaði s.s úttekt af ríki.  En þessi einfaldi 

útreikningur ætti þó að gefa skýrar vísbendingar um mögulegan ávinning 

framkvæmdarinnar. 
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6. Niðurstöður 

Jarðfræðileg sérstaða Íslands myndar einstakan orkubúskap á heimsvísu. Nýting þeirra 

auðlinda sem landið hefur myndað á milljónum ára er höfð sem söluvara stórfyrirtækja til 

raforkuframleiðslu sem skilar hlutfarslega litlum ávinningi fyrir þjóðarbúið. Hámarka þarf 

ávöxtun og takmarka áhættu ef nýta á þær auðlindir sem í boði eru með sem minnstum 

áhrifum á umhverfið.  Ef miðað er við það áhættusamaferli sem fer í stórar framkvæmdir 

eins og vatnsfallsvirkjanir og varðvarmavirkjanir má áætla að innmötunarkerfið kerfið gæti 

dregið talsvert úr umhverfisáhrifum og áhættu ríkisins. Einangrun og smæð Íslenska 

raforkumarkaðarins er með eignarhald vinnslu og sölu raforkufyrirtækjanna er að 

langstærstum hluta í opinberri eigu. Betra væri ef áhættan færi að hluta yfir á einstaklinga 

með smáar raforkuframleiðendur. Ósjálfbær orkunýting jarðhitanáma og mikill 

fórnarkostnaður uppistöðunlóna vatnsfallsvirkjanna hefur vakið deilur á Íslandi í langan 

tíma. Möguleiki á öðrum virkjanakostum er fyrir hendi og vert að kanna fýsileika þeirra. 

Einn af þeim kostum er að flytja raforkuframleiðslu til þéttbýlis og innleiða FIT kerfi. Með 

því er hægt að takmarka raforkutap flutnings á leiðum og dreifikostnað sem er stór hluti af 

verðmyndun raforkunnar á Íslandi. Minnka þarf umhverfisáhrif með því að hlífa ósnortnu 

landslagi og stuðla að sjálfbærum orkubúskap i sátt við náttúruna. 

Samkvæmt einfaldri úttekt á fýsileika framkvæmdar má sjá að hægt er að spara hátt í 

15.243.459,- milljónir á 20 ára tímabili með um 20% viðhaldi á búnaði. Framkvæmd sem 

kostar um 3 milljónir væri því fljót að borga sig upp með innmötun á dreifikerfi RARIK. 

Ófyrirséður kostnaður við kaup og uppsetningu sólarsella er mikill og óvíst er með afköst 

þess búnaðar sem valinn er. Samkvæmt útreikningum um raforkuframleiðslu með 

sólargeislum kemur fram að sólarstundir frá mars til október gætu vel annað þeirri 

raforkunotkun sem meðal heimili á Íslandi myndi þurfa. Hlutfarslega er mjög vindasamt 

allt árið um kring á Íslandi og samspil vinds og sólarljóss til raforkuframleiðslu mjög 

hentugt nær allt árið um kring.  Þetta er mjög einfölduð leið til að sýna fram á að fýsileika 

á raforkuframleiðslu með vind- og sólarokru geti gengið upp. En útreikningarnir gefa aftur 

á móti góða hugmynd um að möguleikinn er fyrir hendi og að hægt sé fá ávinning með 

framkvæmdinni.  Góður árangur hefur sýnt sig í Þýskalandi með góðu dreifikerfi sem 

þjónustar alla þá sem vilja tengjast því með lámarks fyrirhöfn. Gefinn er langtíma 

samningur um fast kaupverð umframrafmagns til langstíma. Lítið er því til fyrirstöðu að 

slíkt hið sama væri hægt á Íslandi. Allur aðbúnaður, lög og reglugerðir er til staðar.  

Talsvert hefur verið í umræðunni tenging við Íslands við meginland Evrópu um sæstreng. 

Mun það hafa umtalsverð áhrif á orkubúskap Íslands og hugsanlega auka á þá hvata til að 

virkja meira að því afli sem gefið er upp í Rammaáætlun. Því verður að stíga varlega niður 

áður farið er út í slíkar framkvæmdir.  Því fórnarkostnaður inn er mikill ef ekki er staðið að 

málum með skynsemi að leiðarljósi. Ljóst er að aukin neysla mun halda áfram með aukinni 

fólksfjölgun. Við verðum því að huga að undirstöðu velfarnaðar í heiminum sem er 

umhverfið okkar sem verður sífellt undir í baráttu sinni við manninn.   
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7. Lokaorð 

Orkustefna landa og heimsins alls er mikilvæg fyrir framtíðina uppá hvernig við nýtum 

þær auðlindir sem náttúran hefur byggt upp á milljónum ára. Sátt verður að nást með 

viðkomu ólíkra sjónarmiða þar sem allir fá að taka þátt í umræðunni. Þetta á ekki bara við 

á Íslandi því jörðin er heild þar sem við öll þurfum að lifa í sátt við náttúruna. Svo hart 

hefur verið gengið að þeim auðlindum sem okkur hefur staðið til boða, að komin er upp sú 

staða að mín kynslóð mun lifa við skort ef ekki er endurunnið á stórfeldan hátt.  Áhrif 

mannsins er stórfelld og að mörgu leiti óafturkræf. Taka ber mark á þeim þeim vísum sem 

hafa áhrif eins og losun gróðurhúslofttengunda, minnkandi á framboði auðlinda og aukinni 

fólksfjölgun.  

Árangur Þjóðverja hefur gefið bjartsýni til margra þjóða innan Evrópu sem og utan hennar. 

Alheimskreppa hefur spilað stóran þátt í að fleiri þjóðir hafa ekki tekið upp endurnýtanlega 

orkugjafa og innmötunarkerfið kerifð. Mikið hefur verið um gjaldþrot í 

framleiðsufyrirtækum sólar- og vindorku þó svo hefur útflutningur aukist umtalsvert. 

Barack Obama sagði árið 2009 (Girardet, Mendonca, 2009).  

 „One of, I think, the most important infrastructure projects that we need is a 

whole new electricity grid. Becauce if we´er going to be serious about 

renewable energy, I want to be able to get wind power from North Dakota to 

population centers like Chicago. And we´re going to have to have smart grid 

if we want to use plug-in hybrids, then we want to be able to have ordinary 

consumers sell back the electricity that´s generated from those car batteries, 

back into the grid. That can create 5 million new jobs, just in new energy“.  

Ef endurnýjanleg raforka á að vera svarið við orkuviðsnúningi heimsins frá 

jarðefnaeldsneyti,  verður að huga að þeim málmum og auðlindum sem fara í framleiðsluna 

á tækninni bakvið vind og sólarorku.  Lítið hefur þó mjakast í orkumálum Bandaríkjanna 

og eiga þeir ennþá eftir að staðfesta Kyoto bókunina og neita að skrifa undir 

gróðurhúsalosunarskilmála. Sem væri fyrsta skrefið í átt að hraðri stefnumótun í 

orkubúskap vestanhafs.  

Íslendingar búa vel er kemur að orkuauðlindum sem losa lítið af gróðurhúsalofttegundum. 

Vandamálið snýr mun frekar að nýtingu þeirra og neyslu okkar Íslendinga. Við erum 

samkvæmt mastersritgerð Sigurður Eyberg Jóhannessonar með stærðsta vistspor allra 

þjóða sem lýsir sér í þeirri miklu innfluttu neysluhyggju sem fyrir finnst á Íslandi  

Viðskipti þurfa orku og orka er stærsti liðurinn í hinu vistfræðilega Vistspori. 

(Jóhannesson, 2010). Ef okkur tekst að skipta jarðefnaeldsneyti út fyrir umhverfisvænni 

orkugjafa munu viðskipti, með sínum stóru vörusendingum sem sendar eru langar leiðir 

milli áfangastaða, vera áhrifamikill þáttur í stærð vistspors Íslendinga.  

Upplýsa þarf almenning svo sátt náist í nýtingu auðlinda á Íslandi, þar með talin 

innflutningur. Ósnortið víðerni hálendisins er auðlind sem erfitt er að meta til fjár hvað þá 

MWh/m
2
. Nærtækara væri að flytja raforkuframleiðsluna nær byggð þar sem minna 

flutingstap væri á löngum flutningsleiðum. Framleiðandinn myndi fá hvata til að vera 

sjálfur sér nógur og geta selt þá umfram orku sem myndast inn á kerfið. Það gæti haft 

hvetjandi áhrif á Sveitafélög og þau gætu byggt vindgagarða á sjó úti og selt til 



28 

skattgreiðenda. Ljóst er að þetta er hagkvæm leið ef ríkið væri til í að taka þátt sem og 

íbúar.  
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