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Útdráttur 

Í rannsókninni var gerð fýsileikakönnun á framleiðslu metans úr búfjárúrgangi á bóndabýli 

með tilliti til þriggja þátta: tækni, arðsemi og markaðsumhverfi.  Framleiðandi fyrir 

vothreinsibúnað var kynntur sem tæknilausn fyrir uppfærslu lífgass.  Arðsemi 

framleiðslunnar var greind miðað við þær forsendur annars vegar að metan væri eingöngu 

nýtt fyrir ökutæki á eigin býli og hinsvegar ef það væri selt til almennings.  Framboð og 

eftirspurn metans var kannað meðal annars með viðhorfskönnun.  Í Finnlandi er 

framleiðandi að vothreinisbúnuðum af tveimur stærðargráðum sem henta býlum á Íslandi, 

vinnslugeta þeirra er 10 Nm
3
/klst og 20 Nm

3
/klst.  Arðsemisgreining á framleiðslu metans 

þar sem býlið nýtti það eingöngu sjálft sem eldsneyti sýndi að slík framkvæmd borgar sig 

ekki.  Niðurstöður gáfu hinsvegar til kynna að það geti verið arðbært að framleiða og selja 

metan ef sala þess nær að meðaltali 8 Nm
3
/klst sé metanið selt á sama verði og það er selt 

hjá Olís eða á 155 kr/Nm
3
.  Endurgreiðslutími eigin fjárfestingar í framkvæmdinni, sem er 

áætluð vera 25% af stofnkostnaði, var metinn sem 4,2 ár.  Samkvæmt niðurstöðu þá geta 

einungis stærstu býli landsins framleitt og selt metan í hagnaðarskyni.  Staðsetning býlisins 

á landinu þarf einnig að vera á fjölförnum stað svo varan nái inn á markað.  Ýmsar 

ívilnanir frá gjöldum eru í boði fyrir notendur metans og seljendur borga einungis 

virðisaukaskatt af sölunni.  Könnun á viðhorfi bænda til metanframleiðslu leiddi í ljós að 

um 32% þeirra eru áhugasamir um að framleiða metan. 

Abstract 

In this research a feasibility study is conducted for production of methane at a farm in 

respect to three factors: technology, profitability and the market.  Producer for wet 

scrubbers was introduced as a technical solution for upgrading biogas and profitability 

analysis was done for two possibilites, first the use of methane only at the farm itself and 

second, selling methane to the public.  Demand and supply for methane was reviewed and 

the farmer‘s interest in producing methane investigated with a survey.  There is a producer 

of water scrubbers in Finland that fits for Icelandic farms.  It can process biogas at the rate 

of 10 Nm
3
/hour and 20 Nm

3
/hour.  The results of profitability analysis showed that 

producing methane only for the farm is not profitable.  Selling methane to the public is 

profitable if the farm can produce and sell methane at the average rate of 8 Nm
3
/hour and 

the price of the methane is the same as it is in the capital area or 155 ISK/Nm
3
.  The 

payback period of the investment, which was estimated to be 25% of the initial cost, was 

4.2 years.  Various concessions from fees is available for users of methane and sellers only 

pay VAT on the sale.  Production of methane is feasible at a farm if the farm can produce 

enough methane and is located where enough traffic is so their product would be able to 

reach the market.  A survey conducted to farmers showed that 32% are interested in 

producing methane.  
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Formáli  

Í lífrænum úrgangi á sveitabýlum um land allt er að finna óbeislaða orku í formi lífgass.  

Þessa orku er hægt að fanga og nýta sem rafmagn, hita eða sem eldsneyti.  Á Íslandi er 

mest allt rafmagn og mest allur hiti fenginn á endurnýjanlegan hátt og því kannski ekki 

nauðsynlegt frá umhverfissjónarmiðum eða sjónarmiðum orkuöryggis að nýta lífgasið til 

rafmagns- og varmaframleiðslu.  Hinsvegar er nánast ekkert eldsneyti framleitt hérlendis 

heldur er jarðefnaeldsneyti flutt til landsins í hunduðum þúsundum tonna árlega.  Og 

hvorki er jarðefnaeldsneyti umhverfisvænt né ódýrt fyrir þjóðarbúið eða landsmenn. 

Þegar ekið er framhjá sveitabýlum landsins á metanbifreið sem hvergi er hægt að fylla með 

metani nema í Reykjavík, enn sem komið er, er ekki annað hægt en að hugsa til þessara 

mögulegu verðmæta sem liggja hjá bændum.  Ef það er fýsilegt fyrir bændur að virkja 

haughúsið á jörð sinni, hreinsa lífgasið og selja metan til viðskiptavinar yrði ekki einungis 

um win-win aðstæður að ræða þar sem bóndi og viðskiptavinur nytu góðs af.  Staðan sem 

kæmi upp yrði öllu heldur win
4
 þar sem bóndi, viðskiptavinur, umhverfi og ríki nytu góðs 

af.  Bóndinn fengi auknar tekjur, viðskiptavinur mundi spara eldsneytiskostnað, minna 

magni af gróðurhúsalofttegundum yrði sleppt út í andrúmsloftið og þjóðarbúið mundi spara 

gjaldeyri.  Síðast en ekki síst mundi bóndinn auka orkuöryggi landsmanna með framleiðslu 

sinni á innlendu eldsneyti.  Ef metanframleiðsla og sala þess frá býli er fýsileg gæti þessi 

ávinningur orðið vegna úrgangs.  Semsagt sá möguleiki yrði fyrir hendi að breyta lífrænum 

úrgangi á sveitabýlum í verðmæti. 
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1 Inngangur 

1.1 Kveikja að rannsókn 

Þrátt fyrir að framtíðarspár bendi til að heimsmarkaðsverð á olíu fari eitthvað lækkandi á 

ný á næstu misserum er olíuverð mun hærra en það var fyrir nokkrum árum  (EIA, 2013).  Í 

lok árs 2012 voru staðfestar olíubirgðir heimsins 1,6-1,7 þúsund milljarðar tunna og er 

áætlað að þær eigi eftir að duga í um 55 ár í viðbót við óbreyttan notkunarhraða á olíu  (bp, 

2013).  Allt jarðefnaeldsneyti sem notað er á Íslandi er innflutt  (Orkustofnun, á.d).  Árið 

2009 var innfluttningur á olíu og smurolíu rúmlega 12% af öllum vöruinnflutningi á árinu 

eða að verðmæti 51 milljarður króna.  Stærsti hluti olíunnar, samtals um 270 þúsund tonn 

eða 41% fer í að knýja bifreiðar.  Þjóðhagslegur sparnaður yrði því töluverður ef hægt væri 

að nota innlent eldsneyti í stað innflutts (Iðnaðarráðuneytið, 2011).  Stýrihópur, á vegum 

Iðnaðarráðuneytisins (2011), mótaði heildstæða orkustefnu fyrir Ísland með það að 

leiðarljósi að „orkubúskapi Íslands verði hagað með sjálfbærum hætti, samfélaginu og 

almenningi til hagsbóta“.  Þar er meðal annars tekið fram að draga skuli úr notkun 

jarðefnaeldsneytis og orkuöryggi landsmanna skuli aukið með meiri fjölbreytni í 

orkugjöfum til dæmis með metanframleiðslu í landbúnaði. 

Lífgas myndast við loftfirrða gerjun lífrænna efna og telst til endurnýjanlegra orkugjafa 

(Deublein & Steinhauser, 2011). Lífgas samanstendur af um það bil 55-75% metani, 25-

45% koltvísýringi og snefilefnunum kolmónoxíði, nítur, vetni, brennisteinsvetni og súrefni 

(Karellas, o.fl., 2010).  Snefilefni úr lífgasi er hægt að hreinsa og nýta svo gasið til hita og 

rafmagnsframleiðslu með rafali.  Lífgas er einnig hægt að uppfæra þannig að afurðin til 

orkunotkunar innihaldi um 95-97% hreint metan og 3-5% koltvísýring og er gasið þá 

nýtanlegt sem eldsneyti (Ryckebosch, Drouillon, & Vervaeren, 2011).  Metan er orkurík 

gastegund sem hægt er að nota til að knýja ökutæki.  Í einum Nm
3
 af uppfærðu lífgasi, sem 

inniheldur um 97% metan, er orkuinnhaldið 9,67 kWh.  Til samanburðar eru 9,06 kWh í 1 

líter af bensíni og 9,8 kWh í 1 líter af dísel olíu.    Samsvarar þá 1 Nm
3
 af uppfærðu lífgasi 

þeirri orku sem fæstu úr 1,1 L af bensíni og 1,0 L af díselolíu (SGC, 2012).  Rúmmál 

lífgass og metans er jafnan framsett í Nm
3
 (normal rúmmetrum) en það er rúmmál gassins 

við aðstæðurnar 0°C og andrúmslofts þrýsting (Eriksson O. , á.d). 

Metan er meira en 20 sinnum sterkari gróðurhúsalofttegund en koltvísýringur (U.S 

Environmental Protection Agency, á.d.) og því mikill áhrifavaldur á hnattræna hlýnun.  

Umhverfislegur ávinningur af notkun lífgass sem orkugjafa er umtalsverður.  Má þar nefna 

óbein áhrif eins og minnkun ofauðgunar í vötnum, súrnun jarðvegs og minnkun útblásturs 

gróðurhúsalofttegunda (Lantz, o.fl., 2007).  Hratið sem eftir verður þegar búið að vinna gas 

úr úrgangnum er hægt að nota sem áburð í landbúnaði.  Áburðurinn flokkast sem lífrænn 

og er tilbúinn til dreifingar að loknu gerjunarferli.  Að auki virkar hann oft mun betur en 

óunnin húsdýraáburður því hann inniheldur meira köfnunarefni.  Gæti þetta dregið úr þörf 

bænda fyrir að kaupa tilbúinn áburð (Hörður Kristjánsson, 2011). 

Vothreinsun er algengasta og yfirleitt ódýrasta uppfærsluaðferð lífgass (Petersson & 

Wellinger, 2009).  Nú þegar eru til vothreinisbúnaðir sem geta unnið úr litlu magni af 

lífgasi eða allt frá 10 Nm
3
/klst upp í mjög mikið magn, 10.000 Nm

3
/klst (IEA Bioenergy, 
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á.d.). Til samanburðar er vinnslugeta vothreinsistöðvar SORPU að Álfsnesi 800 Nm
3
/klst 

(Kristján Hlynur Ingólfsson, 2011).  Vothreinsibúnaður getur skilað metanhlutfalli upp á 

98% og því hægt að nýta það sem eldsneyti en samkvæmt alþjóðlega staðlinum ISO 15403 

þarf metaninnihald gassins að vera að minnsta kosti 96% af heildarrúmmáli til að það sé 

ásættanlegt sem eldsneyti á bifreiðar.  Sænskur staðall, SS 15 54 38 er með tvennskonar 

útfærslur á kröfum um magn metans af heildarrúmmáli þess gass sem notað er á bifreiðar.  

Samkvæmt staðlinum ættu venjulegar fjórgengis bensínvélar vera knúnar af gasi með 95-

99% metan af heildarrúmmáli gassins og lean bensínvélar 96-98% metan (Deublein & 

Steinhauser, 2011). 

Í meistararitgerð Kristjáns Hlyns Ingólfssonar (2011), sem nánar er fjallað um síðar, er gert 

hagkvæmnismat á metanorkuveri.  Metanorkuverið nýtir úrgang frá sex býlum, á 

afmörkuðu svæði í Biskupstungum, til lífgass framleiðslu.  Lífgasið er síðan uppfært með 

vothreinsiaðferð þannig að eftir stendur metan sem hægt væri að nýta á ökutæki.  

Niðurstöður Kristjáns voru á þá leið að framleiðsla lífgass úr úrgangi þessara bæja í formi 

samlagsvers væri ekki hagkvæm af gefnum forsendum.  Taldi hann jafnvel skynsamlegra 

að bændur kæmu upp frumstæðari framleiðslubúnaði á bæjunum sjálfum sem væri 

byggður á því að nýta nústandandi haughús. 

Í dag er aðgengi að áfyllingastöðum með metani einungis á höfuðborgarsvæðinu, hjá N1 í 

Ártúnsbrekku (Metan, á.d), og Olís í Mjódd og í Álfheimum (Olís, á.d).  Eigi aðgengi og 

notkun metans að aukast er þörf á fleiri áfyllingastöðum um land allt.  Þess má líka geta að 

höfundur hefur nú sjálfur keyrt um á metanbíl í 3 ár og þekkir það á eigin skinni að þörfin 

eftir fleiri áfyllingastöðum er mikil.  Hugmyndin að þessu verkefni kemur því ekkert síður 

beint úr hans daglega lífi. 

Vegna ofangreinds, ásamt því að tengdafaðir höfundar er bóndi og áhugamaður um 

metanframleiðslu,  kviknaði áhugi við að kanna fýsileika þess að framleiða metan á 

bóndabýli með litlum vothreinsibúnaði.  Með fýsileikakönnun fæst yfirsýn yfir þrjá megin 

þætti sem snúa að viðskiptahugmynd og hafa áhrif á það hvort hugmynd njóti velgengis.  

Þessir þættir eru tækni, arðsemi og markaðsumhverfi (University of Wisconsin, á.d).   

1.2 Rannsóknir á lífgas- og metanframleiðslu 

erlendis 

Framleiðsla á lífgasi og notkun þess sem orkugjafa hefur tíðkast lengur en margur gæti 

hugsað sér í fyrstu.  Það hefur verið vitað í nokkrar aldir, eða allt frá 17. öld, að við loftfirrt 

niðurbrot lífrænna efna verður til brennanlegt gas eða svokallað lífgas (oft einnig nefnt 

hauggas).  Það var síðan um miðja 18. öld að uppgötvaðist að lífgas verður til fyrir 

tilstuðlan baktería sem brjóta niður lífrænt efni.  Undir lok 18. aldar voru fyrstu 

gerjunartankarnir smíðaðir til að meðhöndla úrgang og í Exeter í Englandi var allur 

vatnsúrgangur íbúa meðhöndlaður í þessum tönkum og orkan nýtt að hluta til eigin brúks 

(Abbasi, o.fl., 2012).   

Nýting á svokölluðu fyrritíma metani eða jarðgasi er stundað víða um heim (Metan, á.d.).   

Árið 1980 gaf Orkumálaráðuneyti Bandaríkjanna út skýrslu um mat á umhverfissáhrifum 

af metanframleiðslu frá kolanámu til eigin orkunýtingar.  Við námuvinnslu á kolum losnar 

metan út í andrúmsloftið og með því að nýta metanið við orkugjafa væri bæði verið að 
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spara orkukostnað og gera námuna sjálfa óháða utanaðkomandi orkugjöfum.  

Námuvinnslan átti að standa yfir í ár og var markmiðið að nýta metanið sem losnaði við 

kolaframleiðsluna til að knýja rafal sem framleiddi rafmagn til starfseminnar.  Vonir stóðu 

til að skýrslan yrði fyrirmynd að frekari innleiðingu slíks fyrirkomulags (Westinghouse 

Electric Corporation, 1980).  Árið 2002 var 9% af heildar gas framleiðslu í Bandaríkjunum 

metan frá ósnertum kolanámum.  Í dag er metan meðal annars nýtt úr nokkrum kolanámum 

í Úkraínu og í Kína til húshitunar í íbúabyggðum í grennd við námurnar (Sloss, 2006). 

Í þróunarlöndunum er lífgas mikið notað fyrir hita og rafmagnsframleiðslu og er ein af 

þeim tækniaðferðum sem njóta stuðnings frá ríkisvaldi og alþjóða samtökum líkt og 

Sameinuðu þjóðunum og Evrópusambandinu þar sem notkun þess minnkar 

gróðurhúsaáhrif og er orkuformið endurnýjanlegt (Eriksson & Olsson, 2007).  Í Víetnam 

gætir mikilla vandamála við stjórnun úrgangs frá dýrahaldi eins og loft- og vatnsmengunar 

og að auki er almennt hreinlæti við umgengni úrgangsins ábótavant (Thu, o.fl., 2012).  

Framleiðsla á lífgasi er þar talinn mikilvægur hlekkur í lausn þessara vandamála og frá 

árinu 2003 hefur ríkið, ásamt alþjóðasamtökum líkt og þróunarsjóði Hollands, styrkt 

uppbyggingu á lífgasorkuverum í landinu (Biogas.org.vn, 2010).  Árið 2011 hafði 

þróunarsjóður Hollands staðið að uppbyggingu á 110 þúsund lífgasorkuverum í Víetnam 

og til ársins 2018 eru önnur 200 þúsund ver áætluð til bygginga (Biogas.org.vn, 2011).  

Fyrir tilstuðlan þróunarsjóðsins hefur lífgastækni náði því að verða á viðráðanlegu verði í 

Víetnam sem hentar litlum búskap.  Til dæmis fyrir 10-40 gripa svínabú tekur það tvö til 

þrjú ár að borga kostnaðinn niður og framleiðir búið þar með sitt eigið rafmagn  (Thu, o.fl., 

2012).   

Í lok ársins 2012 voru 7.515 lífgasorkuver í Þýskalandi og þar af voru 109 sem voru með 

uppfærslu búnað til framleiðslu á metani.  Heildar rafmagnsframleiðslan úr lífgasi nam 

22.840 GWh (Fachverband biogas e.V, 2013) sem jafngildir tæplega fimmfaldri 

framleiðslu Kárahnjúkavirkjunar (Landsvirkjun, 2008).  Rafmagnsnotkunin í Þýskalandi 

sem fékkst úr lífgasi var 3,85% af heildar rafmagnsnotkun landsins þetta ár.  Framleiðsla á 

metani var samtals 116.175 Nm
3
/klst eða að meðaltali 1.066 Nm

3
/klst í hverri 

uppfærslustöð  (Fachverband biogas e.V, 2013).   

Í Svíþjóð hefur verið framleitt lífgas úr skólpi síðan 1960.  Olíu krísan á sjöunda 

áratugnum leiddi til þess að aukið var við rannsóknir á sviði lífgass í Svíþjóð bæði í þeim 

tilgangi að minnka umhverfisáhrif og ánauð þjóðar á jarðefnaeldsneyti (Energigas Sverige, 

2011).  Árið 2012 var heildar orkuframleiðslan 1.589 GWh frá 242 lífgasorkuverum.  Mest 

var uppfært í metan eða 53%, 33% var nýtt til húshitunar, 3% var notað til 

rafmagnsframleiðslu og 10% er ónýtt og er því fargað með því að brenna því.  

(Energimyndigheten, 2013).   

Goulding og Power (2013) gerðu samanburð á framleiðslu lífgass til hita og rafmagns og 

framleiðslu metans sem eldsneytis á Írlandi.  Niðurstaða þeirra var sú að þrátt fyrir að 

uppsetning eða tenging inn á dreifikerfi jarðgass til notkunar á CHP vélum eða fyrir 

rafmagn og hitaframleiðslu yrði ódýrari en uppsetning dreifikerfis fyrir sölu á metani þá 

borgaði það sig samt að uppfæra lífgasið í metan.  Telja þeir markaðinn fyrir 

fjarvarmaveitu vera lítinn eða jafnvel engan því engin saga um slíkt kerfi er í landinu  

(Goulding & Power, 2013).  Írar hita húsin sín hver fyrir sig, með tvennum hætti.  

Annarsvegar nota þeir einhverskonar gufuketil í miðrými hússins og miðla þaðan hita með 

vatni gegnum pípur í miðstöðvarofna og hinsvegar kerfi þar sem hvert herbergi er hitað 

fyrir sig með einhverskonar eldsneyti svo sem gasi eða olíu  (SEI, á.d).   Notkun metans 
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sem eldsneytis er að aukast í heiminum og hefur Evrópusambandið sett það markmið fyrir 

aðildarlönd sín að árið 2020 verði 10% alls eldsneytis endurnýjanlegt.  Ef 5% lands á 

Írlandi yrði nýtt til framleiðslu metans mundi það samsvara að árið 2020 væri 11,4% bíla 

knúnir með endurnýjanlegu eldsneyti.  Hagkvæmnisrannsókn leiddi í ljós að því stærra 

sem landsvæðið væri sem tekið væri undir framleiðsluna, því hagkvæmari yrði 

framleiðslan.  Ákjósanlegast væri að nota blöndu af grasi, maís og seyru.  Landsvæði sem 

væri um 350 ha að stærð, eða sem samsvarar um það bil 11 býlum að meðalstrærðinni 32,3 

ha árið 2007, væri ákjósanlegasta stærðin fyrir framleiðslu metans.  Fyrir hita- og 

rafmagnsframleiðslu ætti landsvæðið ekki að vera undir 150 ha, eða 5 býlum.  Minni 

framleiðslueiningar mundu ekki borga sig (Goulding & Power, 2013). 

1.3 Rannsóknir á lífgas- og metanframleiðslu á 

Íslandi 

Á Íslandi hefur lífgas lítið sem ekkert verið nýtt til orkunotkunar þótt nýting á ýmsum 

óunnum lífmassa hafi verið algengur allt þar til um miðja 20. öld (Orkustofnun, 2014).  

Óhætt er að tala um mikla vakningu í samfélaginu um endurnýjanlega orkugjafa aðra en 

vatnsorku og má þar nefna sem dæmi verkefnið Orkubóndinn.  Orkubóndinn voru 

námskeið á vegum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og fóru fram árið 2009 víðsvegar um 

landið.  Markmið námskeiðanna var að stuðla að nýsköpun á sviði orku, bæði fyrir 

einstaklinga og fyrirtæki og voru þau opin fyrir alla.  Farið var yfir möguleika á nýtingu 

vatnsorku, vindorku, jarðvarma, varmadælu, sólarorku, lífdísels og metans.  Um 800 

manns sóttu námskeiðin (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, á.d.).   

Í þessum kafla verða skoðaðar þrjár íslenskar rannsóknir sem gerðar hafa verið á lífgasi 

eða metani.  Fyrst verður skoðuð rannsókn sem kannar gashæfni mykju á 

Eyjafjarðarsvæðinu, síðan er skoðuð rannsókn sem fjallar um nýtingu lífgass til hita- og 

rafmagnsframleiðslu á köldum svæðum á Íslandi og að síðustu verður skoðuð 

hagkvæmnisrannsókn sem gerð var á byggingu samlagsvers fyrir metanframleiðslu. 

1.3.1 Gashæfni íslenskrar kúamykju 

Svanhildur Ósk Ketilsdóttir (2010) mat gashæfni íslenskrar kúamykju og framboðið á 

Eyjafjarðarsvæðinu.  Einnig lagði hún mat á hversu mikið metan væri hægt að framleiða í 

einni miðlægri stöð í Eyjafirði.  Svanhildur tók 16 mykjusýni úr 8 haughúsum og einnig 44 

skítasýni frá kúm, geldkúm og geldneytum einum mánuði og aftur 6 mánuðum frá burði.  

Framleiðsla lífgass og metans var mæld í sýnunum og var framleiðslan frá 226 til 303 ml 

CH4 g
-1

 lífrænt þurrefni (LÞE) á milli búa og frá 176 til 284 ml CH4 g
-1

 LÞE eftir tegund 

nautgripa.  Mældist framleiðslan mest hjá kúm í byrjun mjaltaskeiðs en minnst hjá 

geldkúm.  Skýringuna á þessum framleiðslumun má meðal annars rekja til fóðursins sem 

kýrnar fá.  Mjólkandi kýr eru að fá orkumesta fóðrið en geldkýr orkuminna fóður.  

Mjólkandi kýr ná þó ekki að nýta fóðrið eins vel og geldkýrnar og nær það því ekki að 

fullmeltast allt saman áður en því er skilað út.  Verður þá meira af gerjunarhæfu lífrænu 

efni í mykju mjólkandi kúa og geta bakteríur þar af leiðandi unnið meira úr mykju þeirra.  

Þessar niðurstöður benda til þess, samkvæmt Svanhildi, að gæði íslenskrar kúamykju til 

metanframleiðslu sé nokkuð mikil í samanburði við mykju annarra kúakynja og skýringuna 

mætti jafnvel finna í fóðrinu.  Þá gæti hugsast að íslenskar kýr nýti fóðrið verr en erlend 
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kúakyn eða þá að íslensku kýrnar væru einfaldlega offóðraðar sem leiðir til þess að 

gashæfni mykjunnar verður meiri. 

Svanhildur áætlaði að heildarmagn mykju á Eyjafjarðarsvæðinu væri rúmlega 139 þúsund 

tonn á ári eða 8.290 tonn af LÞE, þegar miðað er við 7% þurrefni.  Metanframleiðslan yrði 

þá 2.183.184 m
3
 af CH4 á ári en metanhlutfall í lífgasinu var á bilinu 50-56%, mest í 

sýnum sem tekin voru í haughúsum en minnst úr sýnum frá geldkúm.  Þetta 

framleiðslumagn af metani samsvarar 2,3 milljónum lítra af bensíni eða 2,1 milljónum lítra 

af dísel olíu.  Er þetta sambærilegt við samlagsorkuver sem eru í rekstri erlendis.  

Forsendurnar eru að nánast allir mjólkurframleiðendur á svæðinu, 98 talsins, yrðu að leggja 

til mykju til stöðvarinnar.  Ekki var gerð hagkvæmnisrannsókn á byggingu 

samlagsorkuversins. 

1.3.2 Lífgas til hita- og rafmagnsframleiðslu á köldum svæðum 

Smári Guðfinnsson (2013) kannaði hvort lífgasframleiðsla hjá býlum á köldum svæðum 

landsins mundi duga fyrir rafmagnsnotkun og varmanotkun búsins sjálfs.  Einnig kannaði 

hann hver sparnaður búanna yrði á ári hverju með því að nýta eigin orku annarsvegar með 

því að brenna gasið í katli og nýta þannig til húshitunar eða nýta gasið með CHP (e. 

combined heat and power) vélum og framleiða bæði hita og rafmagn.  Í rannsókninni var 

miðað við meðal orkunotkun, 86.500 kWh á ári, hjá kúabúi með einu íbúðarhúsnæði og 

mjólkurframleiðslu með mjaltarþjóni.  Gert var ráð fyrir að 70% raforkunnar færi í 

upphitun og 30% færi í fjós og til heimilisnota.  Bar hann saman þrjár stærðir af kúabúum 

þar sem bú A var með 50 mjólkurkýr og 20 kálfa, bú B með 75 mjólkurkýr og 40 kálfa og 

bú C með 100 mjólkurkýr og 60 kálfa.  Ekki var gert ráð fyrir lífgasframleiðslu í 3 mánuði 

yfir sumartímann. 

Býli sem staðsett eru á köldum svæðum, og hús því hituð með rafmagni eða olíu, fá 

niðurgreiðslu á hitunarkostnaði sínum samtals 5,19 kr/kWh.  Nú tekur ríkið þátt í 

stofnkostnaði við umhverfisvæna orkuöflun með því að greiða sinn hluta af 

framreiknuðum sparnaði (átta ár) sem af framkvæmdinni hlýst með eingreiðslu (Orkusetur, 

á.d).  Í rannsókn Smára er miðað við að árlegt raforkuverð sé 13,58 kr/kWh en fastagjaldið 

er ekki tekið með í útreikninga.  Árleg niðurgreiðsla er síðan dregin frá árlegum sparnaði 

þar sem eingreiðsluleiðin er nýtt.  Eingreiðslan, 1.660.800, er aftur á móti höfð með í 

leyfilegum stofnkostnaði búnaðar.  Leyfilegur stofnkostnaður er hugsaður sem sá 

kostnaður sem framkvæmdin má kosta til að ekki hljótist tap á líftíma hennar.  Líftími 

búnaðar er áætlaður 20 ár og vaxtaprósenta stofnkostnaðar 6%.  Árlegur heildarsparnaður 

býlanna, A, B og C, ef lífgasið yrði notað til upphitunar á katli er 760 þúsund, 860 þúsund 

og 1,2 milljónir.  Leyfilegur stofnkostnaður væri í þeim tilvikum, 10,4 milljónir, 11,5 

milljónir og 15,9 milljónir.  Ef gasið yrði nýtt á CHP vélar væri árlegur heildarsparnaður 

býlanna, A, B og C, 870 þúsund, 1,5 milljón og  2,0 milljónir.  Leyfilegur stofnkostnaður 

væri þá 11,4 milljónir, 18,5 milljónir og 25,3 milljónir.  Niðurstöður sýndu einnig að 

vinnsla á búunum þremur kæmi til með að duga fyrir meðalorkuþörf þeirra en þó kæmi til 

að þurfa aðra orkugjafa til viðbótar til að anna toppum yfir köldustu daga vetursins.  Að 

lokum er bent á að lífgasvinnslan sjálf noti allt að 33% af framleiddri orku (Smári 

Guðfinnsson, 2013). 
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1.3.3 Hagkvæmnisrannsókn á samlagsveri til metanframleiðslu 

Kristján Hlynur Ingólfsson (2011) kannaði hagkvæmni byggingu metanorkuvers í 

Bláskógabyggð, nánar tiltekið í Reykholti.  Metanorkuverið var samlagsver sem tók við 

úrgangi frá sex býlum í nágrenni þess. Fimm þessara býla, Hrosshagi, Spóastaðir, 

Miklaholt, Vegatunga og Espiflöt, vor staðsett innan Bláskógabyggðar, suð-vestan 

Reykholts, en eitt býlið, Ormsstaðir, tilheyrði Grímsnes- og Grafningshreppi.  Þrjú býlanna 

voru að mestu til mjólkurbú, tvö byggðu starfsemi sína á svína- og alifuglarækt en eitt 

þeirra garðyrkjurækt með umfangsmikla blómarækt í um að bil 6.000 m
2
 ræktunaraðstöðu.  

Á öllum býlunum, fyrir utan það síðastnefnda, er verkað hey af túnum.  Á einu býlanna fer 

einnig fram kornrækt.  Mat á umfangi búfjárúrgangs frá þessum bæjum var bæði gert með 

því að ræða við bændurnar sjálfa og útfrá innlendum heimildum um meðal úrgangsmagn 

skepna á Íslandi.  Sjá töflu 1.   

Tafla 1 Viðmið, í kílóum, fyrir daglegt magn búfjárúrgangs frá helstu bústofnum Íslands 

Stofn Hross
1 

Kindur
1 

Kjúklingar
1 

Gyltur
2 

Grísir
2 Mjólkurkýr/

nautgripir
1 Ungneyti

2 
Kálfar

2 

Kg/dag 19,7 2 0,06 13,3 6,7 39,5 23,3 10 

 

1: Birna S. Hallsdóttir & Björn H. Halldórsson, 1998 

2: Kári Jónsson & Jón Guðmundsson, 2009 

 

Heildarúrgangsmagn búfjárs var metið 11-23 þúsund tonn á ári.  Lægra gildið miðast við 

fræðilegan útreikning útfrá innistöðudögum búfjárs, fjölda dýra og meðal úrgangsmagni 

þeirra en hærra gildið, tæp 19.000 tonn miðast við eigið mat bænda ásamt fræðilegum 

útreikningum á því sem upp á vantaði en ekki gátu allir bændur metið magn úrgangs sjálfir.  

Afgangur er annar lífrænn úrgangur svosum úrgangshey og annar lífmassi sem tilfellur á 

bæjunum.   Í útreikningum rannsóknarinnar var miðað við að framboð hráefnis sé því 

12.000 m
3
 sem er áætlað að vegi 12.000 tonn og þurrefnisinnihald sé 8%.  Viðverutími 

hráefnis í gerjunartankinum var hafður 35 dagar því fjöldi rannsókna, samkvæmt rannsókn 

Kristjáns Hlyns, hafa sýnt fram á að stærsti hluti gasmyndunar frá hráefninu á sér stað fyrir 

þann tíma og jöfn en lítil gasmyndum á sér stað að 36 dögum loknum.  Einnig er algengt 

að miða við 35 daga þegar verið er að meta gashæfni úrgangs.  Hitastig vinnslunnar var 

valið 35°C þar sem það er algengt viðmið á meginlandi Evrópu og algengt viðmið á 

hitastigi frárennslisvatns sem hefur verið nýtt til hitunar hér á landi.  Slíkt frárennslisvatn 

væri þá hægt að nýta til vinnslunnar.   

Kristján Hlynur Ingólfsson (2011) gerði ráð fyrir að lífgasverið væri byggt á 4.000 m
2
 lóð, 

gerjunartankurinn í heild sinni 1.500 m
3
 og vothreinsibúnaður notaður til uppfærslu 

lífgassins í metan.  Þessi leið var valin því tiltekið svæði er ríkt af jarðvarma og því ekki 

víst að nýting í CHP-einingu mundi borga sig þar sem hitaveitu verðið er lágt á staðnum.  

Bændur á viðkomandi býlum höfðu einnig sjálfir mestan áhuga á að nýta gasið á 

vinnuvélar og ökutæki og draga þannig úr innkaupum á jarðefnaeldsneyti.  Það var mat 

Kristjáns að vothreinsibúnaðurinn væri einnig fýsilegasti uppfærslu kosturinn miðað við 

aðra mögulega kosti þar sem þekkingu frá notkun slíks búnaðar hérlendis væri hægt að 

nýta, því slíkan búnað væri þegar að finna hér á landi.  Reynslan af búnaði Sorpu væri góð 

og engin framleiðslustöðvun eða önnur skakkaföll hafa átt sér stað þann tíma sem 
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búnaðurinn hafi verið starfræktur.  Sérhæfður hreinsibúnaður er einnig óþarfur þegar 

vothreinsibúnaður er notaður því hann fjarlægir bæði brennisteinsvetni og koltvísýring. 

Í útreikningum á hagkvæmnismati lífgasversins er nauðsynlegt að hafa yfirsýn yfir 

gashæfni úrgangsins til að hægt sé að meta framleiðslugetu versins.  Mest var notast við 

innlendar heimildir í þeim efnum því aðstæður búfjárstofna hér á landi eru tiltölulega 

frábrugðnari þeim búfjárstofnum sem teknir eru fyrir í erlendum rannsóknum.  Í 

rannsókninni notaði Kristján Hlynur munnlegar heimildir frá Þóroddi Sveinssyni, lektor 

við Landbúnaðarháskóla Íslands, um gashæfni úrgangs ásamt upplýsingum frá áðurnefndri 

Svanhildi Ósk Ketilsdóttur.  Upplýsingarnar um svín komu úr erlendum rannsóknum þar 

sem svipar til aðstæðna þeirra hérlendis og erlendis bæði hvað varðar fóðurgerð og fjölda 

árlegra innistöðudaga.  Samantekt á grunnforsendum útreikninga rannsóknar Kristjáns 

Hlyns má sjá í töflu 2 hér að neðan.  Í töflunni sést að af dýrunum sem tekin eru fyrir í 

töflunni að mjólkandi árskýr skilar frá sér mesta magninu af metani.  Ársgeldneyti kemur 

þar á eftir og svo gyltur og þá vetrarfóðrarðar kindur.  Hross og sláturgrísisr reka síðan 

lestina.   

Skammstöfunin LÞE í töflu 2 merkir lífrænt þurrefni en úrgangur er gerður úr föstu efni og 

vökva.  Fasta efnið sem kallast þurrefni (ÞE) er um 7% úrgangsins.  Hluti þess er ólífrænn 

og brotnar þar með ekki niður fyrir tilstuðlan baktería heldur gerir lífræni hluti þurrefnisins 

það eingöngu.  Lífrænt þurrefni er því sá hluti úrgangsins sem framleiðir metanið (Jón 

Tryggvi Guðmundsson, munnleg heimild, 3. september 2013).   

Tafla 2 Yfirlit yfir grunnforsendur útreikninga á framleiðslugetu lífgasorkuvers í 

Bláskógabyggð  (Kristján Hlynur Ingólfsson, 2011)  
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Mjólkandi árskýr 255 4-8 4,90 1.249,5 3,92 999,6 270 269,89 

Ársgeldneyti 300 5-10 2,40 720,0 1,92 576 250 144,00 

Vetarfóðraðar kindur 180 25-35 0,80 144,0 0,64 115,2 200 23,04 

Hross 30 25-35 3,50 105,0 2,8 84 200 16,80 

Gyltur 365 4-6 0,50 182,5 0,4 146 300 43,80 

Sláturgrísir 124 4-6 0,25 31,0 0,2 24,8 300 7,44 

Kjúklingar 365 20-34 

    

327-722 

  

Fræðilegt árlegt heildarmagn vinnanlegs metans, þegar gert er ráð fyrir að metan sé 60% af 

framleiddu lífgasi, var metið 317.028 Nm
3
.  Heildarmagn lífgass yrði þá 528.380 Nm

3
.  

Orkuinnihald metansins jafngildir þeirri orku sem eru í 353.457 lítrum af bensíni eða 

317.028 lítrum af díselolíu.  Í rannsókninni var gert ráð fyrir að 1 Nm
3
 af metani innihéldi 

sömu orku og 1,1 líter af bensíni og 1 líter af díselolíu. 

Mesta metanið, frá þessum sex bæjum, kemur úr kúamykju, næst mesta úr hálmi og síðan 

fylgir svínaskítur þar á eftir.  Vothreinsibúnaður sem gert var ráð fyrir í rannsókninni að 



8 

yrði nýttur til uppfærslu á metani hafði um 94% afkastagetu sem þýddi að hann ynni 

einungis úr 94% lífgassins sem dælt væri í hann.  Í útreikningum voru því notaðir 298.006 

Nm
3
/ári af 98% hreinu framleiddu metani (sjá jöfnu 2 hér neðar) en búnaðurinn nær ekki 

að hreinsa allan kolstvísýringinnn úr lífgasinu.  Þetta metanmagn samsvarar 332.246 lítrum 

af bensíni eða 298.006 lítrum af díselolíu.  Ef gengið væri út frá því að gasið myndaðist 

jafnt og þétt allt árið um kring þá væri gasmyndunin 60 Nm
3
/klst.  Hreinsibúnaðurinn 

þyrfti því að lágmarki að geta unnið úr 60 Nm
3
/klst sem er langt undir afkastagetu 

uppfærslustöðvar Sorpu.  Greenlane Biogas, sænskt fyrirtæki sem selur forhannaðar 

vothreinsistöðvar, er með hjá sér til sölu búnað sem afkastar allt að 80 Nm
3
/klst og var sá 

búnaður notaður í hagkvæmnisrannsókninni.  Verð búnaðar var áætlaður, heimkominn árið 

2010, 109 milljónir ISK  Framreiknað til apríl 2014 er verð búnaðar 126 milljónir ISK 

(Hagstofa Íslands, á.d).   

Í rannsókn Kristjáns Hlyns Ingólfssonar (2011) var kostnaður á hvern framleiddan Nm
3
 af 

uppfærðu gasi, sem sagt metani, fundinn með jöfnu 1.  Jöfnu þessa notuðu de Hullu o.fl 

(2008) í samanburðar rannsókn á kostnaði við framleiðslu hvers Nm
3
 milli 

uppfærsluaðferða.  Nánar verður fjallað um mismunandi uppfærsluaðferðir í kafla 1.4.2. 

         

           

              
                                             

                                     (1) 

Í rannsókn de Hullu o.fl (2008) var miðað við að vinnslumagn lífgass væri 250 Nm
3
/klst, 

magn metans í lífgasinu væri 60%, afskriftartími búnaðar 10 ár og vaxtatímabil láns einnig 

10 ár.  De Hullu o.fl báru einungis saman kostnað sjálfra tæknilausnanna á hreinsun lífgass 

en ekki heildarframkvæmd.  Þannig að kostnaðurinn við framleiðslu lífgassins var ekki 

tekinn inn í útreikningana.  Innifalið í fjárfestingu var því einungis verðið á 

tæknibúnaðinum til uppfærslu.   

Magn uppfærðs gass var áætlað út frá jöfnu 2. 

                                       (2) 

Í rannsókn de Hullu o.fl (2008) var heildar rekstrarkostnaður uppfærslubúnaðar ákvarðaður 

útfrá þjónustukostnaði að upphæð € 50.000 eða 7,8 milljónir ISK miðað við kaupverð evru 

gagnvart krónu þann 17. febrúar 2014 (155,2 ISK samkvæmt heimasíðu Arion banka 

þennan dag), rafmagnskostnaði, € 0,10 á kWh eða 15,52 ISK/kWh, og verði á vatni, € 0,92 

á m
3
 eða 142,8 ISK/m

3
.  Niðurstöður þeirra gáfu að hver Nm

3
 af framleiddu metani með 

vothreinsiaðferð kostaði  0,15 evrur eða 23,3 ISK.  Var það ódýrasta hreinsiaðferðin 

samkvæmt rannsókninni.   

Í niðurstöðum í rannsókn Kristjáns Hlyns Ingólfssonar (2011) var kostnaður á hvern 

framleiddan Nm
3
 80 ISK eða rúmlega 8 ISK/kWh.  Forsendur Kristjáns voru að 

vinnslugeta búnaðar væri 80 Nm
3
/klst, upphæð fjárfestingar væri 109 milljónir ISK, 

afskriftatímabilið 10 ár og árlegur rekstarkostnaður búnaðar væri 2,5% af 

heildarfjárfestingu (Björn Halldórsson taldi rekstarkostnað vinnslunnar að Álfsnesi vera á 

bilinu 1-3% af heildarfjárfestingu).  Ef kostnaður við allan aðbúnað og þætti lífgasvers var 

tekinn inn í útreikninga uppfærslukostnaðar kostaði hver framleiddur Nm
3
 af metani 290 

ISK eða 28 ISK/kWh.   
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Aðrar forsendur hagkvæmnisrannsóknar á byggingu lífgasvers í Bláskógabyggð má sjá í 

töflu 3.  Inn í stofnkostnaði var vothreinsibúnaður, keyrsla úrgangs í verið og lífgasverið 

sjálft (sem var 60% af stofnkostnaði).  Tilvik 1 var útgangspunktur ritgerðar en tilviki 2 og 

tilviki 3 var bætt við rannsóknina vegna óarðbærni lífgasversins.  Í tilviki 2 var meiri 

úrgangi safnað saman í Hrunamannahreppi en magntölur voru ekki eins nákvæmlega 

reiknaðar í því tilviki og við útreikninga í tilviki 1.  Var þetta því nálgun en ekki nákvæmar 

forsendur.  Í tilviki 3 breyttust ýmsar forsendur.  Gert var ráð fyrir að 20% af stofnkostnaði 

væri fenginn í styrkjaformi til dæmis frá Ríkissjóði.  Lánsvextir voru lægri, og framleiðslan 

meiri.  Í tilviki tvö var miðbil mögulegrar framleiðslu notað í útreikninga en bent var á að 

framleiðslan gæti vel verið meiri og var hærra gildi notað í tilviki 3.  Að lokum var upphæð 

sú sem framleiðendur fengu fyrir vöru sína aukin um 30%.  Ekki þurfti að breyta öllum 

þessum forsendur til að ná arðbærni heldur var mögulegt að breyta færri gildum á 

umsvifameiri hátt.  Benda má á að í rannsókninni var gert ráð fyrir að breytilegur 

kostnaður væri 3 ISK/Nm
3
 sem var 3% af söluverði vöru.  Ef rekstarstöðvun yrði vegna 

bilana, náttúruhamfara eða annarra áfalla mætti gera ráð fyrir að breytilegur kostnaður yrði 

meiri. 
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Tafla 3  Yfirlit yfir forsendur og niðurstöður hagkvæmnisútreikninga fyrir lífgasver í 

Bláskógabyggð (Kristján Hlynur Ingólfsson, 2011) 

  
Tilvik 1 

Tilvik 2  

Þreföldun á stærð 

lífgasvers 

Tilvik 3                     

20% stofnkostn. 

með styrkjum 
Forsenda 

Stofnkostnaður 340 milljón ISK 650 milljón ISK 520 milljón ISK 

Eiginframlag (hlutafé) 25% 
  

Lántaka 75% 
  

Lánstími 10 ár 
  

Lánsvextir 10% 
 

7% 

Lántökugjald 2% 
  

Sölumagn vöru 291.000 Nm
3
 á ári 886.428 Nm

3
 á ári 1.108.035 Nm

3
 

Söluverð vöru 95,6 ISK/Nm
3
 

 
124 ISK/Nm

3
 

Breytilegur kostnaður 3 ISK/Nm
3
 

  
Fastur kostnaður 17,7 milljón ISK 

  
Ávöxtunarkrafa 10% 

  
Tímabil 10 ár (2012-2022) 

  
Viðskiptakröfur 15% 

  
Viðskiptaskuldir 15% 

  
Arður 30% 

  
Tekjuskattur 18% 

  
Afskriftir bygginga 4% (árlega) 

  
Afskriftir vélbúnaðar 15% (árlega) 

  
Afskriftir umsjón/hönnun 20% (árlega) 

  

 
Niðurstöður (milljón ISK) 

 Tekjur á 10 ára tímabili 264 805 1.308 

Rekstarkostnaður á tímabilinu 177 364 364 

Afgangur 79 416 913 

Stofnkostnaður 340 650 520 

Hagkvæmni Ekki arðbært Ekki arðbært Arðbært 

 

Niðurstöður rannsóknar Kristjáns Hlyns Ingólfssonar (2011) gefa því til kynna að það sé 

ekki arðbært að byggja lífgasorkuver í Bláskógabyggð nema stærð þess, og 

framleiðslugeta, sé þeim mun meiri. 

1.4 Yfirlit yfir hreinsitækni og uppfærslur lífgass 

Líkt og áður sagði samanstendur lífgas af um það bil 55-75% metani, 25-45% koltvísýringi 

og snefilefnunum kolmónoxíði, nítur, vetni, brennisteinsvetni og súrefni (Karellas, o.fl., 

2010).  Meðhöndlun lífgass snýst í fyrsta lagi um að hreinsa burt þau snefilefni úr gasinu 

sem geta haft neikvæð áhrif á vélbúnað og tæki og í öðru lagi um að uppfæra gasið með 

því að fjarlægja koltvísýring og auka þannig orkuinnihald gassins (Ryckebosch, Drouillon, 
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& Vervaeren, 2011).  Hvort lífgas er einungis hreinsað eða einnig uppfært fer eftir 

tilætlaðri notkun á gasinu.  Til dæmis ef nýta á gasið á CHP vélar þarf að hreinsa úr því 

eitthvað af snefilefnum en uppfærsluskrefinu er framfylgt ef það á að nýta metan á bílvélar 

eða setja það inn á jarðgas kerfi viðkomandi staðar (Deublein & Steinhauser, 2011).  Ef 

gasið, hvort sem það er lífgas sem nýta á fyrir CHP vélar eða metangas til notkunar á 

bílvélar, er ekki nægilega hreint getur það haft slæmar afleiðingar fyrir vélbúnað og pípur.  

Getur til dæmis ammoníak, vatn og brennisteinsvetni valdið tæringu í gasþéttara, 

geymslutönkum og bílvélum.  Uppfært lífgas, eða svokallað metangas, hefur um 95-97% 

metan og 1-2% CO2 (Ryckebosch o.fl, 2011).  

Lífgashreinsun byggir á þremur megin þáttum.  Samþjöppun eða þurrkun vatns, hreinsun 

brennisteinsvetnis úr lífgasinu og hreinsun koltvísýrings.  Í sumum tilvikum þarf að gæta 

að hreinsun annarra efna sérstaklega ef aðferðir sem einblína á vatnið, H2S og CO2 nægja 

ekki til að fjarlægja þau efni líka  (Ryckebosch o.fl, 2011).   

1.4.1 Hreinsun snefilefna úr lífgasi 

Hreinsun vatns 

Þar sem ómeðhöndlað lífgas er vanalega mettað vatni er algengt að fyrsta skrefið í hreinsun 

lífgassins sé samþjöppun á vatnsgufu með kælingu.  Stundum er lífgasið þurrkað með 

aðsogi á kísil og ál eða með ísogi í þríethylene glýkól eða með saltlausn.  Glýkólin eru 

endurnýtt með því að hita þau upp í 200°C en nýrri saltlausn þarf stöðugt að bæta í kerfið 

þar sem hún leysist upp.  Slíkt forþurrkunar skref kemur í veg fyrir að vatn gangi í 

efnasamband við H2S og myndi SO2 og valdi þannig tæringu í þétturum, pípum eða öðrum 

viðkvæmum hlutum (Petersson & Wellinger, 2009), (Ryckebosch o.fl, 2011).  Ef nota á 

metanið á bíla er nauðsynlegt að ganga úr skugga um að lágmarka vatn í metangasinu eins 

og mögulegt er áður en því er dælt á bíla  (Persson, 2003). 

Hreinsun brennisteinsvetnis (H2S) 

Samkvæmt ISO staðlinum 15403 þarf magn brennisteinsvetnis í metangasinu að vera 

minna en 5 mg/Nm
3
ef nýta á gasið á bílvélar.  Sænski staðallinn, SS 15 54 38, leyfir 

hinsvegar allt að 23 mg/Nm
3
 í metangasi sem nýtt er á bifreiðar.  Bæði er hægt að fjarlægja 

H2S í gerjunartanki eða eftir gerjunarferlið.  Með því að hleypa súrefni inn í 

gerjunartankinn gengur H2S í efnasamband við súrefnið og myndar brennistein á föstu 

formi ásamt vatni.  Ókostir aðferðarinnar eru þeir að H2S hreinsast ekki nægjanlega vel úr 

gasinu þannig að það verði nothæft á bílvélar.  Einnig þarf að passa að hleypa ekki of 

miklu súrefni, 6-12%, inn í tankinn því það getur valdið sprengingu.  Of mikið súrefni 

getur einnig komi í veg fyrir gerjun.  Inn í gerjunartankinn er einnig hægt að setja 

járnklóríð sem gengur í efnasamband við H2S og myndar járnsulfíð.  Líkt og með súrefnið 

þá verður gasið ekki nægjanlega hreint, þótt það verði hreinna en í tilfelli O2. (Ryckebosch 

o.fl, 2011). 

Þegar H2S er hreinsað að loknu gerjunarferli eru nokkrar mögulegar lausnir í boði.  

Lausnirnar eru aðsog með járnoxíði eða járnhýdroxíði (e. adsorption using iron oxide or 

hydroxide), aðsog með virku kolefni (e. adsorption with activated carbon), skiljun með 

himnu (e. membrane), lífræn síun (e. biological filter) og vatns ísog (e. water absorption) 

(Ryckebosch o.fl, 2011).   
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Í aðsogi með járnoxíði eða járnhýdroxíði ganga aðsogsefnin í efnasamband við H2S og 

mynda járnsúlfíð.  Oft eru viðarplötur notaðar sem eru gegnsýrðar með járnoxíði sem virka 

þá sem aðsogsefni.  Viðarplötur verða oft fyrir valinu vegna hás hlutfalls milli yfirborðs og 

rúmmáls þeirra.  Efnahvarfið er innvermið og þarf hitastigið að vera minnst 12°C til það 

eigi sér stað.  Best er að hafa það á bilinu 25°C-50°C.  Viðloðun vatns á járnoxíðinu þarf 

að lágmarka þar sem það minnkar yfirborðið þar sem efnahvörfin geta átt sér stað.  

Járnoxíið er síðan hægt að endurheimta með því að láta það ganga í samband við súrefni.  

Efnahvarfið er útvermið og þarf því að huga að því að það gæti valdið íkveikju í 

viðarplötunum ef hitastiginu er ekki stýrt nægjanlega vel.  Algengt er að nota tvö svæði 

fyrir efnahvörfin, eitt sem fjarlægir H2S og annað sem endurheimtar járnoxíið.  Hringferlin 

eru þó ekki endalaus þar sem við endurheimtun myndast ekki bara járnoxíð að nýju heldur 

líka brennisteinn sem þekur smátt og smátt yfirborðið þar sem mögulegt aðsog á að eiga 

sér stað (Ryckebosch o.fl, 2011). 

Hægt er að láta brennisteinsvetni aðsogast á virkt kolefni sem hefur einhverja skilgreinda 

pórustærð.  Þegar súrefni er hleypt að, og vatn er til staðar, oxast H2S í hreinan brennistein 

sem fellur á yfirborðið.  Hægt er að nota ýmsa efnahvata til að hraða efnahvarfinu og auka 

upptökuna.  Virka kolefnið getur verið gegnsýrt af permanganati, kalíum joði (KI), kalíum 

karbónati (K2CO3) eða sink oxíði (ZnO).  Eins og áður hefur komið fram má einungis lítið 

magn af súrefni vera í gasinu eigi að nota það á bílvélar og því ekki hentugt að nota aðsog 

á virkt kolefni í þeim tilfellum.  Þó þarf ekki að notast við súrefni til að efnahvarf eigi sér 

stað þegar virka kolefnið er hulið með kalíum, KI, eða gegnsýrt af permanganati  

(Petersson & Wellinger, 2009).  Aðferðin er algeng þegar þrýstisveiflu aðsog (sjá kafla 

1.4.2) er notað við hreinsun á koltvísýringi  (Persson, 2003). 

Hægt er að skilja H2S frá lífgasinu með því að leiða það í gegnum hálfgegndræpa himnu.  

Brennisteinsvetnið (og koltvísýringur) kemst í gegnum himnuna en metanið ekki.  Einnig 

er hægt að nota gas-vökva himnur.  Himnan er þá með míkró pórum og er að auki 

vatnsfráhrindandi sem gerir það að verkum að gas og vökvi helst aðskilið.  Sameindirnar úr 

gas straumnum fljóta í eina átt, dreifast í gegnum himnuna þar sem þær síðan aðsogast í 

vökvann (natríum hydroxíð eða NaOH) sem rennur í áttina á móti gas straumnum.  

Aðferðin hreinsar brennisteinsvetni vel og skilar frá sér um 98% hreinu metani.  Rekstar- 

og viðhaldskostnaður tæknilausnarinnar er aftur á móti hár og að auki er hún tiltölulega 

flókin (Ryckebosch o.fl, 2011).  Sjá nánari umfjöllun um uppfærsluaðferðir lífgass í kafla 

1.4.2. 

Í lífrænni síun oxast H2S fyrir tilstuðlan súrefnis og sérstakra baktería.  Fyrst er súrefni (4-

6% af heildar rúmmáli lofttegunda) hleypt inn í gerjunartankinn sem veldur því að H2S 

ísogast í vökvann í tankinum.  Þaðan rennur vökvinn á síubað og í plast tanka.  Á 

síubaðinu eru bakteríur sem oxa brennisteinsvetnið í vökvanum og út fellur hreinn 

brennisteinn sem verður eftir í plast tönkunum.  Á sama tíma hreinsast ammóníak úr 

lífgasinu.  Kjöraðstæður fyrir bakteríurnar er um 35°C.  Aðferðin er ódýrari en kemísk 

hreinsun og er notkun hennar að aukast  (Ryckebosch o.fl, 2011) en ókostur hennar er 

aukið magn súrefnis í gasinu.  Hentar því aðferðin illa ef nota á gasið á bílvélar  (Persson, 

2003). 

Ísog H2S í vökva er tvennskonar.  Annars vegar leysist H2S upp í vökvanum eða svokallað 

kemískt ísog verður þegar vökvinn og H2S hvarfast saman.  Í fyrra tilfellinu er það oftast 

vatn sem um ræðir en í því seinna hafa efnum líkt og NaOH, FeCl2 eða Fe(OH)3 verið bætt 

í vatnið til að auka uppleysnina.  Er þá ekki þörf á að nota eins mikið vatn og þegar það er 
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hreint, minna notað af rafmagni en tæknin er þó flóknari og stofnkostnaður meiri  

(Ryckebosch o.fl, 2011).  Nánar verður fjallað um ísog í vatn, eða vothreinsiaðferð, í kafla 

1.4.2. 

Hreinsun annarra efna 

Við loftfirrða gerjun, aðstæður þar sem lífgas myndast, ætti eðlilega ekki að vera neitt 

súrefni til staðar.  Súrefni og nítur geta verið til staðar í gasi frá landfyllingu ef því er 

safnað saman við undir þrýsting.  Súrefni og nítur er hægt að fjarlægja með aðsogi á virkt 

kolefni eða með himnu.  Að einhverju leyti hreinsast efnin í öðrum hreinsiferlum en þó ætti 

eftir bestu getu að reyna forða að súrefni komist í gerjunarstaðinn frekar en að finna leiðir 

til að hreinsa það  (Petersson & Wellinger, 2009). 

Ammóníak myndast við niðurbrot próteina en magn þess fer eftir samsetningu hratsins og 

pH gildisins í gerjunartankinum.  Ammóníak hreinsast vanalega samhliða öðrum 

hreinsiferlum, þegar gasið er þurrkað eða uppfært, svo ekki er þörf á sérstöku hreinsiferli 

fyrir það  (Petersson & Wellinger, 2009).   

1.4.2 Uppfærsla á lífgasi 

Ferlið að hreinsa koltvísýring úr lífgasi er oft kallað uppfærsla lífgass.  Ef nýta á lífgas á 

bílvélar þarf að uppfæra það og fer sú uppfærsla oft fram í nokkrum skrefum. Þegar búið er 

að fjarlægja vatn og snefilefnin, er nauðsynlegt að fjarlægja koltvísýring til að auka Wobbe 

gildi þess.  Því minni koltvísýringur í lífgasinu því hreinna verður metanið, fjöldi 

hitaeininga þess hækkar (e. calorific value) og eðlisþyngd minnkar (Ryckebosch o.fl, 

2011).  Eðlisþyngd gasins er í öfugu hlutfalli við Wobbe stuðulinn sem lýsir hitagildi 

gasins.  Það er, getu þess til hitunar þegar það flæðir í gegnum ákveðið flatarmál á 

ákeðnum tíma.  Tæki eru hönnuð til að starfa við ákveðinn Wobbe stuðul og hefur hreint 

metan Wobbe stuðulinn 1365  (Emerson, 2007).  Við uppfærslu á lífgasi þarf að finna 

jafnvægi milli orkunotkunar og framleiðslunýtni hreinsibúnaðarins.  Þörf er einnig á að 

lágmarka leka metans úr hreinsibúnaði út í andrúmsloftið því metan er meira en 20 sinnum 

sterkari gróðurhúsalottegund en koltvísýringur.  Þýðir þetta einnig að metanmagn í 

úrgangsgasinu ætti að lágmarka eftir bestu getu (Petersson & Wellinger, 2009).   

Algengustu lausnirnar sem notaðar eru við uppfærslu á lífgasi í dag byggja á ísogi, líkt og 

vothreinsiaðferð (e. water scrubbing), lífrænu náttúrulegu ísogi (e. organic physical 

scrubbing) og kemísku ísogi (e. chemical absorption), aðsogi, svo sem þrýstisveiflu aðsogi 

(e. pressure swing adsorption eða PSA), og svo skiljun með himnu (e. membrane) og 

kæliaðferð (e. cryogenic processes).  Hér á eftir verður lauslega fjallað um þessar 

hreinsiaðferðir.  Að lokum verður fjallað um aðferð sem ekki er algeng í dag en þó 

athyglisvert að skoða.  Kallast sú aðferð þörungaaðferð (e. algal-bacterial processes). 

Vothreinsiaðferð (e. water scrubbing) 

Með vothreinsiaðferð er vatn notað sem ísogsefni fyrir gösin sem skal hreinsa úr lífgasinu.  

Koltvísýringur og brennisteinsvetni hafa þá eiginleika að eiga auðveldara en metan að 

leysast upp í vatni.  Við minnkun koltvísýrings og brennisteinsvetnis í gasinu hækkar 

hlutfall metansins.  Vothreinsunin fer fram undir háþrýstingi (vanalega 1000-2000 kPa eða 

10-20 börum), það er, lífgasi er veitt undir háum þrýstingi inn í vothreinsiturninn, til að 

auka uppleysni þess í vatninu.  Uppleysni gastegundanna eykst einnig við lágt hitastig.  

Vatninu er veitt í turninn að ofanverðu, líkt og hálfgerð sturta, en lífgasinu veitt inn að 
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neðanverðu.  Metanríkt gas leitar síðan upp úr turninum.  Þar sem eitthvað af metani nær 

að leysast upp í vatninu er affalls vatninu veitt úr neðanverðum þvottaturni í tank þar sem 

þrýstingur er hækkaður.  Metanið losnar þá úr því og er síðan veitt á ný í írennsli lífgassins.  

Vothreinsiaðferðin þarfnast mikils vatns og því ódýrara að nota aðferð sem hreinsar 

uppleystu gastegundirnar úr vatninu og nýtir síðan vatnið á nýjan leik til að hreinsa 

lífgasið.  Kostur þess að nýta vatnið einungis einu sinni er að ekkert CO2 eða H2S er í 

vatninu sem fer í hreinsitankinn, því gastegundirnar leysast sjaldan alveg úr vatninu áður 

en það er nýtt aftur og hreinsast því lífgasið betur.  Ef vatnið er nýtt aftur er því fyrst komið 

í samband við andrúmsloftið svo CO2 og jafnvel H2S berist út í það.  Ef mikið af H2S er í 

vatninu er ekki mælt með því að setja það í samband við andrúmsloftið til að losa það því 

þá gæti myndast brennisteinn á föstu formi sem gætið valdið stíflunum í kerfinu.  Skal þá 

frekar nota gufu eða eðalgas ef lífgasið og svo hreinsivatnið er ríkt af H2S.  Ef ódýrt vatn er 

við höndina, til dæmis vatn úr skólphreinsistöð, kemur til greina að nýta vatnið einungis 

einu sinni (de Hullu o.fl, 2008,  Ryckebosch o.fl, 2011).  Í vothreinsistöð að Hraungerði í 

Flóa er vatn beint úr borholu á jörðinni nýtt til hreinsunarinnar og er það einungis nýtt einu 

sinni (Jón Tryggvi Guðmundsson, munnleg heimild 3. september 2013).   

Mynd 1 er kerfismynd af vothreinsiaðferð.  Á myndinni sést hvernig gasið er fyrst afvatnað 

með því að auka þrýsting þess í 2 bör.  Síðan er gasið þjappað enn frekar og veitt inn í 

þvottaturninn.  Metangasið stígur upp og affallsvatni veitt í afþéttingsturn og síðan í 

endurnýjunarturn ef nýta á vatnið aftur. 

 

Mynd 1 Kerfismynd af vothreinsibúnaði (de Hullu, Maassen, van Meel, Shazad, & 

Vaessen, 2008) 

Helstu kostir vothreinsiaðferðarinnar eru að nýtni búnaðar er há, það er, hreinsivirknin er 

mikil og hreinleiki metansins nær allt að 97% hlutfalli.  Afkastagetu búnaðar má að 

einhverju leyti stjórna með því að breyta þrýstingi og hitastigi.  Tækniaðferðin hreinsar 

koltvísýring og brennisteinsvetni á sama tíma og lítið af metani nær að sleppa út í 

andrúmsloftið (minna en 2%).  Möguleiki er einnig á að nýta vatnið aftur.  Ókostirnir eru 

að bæði stofnkostnaður og rekstarkostnaður eru tiltölulega háir (Ryckebosch o.fl, 2011). 

De Hullu o.fl (2008) ákvörðuðu kostnað vothreinsiaðferðar vera 0,15 € á hvern 

framleiddan Nm
3 

af gasi.  Vinnslugeta búnaðar var talin vera 240 Nm
3
/klst og 
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metaninnihald lífgassins 60%.  Þar af leiðandi var framleiðslumagnið tekið sem 144 

Nm
3
/klst.  Hreinleiki loka afurðar var 98% metan.  Vothreinsiaðferðin var ódýrasta 

hreinsiaðferðin af þeim aðferðum sem tekin var til skoðunar í tiltekinni rannsókn.  Miðað 

við kaupgengi evru, 155,2 ISK þann 17. febrúar 2014, var verðið 23,3 ISK (Arionbanki, 

á.d). 

Árið 2003 var sett reglugerð um urðun úrgangs (nr. 738/2003) þar sem gerð er krafa um að 

hauggasi frá urðunarstöðum sé safnað og brennt eða nýtt.  SORPA fangar lífgas úr uðunar 

stað sínum að Álfsnesi og uppfærir í metan með vothreinsibúnaði (Guðmar Finnur 

Guðmundsson, munnleg heimild, 11. nóvember 2010).  Vothreinsibúnaðurinn nýtir vatn 

við háþrýsting, 20 bör, og skilar af sér um 96-99% hreinu metani.  Vinnslugeta 

vothreinsibúnaðarins er samtals 800 Nm
3
/klst sem skiptist niður í tvær vinnslulínur sem 

geta afkastað hvor um sig allt að 400 Nm
3
/klst.  Búnaðurinn er frá árunum 2005-2006 og 

kostaði hann 1,5-2 milljónir evra (Kristján Hlynur Ingólfsson, 2011). Miðað við breytingu 

á vísitölu neysluverðs og gengi evru 17. febrúar 2014, er núvirði búnaðarins 395-525 

milljónir ISK (Hagstofa Íslands, á.d) og (Arionbanki, á.d).  Metanið er síðan selt á þremur 

stöðum á höfuðborgarsvæðinu, N1 í Ártúnsbrekku (Metan, á.d), og hjá Olís í Mjódd og í 

Álfheimum (Olís, á.d) . 

Afbrigði af vothreinsibúnaði er búnaður frá fyrirtæki sem kallast Biosling AB.  Er 

búnaðurinn gerður úr röri sem er vafið í hringi í kringum mótor sem síðan snýst á hjóli.  

Lífgasi og vatni er veitt inn í slönguna og við snúninginn verður til þrýstingur sem hjálpar 

til við upptöku koltvísýrings úr gasinu.  Við lok hreinsistigsin er metaninnihald gassins 

94%.  Þá tekur við lítill vothreinsibúnaður sem skilar 97% hreinu metani (Biosling, 2012) 

Lífrænt náttúrulegt ísog (e. organic physical scrubbing) 

Lífrænt náttúrulegt ísog svipar mjög til vothreinsiaðferðarinnar sem fjallað var um hér að 

ofan.  Munurinn á milli aðferðanna liggur í því að CO2 ísogast (gengur í efnasamband) í 

lífrænan leysi eins og pólíetýlen glýkól sem er blandað í vatnið.  Uppleysni CO2 verður þar 

af leiðandi mun meiri og þá minna magn af vatni sem nota þarf til hreinsunarinnar.  Verður 

þá hreinsistöðin einnig minni.  Pólíetýlen glýkólið er síðan endurunnið með því að hita það 

eða þjappa.  Einnig er hægt að fjarlægja brennisteinsvetni, vatn, súrefni og nítur á sama 

tíma en þó er algengara að það sé fjarlægt sér áður en koltvísýringur er fjarlægður með 

lífrænu ísogi.  Vökvinn sem notaður er til hreinsunarinnar er jafnan kallaður Selexol eða 

Genosorb (Petersson & Wellinger, 2009).  Sjá mynd 2.  Þar sést að hreinsiferlinu svipar til 

vothreinsitækninnar þar sem lífgasið er fyrst þjappað, því veitt í hreinsiturninn og metan 

sem hvarfast ekki við vatnið stígur upp úr hreinsiturninum og er svo þurrkað.  Affalsvatnið 

er hitað, metan sem leystist upp í vatninu veitt tilbaka í írennsli lífgassins í þvottaturninn 

og svo að lokum koltvísýringur leystur úr vatninu með lofti.  Vatnið fer síðan aftur í 

hreinsiturninn þar sem hringrásin hefst á ný. 
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Mynd 2 Kerfismynd af lífrænu náttúrulegu ísogi (Ökobit, á.d) 

Kemískt ísog (e. chemical adsorption) 

Með kemísku ísogi er brennisteinsvetni ísogað í járn klóbundnar lausnir.  Hvatalausnirnar 

virka sem gervi hvatar sem hægt er að nýta aftur.  Brennisteinsvetni er nánast allt fjarlægt 

úr lífgasinu og því breytt í brennistein á föstu formi.  Koltvísýringur er einnig fjarlægður úr 

lífgasinu í sér hreinsitanki með amínlausn.  Helsti kostur aðferðarinnar er að 

brennisteinsvetnið er að mestu allt fjarlægt úr lífgasinu og brennisteininn á fasta forminu 

væri mögulegt að selja.  Stór ókostur aðferðarinnar er að ísogsferlin eru tvö og byggir því á 

tveimur aðskildum hreinsibúnuðum (de Hullu o.fl, 2008). 

Kerfið sem hreinsar H2S samanstendur af ísogs æð (e. absorber), þar sem brennisteinn er 

ísogaður og hreinn brennisteinn verður til, skiljara (e. particle separation), þar sem hreini 

brennisteinninn er aðskilinn frá gasinu og svo endurhlaðara (e. regenerator).  Í 

endurhlaðaranum hleðst Fe
2+

/EDTA á ný í Fe
3+

/EDTA með aðkomu súrefnis en EDTA er 

algengasta kósameindin sem notuð er í kemísku ísogi brennisteinsvetnis.  Síðasta skrefið 

við hreinsunina er vothreinsibúnaður (e. scrubber) þar sem afgangur af brennisteinsvetni er 

fjarlægður úr gasinu (de Hullu o.fl, 2008).  Mynd 3 hér að neðan lýsir þessu ferli. 
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Mynd 3 Hreinsun H2S úr lífgasi með kemísku ísogi (de Hullu o.fl, 2008) 

Kerfið sem hreinsar CO2 úr lífgasinu er þannig uppbyggt að fyrst er lífgas leitt inn í 

hreinsiæð sem er með amínósýru uppleysta í söltu vatni.  Amínósýra sem er uppleyst í 

vatni virkar sem víxljón.  Víxjónir geta bæði verið með neikvæða og jákvæða hleðslu en 

það fer eftir pH gildi lausnarinar.  Efnahvarfi verður í hreinisturninum.  Amínósýran missir 

róteind og hvarfast svo við koltvísýringinn  (de Hullu o.fl., 2008).  Metangas sem stígur 

upp úr hreinsiturninum er þurrkað.  Amínlausninni, sem kemur úr hreinsiæðinni fyrir 

lífgasið, er veitt inni í endurvinnsluæð þar sem koltvísýringurinn hreinsast úr henni  

(Bauer, Hulteberg, Persson, & Tamm, 2013).  Sjá hreinsiferlið á mynd 4 hér að neðan. 

 

 

Mynd 4 Hreinsun CO2 úr lífgasi með kemísku ísogi  (de Hullu o.fl, 2008) 
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Hreinsikostnaðurinn með kemísku aðsogi er áætlaður með aðferð de Hullu o.fl. (2008) sem 

0,28 €/Nm
3
 þegar framleiðslumagn metans er 137 Nm

3
/klst og hreinleiki metansins í lok 

vinnslunnar 98%. 

Þrýstisveiflu aðsog (e. pressure swing absorption) 

Í þrýstisveiflu aðsogi (PSA) eru koltvísýringur, súrefni og nítur skilin frá metani með 

aðsogsefnum; geislasteinum eða virku kolefni, undir mismunandi þrýstingi.  Gösin í 

lífgasinu eru aðskilin með tilteknu aðsogsefni undir þeim þrýstingi sem hentar eiginleika 

aðsogsefninsins og sameindarinnar.  Hinsvegar hrinda aðsogsefnin frá sér H2S og því mjög 

mikilvægt að hreinsa það sérstaklega úr gasinu áður en því er veitt í gegnum PSA kerfið 

(de Hullu o.fl, 2008).  Vatn er einnig fjarlægt fyrir PSA kerfið til að koma í veg fyrir að 

það skemmi aðsogs hæfileika efnanna (Persson, 2003).  Uppfærslukerfið samanstendur af 

fjórum, sex eða níu samsíða aðsogs æðum fylltum með aðsogsefni.  Þegar aðsogshæfni 

efnanna í einni æð mettast tekur sú næsta til starfa og svo koll af kolli.  Æðarnar skiptast 

því á að soga upp gas, endurhlaða sig síðan meðan aðrar æðar eru við störf.  Við 

endurhleðslu lækkar þrýstingur í nokkrum skrefum en síðan hleðst hann upp að nýju þar til 

tiltekin æð tekur á ný til starfa.  Gasið sem smýgur úr æðunum þegar þrýstingur byrjar að 

lækka í þeim er ríkt af metani og er því veitt á ný í innrennsli lífgassins.  Við næstu 

þrýstingslækkun er gasinu annað hvort veitt út í andrúmloftið, ef það er tiltölulega laust við 

metan, eða því er veitt inn í næstu æð (Petersson & Wellinger, 2009).  Helsti kostur 

aðferðarinnar er að metanið er tiltölulega hreint eftir hreinsiferlið, tæknilausnin er ekki 

mikil um sig og rafmagnsnotkun tiltölulega lítil.  Ókosturinn er sá að úrgangs gasið getur 

innihaldið enn eitthvað af metani og nauðsynlegt er að veita hreinsuninni gott eftirlit.  Að 

auki er stofnkostnaður og rekstarkostnaður hár vegna nauðsynlegs eftirlits með 

hreinsuninni (Ryckebosch o.fl, 2011).  Kostnaður aðferðarinnar er áætlaður 0,26 €/Nm
3
 

þegar framleiðslugetan er 139 Nm
3
/klst og hreinleiki metansins er 98% (de Hullu o.fl, 

2008).  Mynd 5 hér að neðan lýsir samsetningu PSA uppfærslu kerfis. 

 

 

Mynd 5 Sýnir uppfærslu lífgass með þrýstisveiflu aðsogi  (Eindhoven University of 

Technology, á.d) 
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Skiljun með himnu (e. membrane) 

Hægt er að skilja CO2 og H2S frá metaninu með himnum.  Er metanið þá síað frá með 

himnu sem hleypur CO2 og H2S í gegnum sig en ekki CH4 vegna stærð sameindanna en 

metan er einmitt stærst þessara sameinda.  Flutningur yfir himnuna verður vegna 

mismunandi þrýstings sitthvoru megin við hana (de Hullu o.fl, 2008).  Ferlið fer oftast 

fram í tveimur skrefum.  Fyrst er gasið sett í gegnum síu sem heldur eftir vatni, olíudropum 

og öðrum smáögnum sem annars mundu minnka virkni himnunnar.  Stundum er 

brennisteinsvetnið einnig fjarlægt með virkum kolvetnissamböndum áður en gasið fer í 

gegnum himnurnar  (Petersson & Wellinger, 2009).  Í seinna skrefinu er lífgasinu veitt 

samhliða að himnunni undir þrýstingi.  Koltvísýrunginn skilst þá frá metaninu þar sem það 

getur síast í gegnum himnuna þegar það leitast eftir að komast undan þrýstingnum en 

metanið heldur áfram undir þrýsitingi framhjá himnunni (de Hullu o.fl, 2008). 

De Hullu o.fl (2008) mátu kostnað himnu aðferðarinnar vera 0,22 €/Nm
3
.  Framleiðslugeta 

búnaðar var 130 Nm
3
/klst og hreinleiki afuðar 89,5%.  Í útreikningunum var ekki reiknað 

með fyrra skrefinu í vinnsluferlinu, það er, hreinsun með síu eða hreinsun 

brennisteinsvetnis.  Þar af leiðandi er metaninnihald afurðarinnar ekki meiri en 89,5% líkt 

og áður sagði. 

Kæliaðferð (e. cryogenic processes) 

Í kæliaðferð er notast við lágt hitastig, allt að -90°C, og háan þrýsting, allt að 40 börum, til 

að skilja gösin að.  Þar sem öll efnin í lífgasi fljóta við mismunandi hitastig og þrýsting er 

mögulegt að einangra metanið úr lífgasinu með slíkri aðferð.  Líkt og sést á mynd 6 hér að 

neðan þá er lífgasið fyrst leitt í varmaskipta og kælt niðrí -70°C en sá varmaskiptir notar 

lokaafurðina, metangasið sem kæliefni en við það að kæla niður lífgasið hitnar 

varmaskiptirinn.  Þannig sparast orka og metanið er hitað áður en því er veitt úr 

hreinsistöðinni.  Að loknu þessu fyrsta kæliskrefi koma raðir af þjöppurum og 

varmaskiptum sem kæla gasið að lokum niður í -10°C og þjappar upp að 40 börum áður en 

því er veitt í eimingarturninn (e. distillation column) þar sem koltvísýringur skilst frá 

metaninu. 

Mynd 6 hér að neðan sýnir hvernig kæliaðferðin er uppbyggð.  Afurðin er 91% hreint 

metan. 

 

Mynd 6 Kerfismynd af kæliaðferð fyrir uppfærslu lífgass (de Hullu o.fl, 2008) 
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Ryckebosch o.fl (2011) telja aðferðina kosta svipað og vothreinsiaðferðin eða 0,15 €/Nm
3
.  

Aftur á móti gaf rannsókn de Hullu o.fl (2008) þá niðurstöðu að kæliaðferðin kosti 0,40 €/ 

Nm
3
.  Er það lang dýrasta aðferðin af þeim hreinsiaðferðum sem rannsókn þeirra tók fyrir.  

Í útreikningunum var reiknað með að framleiðslugetan væri 161 Nm
3
/klst og 

metaninnihald afurðarinnar væri 91%.  Höfundar taka þó fram að við gerð rannsóknar, sem 

er frá árinu 2008, var kæliaðferðin enn á tilraunarstigi og gæti það skýrt hátt verð.  

Rannsókn Ryckebosch o.fl er frá árinu 2011. 

Þörungaaðferð (e. algal-bacterial processes) 

Rannsóknir hafa sýnt að jákvæð samverkandi áhrif eru á milli hreinsunar á lífgasi og 

framleiðslu á þörungum.  Í rannsóknunum hefur þörungurinn Chlorella vulgaris verið 

notaður (Conde, o.fl., 1993), (Mann, Schlegel, Schumann, & Sakalauskas, 2009) og 

Spirulina Platensis (Torre & Bahr, 2010).  Í þörungaaðferð ljóstillífa örverur, það er, nota 

sólarorku til að taka upp koltvísýring til að fjölga sér og losa við það súrefni.  Með 

þörungaaðferð getur bæði koltvísýringur og brennisteinsvetni hreinsast úr lífgasinu ef 

baktería sem notar brennistein til oxunar er bætt í kerfið.  Étur hún þá einnig upp súrefnið 

sem þörungurinn skilar frá sér við ljóstillifunina.  Er þetta þá ein af fáum hreinsiaðferðum 

sem hreinsar hvorutveggja.  Mögulegt er að nýta þörungana síðan til að framleiða eldsneyti 

eða áburð (Torre & Bahr, 2010).  Á mynd 7 hér að neðan má sjá hvernig samspil baktería 

og þörunga er við hreinsun lífgass.  Aðferðin virðist ekki hafa verið mikið rannsökuð þar 

sem ekki finnast margar heimildir eða fræðigreinar um hana.  Samkvæmt kafla 1.4.1 gæti 

súrefnisframleiðsla þörunganna verið að valda vandræðum því í rannsókn Mann o.fl (2009) 

jókst súrefnismagnið í lífgasinu úr 1% í 18,2-23,4% eftir hreinsun koltvísýrings með 

þörungum.  Í þeirri rannsókn var ekki notast við sérstaka bakteríu til að hreinsa brennistein. 

 

 

Mynd 7 Samhjálp þörunga og baktería við framleiðslu metans (Torre & Bahr, 2010) 

1.5 Arðsemisgreining 

Hvort góð hugmynd sé raunverulegt viðskiptatækifæri er ekki víst.  Áður en fyrirtæki er 

stofnað þarf fyrst að kanna hvort það geti skilað arðsemi því án arðsemi er enginn 

rekstargrundvöllur tilstaðar fyrir fyrirtækið (Hofstrand, 2009)  Í þessum kafla er fjallað um 

tvö tæki sem hægt er að nota til að greina arðbærni fyrirtækja.  Fyrst verður fjallað um 
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greiningartæki sem kallast sjóðstreymisgreining og er notað til að meta andvirði tiltekins 

fyrirtækis sem annaðhvort er nú þegar starfandi eða verður stofnað í kringum ákveðna 

viðskiptahugmynd.  Andvirði fyrirtækisins er þá það verð sem fyrirtækið yrði metið á, ef 

ætti að selja það (Þórarinn Ólason, 2010).  Seinna greiningartækið er útreikningur á 

endurgreiðslutíma þeirrar fjárfestingar sem sett er í tiltekið fyrirtæki í upphafi (Tanner, á.d) 

1.5.1 Sjóðstreymisgreining 

Í sjóðstreymisgreiningu er framtíðarsjóðstreymi fyrirtækisins núvirt til að hægt sé að leggja 

mat á hversu mikil verðmæti verða til í rekstrinum.  Áætlanir næstu ára þurfa að liggja fyrir 

þegar sjóðstreymisgreining er gerð.  Talað er um að það sé lágmark að fimm ára áætlun 

liggi fyrir en algengt viðmiðunartímabil er 8 ár (Unnar Friðrik Pálsson, á.d).  Hægt er að 

hugsa núvirðið sem virði upphæðar x sem fæst eftir tíma t.  Er þá þessi tiltekna upphæð 

sem fæst í framtíðinni verðmetin með tilliti til þess tíma sem líður þar til hún fæst í hönd, 

það er, gerð er krafa um ávöxtun yfir tímabilið.  Tiltekin upphæð í dag er ekki jafn mikils 

virði eftir einhvern ákveðinn tíma.  Þessu er hægt að lýsa með jöfnu 3 (Frino, Chen, Hill, 

Comerton-Forde, & Kelly, 2006). 

        
               

      
      (3) 

Þar sem framtíðarvirðið er sú upphæð sem áætlað er að skili sér útúr rekstri í handbæru fé, 

r er ávöxtunarkrafan og n er tímabilið í árum sem er til skoðunar. 

Sjóðstreymisgreining notar í grunninn sjóðstreymisútreikninga fyrirtækisins en er það 

þriðji reikningurinn í ársreikningum fyrirtækja.  Hinir tveir kallast efnahagsreikningur og 

rekstarreikningur.  Sjóðstreymisreikningurinn er sá reikningur sem gefur bestu yfirsýninina 

um hvort tiltekið fyrirtæki geti staðið við skuldbingingar sínar.  Sjóðstreymi skýrir 

breytingar á handbæru fé milli tímabila en handbært fé er lausafjárstaða fyrirtækisins eða 

mismunurinn á innborguðum tekjum og útborguðum gjöldum.  Þessar upplýsingar hjálpa 

meðal annars fjárfestum og lánadrottnum að meta fjárhagsstöðu fyrirtækisins  (Ágústa 

Katrín Auðunsdóttir, 2013).  Sjóðstreymisútreikningar geta verið byggðir á sögulegum 

gögnum og er þá framtíðarsjóðstreymi og breytingar á handbæru fé byggð á afkomu 

fyrirtækisins í fortíðinni við þau markaðsskilyrði sem þá voru við hendi.  

Sjóðstreymisútreikningarnir geta einnig verið byggðir á áætlunum og framtíðarforsendum 

fyrirtækisins.  Eru áætlanir þá unnar í samræmi við rekstur þess, áhrifaþætti rekstursins og 

við þann markað sem fyrirtækið er starfandi á.  Jafna 3 verður þá, þegar sjóðstreymi er 

misjafnt yfir nokkur tímabil, að jöfnu 4.  Í jöfnu 4 eru niðurstöður sjóðstreymis hvers árs 

eða tímabils að ári n fyrir ofan strik og nefnari hennar lækkar sjóðstreymi tiltekins árs 

niður í núvirði (Þórarinn Ólason, 2010). 

        
  

      
 

  

      
   

  

      
     (4) 

Þar sem S er sjóðstreymið. 

Í sjóðstreymisgreiningu þarf að horfa til líftíma eignar og þess tíma sem áætlað er að eignin 

borgi sig upp.  Þess vegna er notast við svokallað frjálst sjóðstreymi við núvirðingu 

(Þórarinn Ólason, 2010).  Frjálst sjóðstreymi gefur upplýsingar um handbært fé frá rekstri 
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að frádregnum fjárfestingum og útgreiddum arði.  Neikvætt frjálst sjóðstreymi þarf þó ekki 

endilega að vera slæmt því það gæti þýtt að fyrirtækið hafi fjárfest mikið á árinu (Ágústa 

Katrín Auðunsdóttir, 2013).  Jafna 5 er fyrir frjálst sjóðstreymi: 

                                              (5) 

Þar sem FS er frjálst sjóðstreymi, EBIT er hagnaður fyrir vexti og skatta, FÞ er 

fjárfestingarþörf og RF rekstrarfé. 

1.5.2 Endurgreiðslutími fjárfestingar 

Endurgreiðslutími fjárfestingar segir til um hversu langan tíma það tekur að borga niður 

eða borga til baka það fé sem sett var í ákveðið fyrirtæki eða verkefni í upphafi þess.  Jafna 

6 er notuð til að reikna endurgreiðslutíma. 

                  
       

                          
    (6) 

1.6 Greining á markaðsumhverfi 

Við greiningu á markaðsumhverfi ákveðinna viðskiptahugmyndar er annars vegar eðli 

markaðar kannaður og hinsvegar er lagt mat á hverjir helstu samkeppnisaðilar fyrirtækisns 

eru.  Í greiningu á eðli markaðar er nauðsynlegt að kanna hvort sveiflur gætu verið í 

eftirspurn eftir vörunni til dæmis vegna mis mikillar umferðar eftir árstíma.  Kanna þarf 

hversu stór markaðurinn er og hvort hann sé í vexti (Ársæll Valfells, á.d)  Í greiningu á eðli 

markaðar þarf einnig að spá fyrir um hvert framboð er af þeirri vöru sem nauðsynleg er 

fyrir fyrirtækið (University of Wisconsin, á.d).   

Við greiningu á samkeppni er kannað hvort hún sé svæðisbundin, hvort aðrar vörur gætu 

komið í staðinn fyrir tiltekna vöru og yfirtekið markaðinn og hver líkleg viðbrögð 

samkeppnisaðila verða við komu vöru á markað.  Við greiningu á samkeppni er laga- og 

reglugerðaumhverfi kannað og hvort stífar kröfur séu gerðar til framleiðenda af hálfu 

yfirvalda (Ársæll Valfells, á.d). 

Í fýsileikakönnun er hægt að beita ákveðnum greiningartækjum sem taka fyrir þætti úr 

markaðsumhverfinu og samtvinna þannig hluta markaðsgreiningar með öðrum þáttum 

fýsileikakönnunarinnar innan eins ramma.  Dæmi um slík greiningartæki eru SVÓT 

greining og PESTLE greining (Thompson, 2005). 

PESTLE stendur fyrir fyrstu stöfunum í orðunum pólitík, efnahagur, samfélag, tækni, lög 

og reglugerðir og environment eða umhverfi og eru það þeir þættir sem greiningin nær yfir.  

Sú pólitík er varðar verkefnið er greind, bæði innri pólitík og ytri pólitík.  Ytri pólitík er til 

dæmis sveitastjórnarmál eða landspólitík og innri pólitík er sú pólitík sem ríkir til dæmis 

innan verkefnis, fyrirtækis eða stofnunar.  Efnahagsmál eru greind er varða verkefnið bæði 

í nútíð og í framtíð.  Þau samfélagsmál sem haft geta áhrif á verkefnið, og verkefnið á þau, 

eru greind.  Má þar til dæmis nefna stöðugleika samfélags, viðhorf þess til verkefnisins eða 

bakhjarla þess.  Tækni og tæknileg þekking er varðar verkefnið getur verið mikilvægur 

þáttur þess og svo er einnig mikilvægt er að gera sér grein fyrir hver þróunin gæti orðið 
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tæknilega séð í framtíðinni.  Mikilvægt er að taka tillit til laga og reglugerða er varða 

verkefnið, sérstaklega í ljósi aukinnar alþjóðavæðingar og sterkari tengslum Íslands við 

ESB.  Með fjölgun alþjóðlegra viðskiptasamninga Íslands við erlend lönd fjölgar þeim 

reglum sem nauðsynlegt er að hafa í huga í undirbúningi og við eftirfylgni verkefna.  Að 

lokum er mikilvægt að greina náttúrulegt umhverfi verkefnisins líkt og áhrif veðurs, 

náttúruhamfara og jarðfræði á staðnum (Haukur Ingi Jónasson & Helgi Þór Ingason, 2012).   

SVÓT greining er stundum gerð sem samantekt af PESTLE greiningu (Jisc, 2012).  Í 

SVÓT greiningu eru kortlagðir styrkleikar og veikleikar í innra umhverfi fyrirtækisins og 

tækifæri og ógnanir í ytra umhverfi þess.  Í innri greiningu SVÓT er nauðsynlegt að taka til 

skoðunar þjónustu fyrirtækisins, framleiðsluna sem þar fer fram, starfmannamál, markaðs- 

og fjármál og að lokum stjórnun fyrirtækisins.  Í ytri greiningu þarf að taka til skoðunar 

starfsemi samkeppnisaðila, aðgerðir stjórnvalda er varða lög og reglugerðir og svo þróun í 

efnahagi og tæknimálum (Karl Friðriksson & Sævar Kristinsson, 2003).  Með því að greina 

þessi atriði má markvisst útrýma eða auka það jákvæða eða neikvæða.  Mikilvægt er að 

greina helstu atriðin sem hafa áhrif en sleppa því sem minna máli skiptir.  Niðurstöðurnar 

eiga að tilkynna hvert beina eigi athyglinni í verkefninu eða hjá fyrirtækinu til að hámarka 

árangur þess (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2012).  Sjá mynd 8 en þar gefur að líta 

grunnþætti PESTLE greiningar til vinstri og svo grunnuppbyggingu SVÓT greiningar til 

hægri. 

 

 

 

Mynd 8 Til vinstri má sjá grunnþætti PESTLE greiningar (Killeen, 2012) og til vinstri 

uppbyggingu SVÓT greiningar (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2012) 

1.7 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna fýsileika á framleiðslu metans með 

vothreinsiaðferð á bóndabýli.  Vothreinisaðferðin var valin því hún er algengust, ódýrust 

og reynsla er af notkun hennar á Íslandi hjá SORPU og hjá bændunum Guðmundi Jónssyni 

og Jóni Tryggva Guðmundssyni að Hraungerði í Flóa.  Guðmundur og Jón Tryggvi eru 

einu bændurnir á landinu sem hafa framleitt metan. 

Fýsileiki metanframleiðslu var kannaður útfrá þremur þáttum, tæknilegum þáttum, arðsemi 

og markaðsumhverfi slíkrar framleiðslu. 
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Viðhorfskönnun var send til bænda í tvennum tilgangi.  Í fyrsta lagi til að kanna þekkingu 

og áhuga bænda á metanframleiðslu og hvort áhugi þeirra breytist þegar þeir fá 

upplýsingar um stofnkostnað framleiðslunnar.  Í öðru lagi til að áætla gróflega hvert 

framboð lífgass er og þá hversu mörg býli á Íslandi raunverulega eiga möguleika á að 

framleiða metan með hagnað að leiðarljósi.   

Þær spurningar sem leitast var svara við í rannsókninni, voru eftirfarandi: 

 Hvernig vothreinsibúnaður hentar fyrir metanframleiðslu á býli? 

 Er arðbært að framleiða metan á býli eingöngu til eigin notkunar og hvenær verður 

sala þess arðbær? 

 Hvert er markaðsumhverfi metanframleiðslu frá býli? 

 Hver er áhugi bænda á metanframleiðslu? 

1.8 Uppbygging ritgerðar 

Fyrst, í kafla tvö hér á eftir, verður fjallað um þær rannsóknaraðferðir sem notaðar voru við 

að leysa rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram í kafla 1.7 hér á undan.  Í kafla þrjú 

verður síðan fjallað um niðurstöður rannsóknar í þremur skrefum. 

Fyrsta skrefið eru niðurstöður á athugun á tæknilausnum fyrir metanframleiðslu frá býli 

Fyrst er skoðaður heimagerður vothreinsibúnaður og síðan verksmiðjuframleiddur.   

Næsta skrefið eru niðurstöður arðsemisgreiningar.  Í arðsemisgreiningunni er fyrst stofn- 

og fastur kostnaður fyrir metanframleiðslu kannaður, þá eru forsendur útreikninga fyrir 

arðsemisgreiningu útlistaðar og að lokum er virði fyrirtækis og endurgreiðslutími 

fjárfestingar, fyrir 8 mismunandi nýtingartilvik kynntar.  Lágmarkssöluverð metans fyrir 

arðbærni á 8 nýtingartilvikum er fundið og næmni á arðbærni fyrir breytilegum 

viðhaldskostnaði og stofnverði hans könnuð.  Að síðustu er kostnaður á hvern framleiddan 

Nm
3
 á 10 ára framleiðslutímabili kannaður fyrir 9 nýtingartilvik. 

Síðasta skrefið er greining á markaðsumhverfi metanframleiðslu.  Núverandi eftirspurn 

eftir metani í kringum þjóðveg 1 verður kynnt og í beinu framhaldi verður eftirspurnin 

áætluð fyrir næstu fimm ár.  Næst verða niðurstöður viðhorfskönnunar til bænda útlistaðar 

með tilliti til framboðs metanbýla og síðan þekkingu og áhuga bænda á metanframleiðslu.  

Að lokum verður gerð greining á laga- og styrkjaumhverfi metans. 

Kafli fjögur í ritgerðinni er umræðukafli og eru þar verða dregnar ályktanir af niðurstöðum 

rannsóknar.  Birt er SVÓT greining sem dregur saman helstu þætti rannóknarinnar á einn 

stað og auðveldar sýn á helstu tækifærum og ógnunum metanbýlis..  Einnig er fjallað um 

styrkleika og veikleika útfrá innri þáttum metanbýlis í SVÓT greiningunni. 

Síðasti kafli ritgerðar, kafli fimm inniheldur samantekt af niðurstöðum og tillögur að 

framhaldsrannsóknum eru lagðar þar fram. 
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2 Rannsóknaraðferðir 

2.1 Tækni 

Heimildarýni lífgasframleiðslu og hreinsun í ISI vísindagreinagrunninum Web of Science 

var framkvæmd.  Skemman, gagnasafn Háskóla Íslands, Háskólans á Bifröst, Háskólans í 

Reykjavík, Landbúnaðarháskóla Íslands, Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns og 

Listaháskóla Íslands, var einnig notað til gagnaöflunar.  Nicolas Proietti, 

umhverfisverkfræðingur hjá Sorpu, aðstoðaði við upplýsingaöflun fyrir hreinsiaðferð 

lífgass með þörungum 

2.1.1 Heimasmíðuð vothreinsistöð 

Þann 3. september 2013 var farin vettvangsferð að bænum Hraungerði í Flóa og 

ábúandinn, Jón Tryggvi Guðmudsson, heimsóttur.  Hann og faðir hans eru einu bændur 

landsins sem hafa framleitt metan á bæ sínum.  Viðtal var tekið við Jón Tryggva og allar 

helstu uppýsingar um framleiðslu þeirra feðga ritaðar niður.  Jón Tryggvi hefur einnig 

verið í góðu tölvupóstssambandi og sent myndir í einkaeigu sem nýttar eru í ritgerðinni. 

2.1.2 Verksmiðjuframleiddur vothreinsibúnaður 

Leitað var eftir framleiðendum sem framleiða vothreinsibúnað fyrir litla framleiðslu á 

veraldarvefnum.  Á heimasíðu IEA Bioenergy, task 37, sem er alþjóðlegur vinnuhópur sem 

tekst á við áskoranir er varða sjálfbærni í framleiðslu og notkun lífgass, fannst listi yfir 

framleiðendur metans.  Á listanum eru skráðar tvær vothreinsistöðvar sem afkasta 10 

Nm
3
/klst annarsvegar og 20 Nm

3
/klst hinsvegar.  Báðar stöðvarnar eru í Svíþjóð, önnur í 

Plönninge og hin í Nynäs gård (IEA Bioenergy, á.d.).  Ekki voru fleiri vothreinsistöðvar að 

svo litlum skala á þessum lista.  Við nánari skoðun á þessum tveimur framleiðslustöðvum 

kom í ljós að sami framleiðandi var að þeim báðum, Biorega AB.  Þó náðist ekki í 

forsvarsmenn þess fyrirtækis þrátt fyrir ítrekaðar tölvupóstssendingar og símhringingar. 

Við frekari leit á alnetinu að öðrum framleiðsluaðilum fannst einn annar framleiðandi sem 

framleiðir vothreinsistöðvar af litlum skala.  Er það framleiðandinn Metener og er 

fyrirtækið staðsett í Finnlandi.  Framleiðir það bæði vothreinsistöð sem getur unnið 10 

Nm
3
 og 20 Nm

3
 af lífgasi á klst (hér eftir kallaðar „minni“ og „stærri“).  Vegna stærða búa 

á Íslandi var ekki tekinn til skoðunar stærri vothreinsibúnaður en sá sem getur tekið við 20 

Nm
3
 af lífgasi á klst. 

Ef metaninnihald lífgassins er 60% þá er vothreinsibúnaður að skila að hámarki 6 Nm
3
/klst 

af metani sé hann af minni gerðinni, það er ef afkastageta hans væri 100%, en að hámarki 

12 Nm
3
/klst af metani sé hann af stærri gerðinni. Því var bæði tekinn til skoðunar 

vothreinsibúnaður sem getur tekið við 10 Nm
3
/klst af lífgasi og 20 Nm

3
/klst.   
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2.2 Arðsemisgreining 

2.2.1 Grunnlíkan Impru 

Grunnlíkan Impru er til notkunar fyrir fjárhagsáætlunargerð frumkvöðla 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, á.d).  Grunnlíkanið var nýtt við gerð arðsemisgreiningar á 

metanframleiðslu til eigin notkunar og svo einnig til sölu á metani.  Það voru þau 

Bjarnheiður Jóhannsdóttir, verkefnastjóri hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Páll Kr. Pálsson, 

kennari áfangans Nýsköpun og gerð viðskiptaáætlana við Háskóla Íslands og Þórdís 

Jóhannsdóttir Wathne, aðstoðarkennari við sama áfanga hjá HÍ sem aðstoðuðu við notkun 

Grunnlíkansins.   

Grunnlíkanið er byggt upp af sex síðum í einu excel skjali.  Á fyrstu síðunni eru 

grunnforsendur fyrir útreikninga ákveðnar svo sem hvort áætlað er niður á mánuði í eitt ár 

eða á ársfjórðunga í þrjú ár.  Þar er einnig gerður stofnefnahagur fyrir væntanlegt fyrirtæki 

en í því felst að stilla upp þeim eignum, skuldum og hlutafé sem fyrirtækið leggur upp 

með. 

Á annarri síðu Grunnlíkansins eru rekstarforsendur útlistaðar, það er, áætlanir fyrir tekjur 

og kostnað við rekstur á fyrirtækinu.  Samkvæmt Bjarnheiði Jóhannesdóttur, verkefnastjóra 

hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands, á að reikna allan rekstur, í líkaninu, bæði inn- og 

útskattslaust.  Segir hún að fjárhagsáætlanir séu yfirleitt unnar þannig að virðisaukaskattur 

sé ekki færður þar sem hann hefur engin áhrif á rekstur, nema á sjóðstreymið.  

Virðisaukaskattur sé fé sem innheimt er fyrir ríkissjóð og færist því ekki inn sem eign.  

Virðisaukaskattur af aðföngum fæst endurgreiddur og verður því heldur aldrei hluti af 

rekstarreikningi. 

Á þriðju síðu eru slegnar inn forsendur efnahagsreikningsins sem innihalda fjárfestingar, 

lántöku, vexti og peningalegar breytingar. 

Fjórða síða Grunnlíkansins er fyrsta niðurstöðuskjalið af þremur.  Þar birtir líkanið rekstar- 

og fjárhagsáætlun útfrá innsetningu í síðurnar þrjár á undan.  Á síðu fimm eru niðurstöður 

dregnar saman á myndrænan hátt og sjötta og síðasta síðan er ætluð fyrir næmnigreiningu á 

helstu áhrifaþætti rekstarreikningsins.  Sú síða virkar hinsvegar ekki í líkaninu. 

2.2.2 Úrvinnsla úr niðurstöðum Grunnlíkans 

Niðurstöður úr rekstar- og fjárhagsáætlun Grunnlíkansins voru notaðar í jöfnum 7 og 8 til 

arðsemisgreiningar, það er, til að finna út núvirði fyrirtækisins miðað við afkomu 

fyrirtækisins eftir þriðja rekstarár þess og svo endurgreiðslutíma eigin fjárfestingar.  

Grunnlíkan Impru reiknar aðeins þrjú rekstartímabil fram í tímann og því var sjóðstreymið 

eftir þriðja rekstarár notað til útreikninga.  Sé núvirðið hærra en hlutaféð, það er það eigið 

fé sem upphaflega var lagt í verkefnið, er þess virði að leggja út í fjárfestinguna.  Jöfnur til 

arðsemisgreiningar má sjá hér að neðan og jafnan sem reiknar núvirði fyrirtækis er jafna 7 

(Páll Kr. Pálsson, munnleg heimild, 31. mars 2014), (Þórdís Jóhannsdóttir Wathne, 

munnleg heimild 31. mars 2014).   

        
                                               

      
  (7) 
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Þar sem EBITDA (e. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) er 

EBIT eða rekstrarafkoma án fjármagnsliða auk afskrifta.  KEBIDTA er stuðullinn 6 og r er 

ávöxtunarkrafan metin sem 25% (Páll Kr. Pálsson, munnleg heimild, 31. mars 2014). 

Samkvæmt heimasíðu Kompany fyrirtækjaráðgjafar hafa fyrirtæki lengi verið verðmetin 

með því að margfalda EBITDA við KEBITDA eða svokallaðan EBITDA margfaldara.  

EBITDA marfaldarinn er stuðull sem notaður er um algengan vöxt fyrirtækja (Þórdís 

Jóhannsdóttir Wathne, munnleg heimild, 31. mars 2014).  Þegar stærð stuðuls er metinn 

hverju sinni er sambærilegt fyrirtæki erlendis notað til viðmiðunar.  Forsendur 

fyrirtækjanna eru þá svipuð þegar kemur að skattlagningu, áhættu í rekstri, lánskjör svipuð 

og fjármagnskostnaður sambærilegur ásamt fleiri forsendum (Capacent, á.d).  Í tilviki 

metanbýlisins var margfaldarinn metinn sem 6 af Páli Kr. Pálssyni. 

 

Jafna 8 var síðan notuð til að finna hver endurgreiðslutími eigin fjárfestingar yrði ef farið 

yrði út í framkvæmdina (Páll Kr. Pálsson, munnleg heimild, 31. mars 2014). 

                  
       

                                   
     (8) 

2.2.3 Reiknihlutar 

Nýtingartilvik 

Í arðsemisgreiningunni eru skoðuð átta mismunandi nýtingartilvik og skiptast þau upp eins 

og sést í töflu 4.  Við útreikninga eru jöfnur 7 og 8 notaðar.  Gert er ráð fyrir nýtingu alls 

metansins sem tilgreint er fyrir hvert tilvik.  Í tilviki 0 er metan eingöngu framleitt til eigin 

notkunar samtals 3.500 Nm
3
/ári eða að meðaltali 0,4 Nm

3
/klst.  Tilvik 1-7 eru 

nýtingartilvik með sjö mismunandi magntölum.  Mætti einnig hugsa þessi sjö tilvik sem 

fjölda metan áfyllinga sem seldar eru á dag þegar hver metantankur sem fyllt er á er 24 

Nm
3
 að stærð.  Ef framleiðslumagnið, það sem kemur úr vothreinsibúnaði, er til dæmis 5 

Nm
3
/klst er dags framleiðslan 120 Nm

3
 sem gerir þá aftur að verkum að möguleg sala eru 5 

áfyllingar þennan sólarhring.  Minni vothreinsibúnaðurinn var notaður í greiningunni fyrir 

framleiðslu að stærð 5-6 Nm
3
/klst og stærri búnaður fyrir framleiðslu að stærð 6-9 

Nm
3
/klst.  Ástæðan fyrir þessari skiptingu tilvika var að minni vothreinsibúnaðurinn 

afkastar ekki að framleiða meira en að meðaltali 6 Nm
3
/klst, ef afkastageta búnaðar er 

100%, og því þarf að grípa til stærri búnaðar sé möguleg nýting meiri en það.   
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Tafla 4 Nýtingartilvik sem eru til skoðunar í arðsemisgreiningu 

Tilvik Nýting 
Nýting 

[Nm
3
/klst] 

Stærð 

búnaðar 

0 Eigin not 0,4 Minni 

1 Sala 5 Minni 

2 Sala 5,5 Minni 

3 Sala 6 Minni 

4 Sala 6 Stærri 

5 Sala 7 Stærri 

6 Sala 8 Stærri 

7 Sala 9 Stærri 

 

Metanverð 

Arðsemi var skoðuð með fjórum mismunandi verðum á metani, án virðisaukaskatts, í 

tilvikum 1-7 í töflu 4 hér á undan.  Þessi fjögur verð voru 123,5 kr sem er núverandi verð á 

metani hjá Olís eða 155,0 kr til viðskiptavinar, 131,5 kr sem yrði þá 165,0 kr til 

viðskiptavinar, 155,0 kr eða 194,5 kr til viðskiptavinar og svo að síðustu 159 kr eða 199,6 

kr til viðskiptavinar.  Virðisaukaskattur var reiknaður sem 25,5% til að fá út verðið á 

metani til viðskiptavinar (RSK, á.d) 

Með Grunnlíkani Impru var einnig fundið hvert lágmarkssöluverð á metani yrði að vera 

svo nýtingartilvik 1-7 yrðu arðbær.  Var verðinu fyrir tiltekið nýtingartilvik breytt þar til 

niðurstaða sjóðstreymisgreiningar, jafna 7, var hagstæð eða þar til andvirði fyrirtækisins 

varð meira en upphaflega fjárfestingin.  Endurgreiðslutíminn með lágmarksverðinu á 

metani var síðan fundinn fyrir tilvikið með jöfnu 8. 

Næmnigreining 

Næmni arðbærni gagnvart breyttum lánsvöxtum og breyttri ávöxtunarkröfu var könnuð 

með því að breyta forsendum lánsvaxta á síðu 1 í Grunnlíkani Impru og upphæð 

ávöxtunarprósentu var breytt við útreikninga á virði fyrirtækis með jöfnu 7.  Síðan var 

næmni arðbærni fyrir breytilegum viðhaldskostnaði skoðuð með því að breyta upphæð 

viðhaldskostnaðar búnaðar á síðu rekstrarforsenda, síðu 2, í Grunnlíkani Impru fyrir 

tiltekin tilvik.  Að því loknu var næmni arðbærni fyrir breytilegu verði á vothreinsibúnaði 

könnuð.  Var það gert með því að breyta upphæð áhalda og tækja á síðu með 

grunnforsendum, síðu 1, í Grunnlíkaninu.  Verðið var lækkað þar til tiltekið tilvik varð 

arðbært samkvæmt jöfnu 7. 

Kostnaður á hvern framleiddan Nm3 á 10 ára framleiðslutímabili 

Kostnaður á hvern framleiddan Nm
3
 af metani var fundinn með jöfnu de Hullu o.fl (2008), 

jöfnu 1.   

Tvennskonar greining er gerð á verði á hvern framleiddan Nm
3
.  Fyrst voru sömu 

forsendur gefnar líkt og í rannsókn Kristjáns Hlyns Ingólfssonar (2011)  

Afskriftartímabilið er sett 10 ár, vextir 10%, og rekstarkostnaður áætlaður sem 2,5% af 

heildar fjárfestingu.  Seinni greiningin var gerð með sömu forsendum og 

arðsemisgreiningin var gerð.  Afskriftartímabilið og vextir voru þeir sömu og áður en 
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niðurstöður úr Grunnlíkani Impru voru nýttar til að finna árlegan rekstarkostnað.  Árlegt 

magn af uppfærðu gasi í Nm
3
 er fundinn með jöfnu 2. 

Við útreikninga á kostnaði á hvern framleiddan Nm
3
 á 10 ára framleiðslutímabili, með 

jöfnu 1, var einu nýtingartilviki bætt við, tilviki 8.  Í tilviki 8 er gert ráð fyrir fullri nýtingu 

á stærri vothreinisbúnaðinum.  Gert er ráð fyrir að hlutfall metans í lífgasinu sé 60% og 

afkastageta vothreinsibúnaðar sé 94%.  Samkvæmt jöfnu 2 verður full nýting stærri 

búnaðar þá 11,3 Nm
3
/klst. 

2.3 Greining á markaðsumhverfi 

2.3.1 Greining á eftirspurn markaðar 

Við greiningu á mögulegri eftirspurn eftir metani voru upplýsingar frá Samgöngustofu um 

fjölda ökutækja knúin með metani skoðaðar og hver þróunin hefur verið í fjölgun slíkra 

ökutækja síðustu ár.  Fjölgun metanknúinna ökutækja næstu ára var áætlaður út frá 

upplýsingunum.  Vegagerðin er með umferðartalningu á þjóðvegum landsins og við 

skoðun á umferðarfjölda voru 15 talningastaðir valdir af handahófi en þó einungis í 

kringum þjóðveg 1.  Í rannsókninni er ákvörðun eftirspurnar og þá mögulegri sölu á metani 

eingöngu miðað við vetrarumferð, frekar en sveiflukennda sölu því ekki er víst að tiltekið 

bú geti annað meiri sölu yfir sumar en að vetri vegna hráefnisskorts.  Við ákvörðun á 

eftirspurn er þá miðað við minnstu eftirspurnina yfir árið.  Hlufall metanknúinna ökutækja 

var nýtt til að finna mögulegan fjölda metanbíla á hverjum stað fyrir sig.  Ökumenn þessara 

metanbifreiða eru mögulegir viðskiptavinir framleiðsluaðila metans á tilteknu svæði. 

2.3.2 Greining á framboði og áhuga með viðhorfskönnun 

Í fýskileikakönnuninni var gerð viðhorfskönnun til bænda í tvennum tilgangi.  Í fyrsta lagi 

til að kanna þekkingu og áhuga þeirra á metanframleiðslu og í öðru lagi til að meta þann 

fjölda býla á landinu sem eiga nægjanlegt hráefni til að framleiða metan.  Ef niðurstöður 

fýsileikakönnunar eru jákvæðar og það ætti geta skapast aukinn markaður fyrir notendur 

metans í gegnum bóndabýli landsins, veltur það að lokum á bændum hvort slíkur markaður 

geti skapast í raunveruleikanum.  Ef bændur eru alls ekki áhugasamir um metanframleiðslu 

eða býli landslins ekki nógu stór mun dreifikerfi fyrir metan ekki skapast í gegnum býlin. 

Hildur Jóna Bergþórsdóttir, vinnustaðasálfræðingur hjá Capacent, aðstoðaði við gerð 

viðhorfskönnunar og var könnunin framkvæmd í gegnum vefsíðu surveymoneky.com  

Mengi viðhorfskönnunar 

Könnunin var send á 750 netföng með tölvupósti á netfangalista yfir bændur sem 

Bændasamtökin höfðu tekið saman og var birtur á heimasíðu þeirra.  Af þeim 750 

netföngum sem sent var á kom tilbaka tilkynning frá um það bil 260 þeirra um að netfangið 

væri óvirkt.  Því voru það um 490 aðilar sem fengu könnunina í hendur.  Fjöldi svara var 

185 sem gerir svarhlutfallið 37,8%.  Flestir sem svöruðu viðhorfskönnuninni komu frá 

Norðurlandi eða tæp 38%.  Tæp 28% svarenda voru staðsettir á Suðurlandi og 22% á 

Vesturlandi.  Fæstir þátttakenda voru frá Austurlandi eða um 13%. 
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Uppbygging viðhorfskönnunar 

Í fyrri hluta viðhorfskönnunar var kallað eftir almennum upplýsingum um búið svo hægt 

væri að meta á hversu mörgum búum væri mögulegt eða raunhæft að hefja 

metanframleiðslu á og þá hver mögulegur eldsneytis sparnaður væri ef metan yrði nýtt í 

stað núverandi eldsneytis.  Einnig gáfu almennu upplýsingarnar í skyn hvort einhver 

ákveðinn hópur bænda væri meira upplýstur eða áhugasamari um framleiðslu metans en 

annar.  Í seinni hlutanum var kannaður áhugi og þekking bóndans á mögulegri 

metanframleiðslu í landbúnaði og kallað eftir ábendingum um hvað þyrfi til svo að bændur 

legði út í slíka framleiðslu.   

Spurningalistinn sem sendur var má sjá í viðauka A. 

Úrvinnsla viðhorfskönnunar 

Við úrvinnslu viðhorfskönnunarinnar var skoðað hvort meiri meðvitund og áhugi væri í 

einum landshluta frekar en öðrum.  Könnuð voru tengslin milli fjarlægðar býlis frá 

þjóðvegi og núverandi meðvitundar og áhuga fyrir framleiðslu metans og síðan hvort þessi 

tengsl breyttust eitthvað eftir að vitneskjan um endurgreiðslutíma framkvæmdarinnar var 

borin á borð.  Sama má segja um tengsl milli gerð býlis og áhuga fyrir og eftir vitneskjuna 

um endurgreiðslutímann.  Fjárhagsafkoma, tækni til upphitunar og  eldsneytis- og 

hitunarkostnaður býlanna voru skoðuð með tilliti til staðsetningar og áhuga á 

metanframleiðslu.   

2.3.3 Greining á laga- og styrkjaumhverfi 

Kjartan Ingvarsson, hjá Umhverfis- og auðlindaráðuneyti Íslands, Valdemar Ásbjörnsson 

hjá Efnahags- og atvinnuráðuneytinu og Agnes Þorvaldsdóttir tollvörður hjá skrifstofu 

tollstjóra aðstoðuðu við öflun upplýsinga er vörðuðu lagalegt umhverfi metans á Íslandi, 

það er upplýsingar um lagalega hliðar framleiðslu þess, sölu og notkun.  Við skoðun á 

lagalega umhverfinu var einnig notað lagasafn Alþingis.  Við skoðun á styrkjaumhverfi 

metanframleiðslu var leitað til Þóris Hrafssonar starfsmanns Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytis. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Tækni 

3.1.1 Heimasmíðuð metanframleiðslustöð með vothreinsibúnaði 

Yfirlit 

Þeir feðgar Guðmundur Stefánsson og Jón Tryggvi Guðmundsson frá Hraungerði í Flóa 

hafa verið einu bændurnir á Íslandi sem hafa framleitt metan.  Hófst frumkvöðlastarfsemi 

þeirra haustið 2008 í kjölfar bankahrunsins sem varð á Íslandi og hækkandi markaðsverðs 

á olíu (Guðmundur Stefánsson, munnleg heimild 25. október 2012).  Lífgasi er safnað í 

gerjunartönkum, hreinsað með vothreinsiaðferð og dælt á einkabifreiðar býlisins í gegnum 

áfyllingarstöð.  Yfirlit yfir stöðina er sýnt á mynd 9.   

 

 

Mynd 9 Metanvinnslustöðin að Hraungerði í Flóa.  Þvottaturn vothreinsistöðvarinnar 

stendur upp úr gámnum og bakvið gámana eru gerjunartankarnir.  Neðst til vinstri sést 

áfyllingarstöðin. 

Jón Tryggvi hafði kynnt sér aðrar uppfærslu aðferðir, svosem himnuaðferð, 

þrýstisveifluaðsog, kæliaðferð og nýtingu annarra efna en vatns til ísogs áður en tekin var 

ákvörðun um að nota vothreinsiaðferð.  Ákveðið var að velja vothreinsiaðferð því á þeim 

tíma sem Jón Tryggvi fór að skoða möguleika býlisins til metanframleiðslu var hún 

töluvert þekkt og vegna einfaldleika hennar taldi hann sig sjálfan geta unnið með hana.  

Almennt séð, telur hann að því einfaldari sem aðferðin er því minni sé bilanahættan, 

stofnkostnaður sé lægri og kröfur um hæfni starfsfólks, eða umsjónaraðila búnaðar, séu 

minni.  Því minni kröfur um hæfni þess því minni er kostnaður við þjálfun þess.  Þar af 
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leiðandi er rekstarkostnaður minni.  Taldi Jón Tryggvi einnig að aðrar aðferðir hefðu þann 

ókost að erfiðara sé að hreinsa H2S og þurfa þau hreinsikerfi mörg hver að vera tvöföld.  

Það er, að einn hluti hreinsikerfisins hreinsar H2S og annar sem hreinsar CO2.   

Gerjunartankar 

Mynd 10 sýnir ferli mykjunnar.  Eins og myndin sýnir þá eru þrír gerjunartankar: 

Fortankur sem er 50 m
3
 að stærð og svo miðtankur og geymslutankur sem hvor um sig eru 

70 m
3
 að stærð.  Allir gerjunartankarnir eru gamlir ónýtir olíutankar sem Jón Tryggvi fékk 

hjá Olíufélaginu og lagaði.  Mynd 11 sýnir síðan gerjunartankana sjálfa áður en þeir voru 

huldir með jarðvegi til einangrunar.  Er aukin einangrun mikilvæg svo hitastigið í 

tönkunum haldist sem jafnast. 

 

 

Mynd 10 Framleiðsluferli lífgass að Hraungerði í Flóa (Jón Tryggvi Guðmundsson, 2013) 

 

 

Mynd 11 Gerjunartankarnir að Hraungerði í Flóa.  Lengst til vinstri er fortankur, síðan 

meltari og lengst til hægri er geymslutankurinn (Jón Tryggvi Guðmundsson, 2013) 
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Úr haughúsinu er hráefninu dælt með haugdælu í dælulögn sem liggur á 1,0 metra frostfríu 

dýpi í fortankinn, þaðan fer hráefnið í miðtankinn þar sem niðurbrotið fer fram og síðan er 

massinn geymdur í þriðja tankinum.  Gasi er safnað frá þeim öllum og allir tankarnir eru 

hitastýrðir.  Eftirá að hyggja þykir Jóni Tryggva fortankurinn ónauðsynlegur (Jón Tryggvi 

Guðmundsson, munnleg heimild, 3. September 2013)   

Vothreinsibúnaður 

Þvottaturn vothreinsibúnaðar smíðaði Jón Tryggvi úr gömlu hitaveituröri.  Vinstra megin á 

mynd 12 má sjá hitaveiturörið áður en smíðað var úr því þvottaturn og hægra megin sést 

það síðan fullklárað.  Vothreinsibúnaðurinn stendur inn í gámi.  Vatn sem notað er í 

vothreinisbúnaðinum fæst úr borholu á jörð þeirra feðga sem var sérsaklega gerð til 

nýtingar fyrir búnaðinn.  Vinnslugeta hreinsiturnsins er 6-10 Nm
3
/klst. 

 

          

Mynd 12 Til vinstri sést þvottaturnin þegar hann var í smíðum og til hægri eftir 

uppsetningu.  Þvottaturnin er heimasmíðaður úr gömlu hitaveituröri (Jón Tryggvi 

Guðmundsson, 2013) 

Afurðin sem kemur úr þvottaturninum er 95-97% hreint metan og geta þeir feðgar nú nýtt 

metanið á farartæki sín (Jón Tryggvi Guðmundsson, munnleg heimild, 3. september 2013).  

Líkt og áður sagði krefst ISO 15403 staðallinn þess að metaninnihaldið í gasinu sé að 

minnsta kosti 96% ef það á að nýta það sem eldsneyti (Deublein & Steinhauser, 2011).  Ef 

hreinleikinn er ekki nægur getur gasið reynst tærandi fyrir vélar og tæki (Ryckebosch, 

Drouillon, & Vervaeren, 2011), sjá kafla 1.4.   

Áfyllingarstöð 

Á mynd 13 sést áfyllingarstöð metansins en var hún keypt frá Ítalíu fyrir um 800 þúsund 

krónur (Jón Tryggvi Guðmundsson, munnleg heimild, 3. september 2013). 
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Mynd 13 Áfyllingarstöðin að Hraungerði í Flóa (Jón Tryggvi Guðmundsson, 2013) 

Framleiðsla og nýting metansins 

Í fjósi, að Hraungerði í Flóa, eru um 160 nautgripir.  Við útreikninga á framleiðslumagninu 

er gert ráð fyrir að skipting nautgripanna sé á þá leið að mjólkandi kýr séu 60 og 

geldneytin séu 100 talsins.  Í mögulegri framleiðslugetu er reiknað með að til falli hátt í 

1.500 m
3
, eða 1.200-1.500 tonn, af haugmykju á ári.  Magnið fer eftir fjölda innistöðudaga 

og skiptingu nautgripa, sjá töflur 1 og 2 í kafla 1.3.3.  Út frá töflu 2 má áætla að fræðileg 

hámarks framleiðslugeta búsins sé 51.000 Nm
3
 af lífgasi á ári þegar gert er ráð fyrir 8% ÞE 

og þurrefnið sé 90% lífrænt.  Ef gert er ráð fyrir 60% metani í lífgasinu er framleiðslan á 

ári af metani 30.600 Nm
3
 eða 84 Nm

3
/dag með þeirri einföldun að framleiðslan sé jöfn yfir 

árið.  Klukkustundar framleiðslan er þá 3,5 Nm
3
.  Hráefnið er einungis kúamykja en 

möguleikar eru á að nýta annan lífrænan úrgang sem tilfellur á jörðinni.  Fituslamm hefur 

verið prófað, auk mykju, og gaf það ágætan árangur (Jón Tryggvi Guðmundsson, munnleg 

heimild, 3. október 2013). 

Tóku þeir feðgar þá ákvörðun að nýta gasið ekki til rafmagnsframleiðslu þar sem 

stofnkostnaður til þess hefði verið of mikill miðað við núverandi verð á rafmagni.  Einnig 

er rafmagnið nú þegar fengið með endurnýjanlegri orku og, að þeirra mati, þegar horft væri 

til umhverfissjónarmiða þyrfti ekki að breyta yfir i lífgas.  Verkefnið hefur kostað á annan 

tug milljóna (Guðmundur Stefánsson, munnleg heimild 25. október 2012). 

3.1.2 Verksmiðjuframleiddur vothreinsibúnaður 

Til skoðunar er framleiðandi sem kallast Metener og er staðsettur í Leppävesi í Finnlandi.  

Sjá mynd 14 hér að neðan. 
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Mynd 14 Staðsetning Metener í Finnlandi (Google, 2013) 

Vothreinisbúnaðurinn sem um ræðir er af tveimur stærðargráðum.  Annarsvegar framleiðir 

fyrirtækið búnað sem afkastar vinnslu á 10 Nm
3 

af lífgasi á klst og hinsvegar 20 Nm
3
/klst.  

Búnaðinum fylgir lítil gasgeymsla fyrir metanið sem er framleitt.  Úr þeirri geymslu er 

hægt að hrað dæla metani með dælu í gastank bifreiðar.  Tekur þá um það bil 1-3 mínútur 

að fylla bílinn og er hægt að fylla 1-3 bíla í einu (Juha Luostarinen, tölvupóstur, 2013).  

Fjöldi áfyllinga fer eftir stærð geymslutanks hvers bíls fyrir sig.  Mögulegt er að stækka 

gasgeymslur sem notaðar eru til hraðrar áfyllingar og er hægt að kaupa þær hjá 

Vélamiðstöðinni (Sigurður Ásgeirsson, munnleg heimild, 10. apríl 2014).  Gert er ráð fyrir 

í arðsemisgreiningu að framleiðandi sem ætlar að nýta metanið til sölu kaupi slíka 

geymslueiningu að stærðinni 150-200 Nm
3
.  Þegar geymslur hafa tæmst eru þær fylltar á 

ný á þeim hraða sem gasið er framleitt.   

Ekki er nauðsynlegt að hrað fylla bíla og sá möguleiki er fyrir hendi að fylla hann á 2-4 

klukkustundum.  Fyllist bíllinn þá jafnóðum og gasið er framleitt.  Ef geymlutankur bíls 

tekur 24 Nm
3
 þarf dælan að vinna í 4-5 klst til að fylla tankinn ef framleiðslugetan er 5-6 

Nm
3
/klst.  Staðal geymslubúnaðurinn sem kemur með vothreinsistöðinni frá framleiðanda 

er 50 Nm
3
 að stærð en einnig er hægt að kaupa stærri geymslueiningu frá framleiðandanum 

sjálfum, eða allt að 2.000 Nm
3
.  Með slíkri gasgeymslu þarf að hafa í huga að ekki er hægt 

að nota alla geymslugetuna, aðeins efri hluta hennar.  Ef geymlan er hálf full fyllist 

einungis helmingur af tanki bílsins eða þar til þrýstingur milli beggja tanka er orðinn jafn.  

Við byrjun áfyllingar hefur bíltankurinn um 8-10 bara þrýsting (fer eftir gerð hans).  Hægt 

er að fá dælu hreinsibúnaðar bæði með og án sölukerfis.  Dæla með sölukerfi tekur þá við 

greiðslukortum og er með magnmæli (Juha Luostarinen, tölvupóstur, 2013).   

Rafmagnsnotkun búnaðar er 0,7-0,9 kWh á uppfærðan Nm
3
, vatnsnotkunin 0,0-0,01 m

3
 

eða allt að 10 lítrar á hvern uppfærðan Nm
3
 (Lantela, 2013) og hreinsigeta hans er 96-97% 

hreint metan.  Ef lífgasið inniheldur súrefni eða nítur minnka þó gæðin (Juha Luostarinen, 

tölvupóstur, 2013).   

Mynd 15 hér að neðan er af vothreinsibúnaði frá Metener af minni gerðinni og án 

sölukerfis.  Er þessi búnaður með lítið geymslupláss fyrir gas og hraðfyllingu á bílinn en 
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hefur einnig þann möguleika að geyma meira gas með viðbótargeymslu.  Jafnframt er hægt 

að hæg fylla bíla líkt og áður var lýst (Juha Luostarinen, tölvupóstur, 2014). 

 

     

Mynd 15 Vothreinisbúnaður af minni gerðinni án sölukerfis (Juha Luostarinen, 2014) 

Vothreinsibúnaðurinn kemst fyrir í 6 feta gámi og til flutnings er hægt að pakka 

hreinsiturninum, það er turninum sem stendur upp úr gáminum á mynd 15, inn í þennan 

sama gám (Juha Luostarinen, tölvupóstur, 28. október 2013).  Eimskip gerði tilboð í 

flutning búnaðar til Íslands.  Flutningur er miðaður frá Leppaväsi, framleiðslustað búnaðar, 

til Hvammstanga.  Hvammstangi var valinn af handahófi sem fulltrúi landsbyggðar en gert 

er ráð fyrir notkun búnaðar út á landi.  Verð vothreinsibúnaðar má sjá í töflu 5 og 

tilboðsskjalið frá Eimskip má sjá í viðauka C. 

Tafla 5 Verð vothreinisbúnaðar af tveimur stærðum frá Metener 

 

Vinnslugeta 10 Nm
3
/klst Vinnslugeta 20 Nm

3
/klst 

 
Kostnaður [kr.-*] Kostnaður [kr.-*] 

  Án sölukerfis Með sölukerfi Án sölukerfis Með sölukerfi 

Kostnaður frá söluaðila 17.848.000 20.176.000       20.486.400           22.814.400      

Flutningskostnaður 760.000 760.000 760.000 760.000 

Samtals 18.608.000 20.936.000 21.246.400 23.574.400 

     *1 € = 155,2 ISK skv vefsíðu Arionbanka 17. febrúar 2014 

   

Eins og sjá má í töflu 5 er verðmunurinn milli minni og stærri framleiðslueiningarinnar 

með sölukerfi rétt rúmar 2,6 milljónir ISK.  Ekki kemur til greina að kaupa stærri 

eininguna án sölukerfis þar sem sú minni dugar ef nota á metanið einungis fyrir búið sjálft. 
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3.2 Arðsemisgreining 

Arðsemisgreining var gerð fyrir metanframleiðslu á bóndabýli.  Þá var bæði tekinn til 

skoðunar vothreinsibúnaður sem getur tekið við 10 Nm
3
/klst af lífgasi og 20 Nm

3
/klst, 

samanber töflu .5  Ef metaninnihald lífgassins er 60% þá er minni búnaðurinn að skila að 

hámarki 6 Nm
3
/klst af metani og svo aftur 12 Nm

3
/klst af metani sé afkastageta hans 

100%.  Kaflinn byrjar á samantekt á stofnkostnaði slíkra stöðva síðan er fastur 

rekstarkostnaður útlistaður og þá reikniforsendur teknar saman.  Síðan er arðsemi 

metanframleiðslu könnuð í fyrsta lagi ef framleiðslan væri einungis hugsuð til eigin 

notkunar og svo í öðru lagi ef hún væri hugsuð til sölu.  Við arðsemisútreikninga á 

metanframleiðslu til sölu eru könnuð sjö mismunandi nýtingartilvik sem flokkast eftir 

meðaltals sölumagni á klukkustund.  Öll tilvikin sjö eru einnig skoðuð fyrir fjögur 

mismunandi verð á metani og er fundið út hvert lágmarksverð á metani þurfi að vera svo 

hvert tilvik fyrir sig sé arðbært.  Að lokum er kannað hvernig arðbærnin breytist með 

lækkandi viðhaldskostnaði búnaðar annars vegar og hinsvegar við breytingu á 

stofnkostnaði hans.  Í lok kaflans er skoðað hver kostnaður við framleiðslu á hvern Nm
3
 af 

metani er á 10 árum. 

3.2.1 Stofnkostnaður metanframleiðslu 

Yfirlit yfir stofnkostnað á uppsetningu einingar fyrir metanframleiðslu á býli má sjá í 

töflum 6 og 7 hér að neðan.  Í töflu 6 má sjá stofnkostnað þegar metanið er framleitt 

eingöngu til eigin notkunar og í töflu 7 má sjá stofnkostnað ef metan er framleitt og selt til 

almennings.   

Þegar metan er framleitt eingöngu til einkanota yrði metanið nýtt á bíla í einkaeigu og er þá 

gert ráð fyrir því að bifreiðar á bænum yrðu seldar og metan bifreiðar keyptar í staðinn.  

Mismunur þeirrar aðgerðar yrði enginn.  Einnig er gert ráð fyrir því að einni dráttarvél í 

eigu býlisins sé breytt í metan knúna dráttarvél hjá Vélamiðstöðinni og verð breytingar á 

dráttarvél sé það sama og að breyta venjulegri fjölskyldubifreið (Magnús Reykdalsson 

tölvupóstur, 17. október 2013).  Þar sem metanframleiðslan í töflu 6 er eingönu til eigin 

notkunar er vothreinsibúnaðurinn í töflunni án sölukerfis.  Einnig er einungis skoðað verð 

þegar minni framleiðslueiningin er nýtt til hreinsunarinnar vegna þess að magnið af metani 

sem hlýst frá þeirri hreinsun er nægileg fyrir eigin notkun.  Stöðin getur framleitt allt að 

52.560 Nm
3
 á ári sem jafngildir um 52.560 L af dísel olíu.  Eigin metan notkun á ári er 

einungis metin sem 3.500 Nm
3
 og fæst úr miðgildi spurningar númer 7 í 

viðhorfskönnuninni.  Miðgildið úr könnuninni er 1,3 milljón krónur sem fara í 

eldsneytiskonstnað á bænum, sjá nánar í viðauka 1.  Eru þá áætlaðar 700.000 kr á bifreiðar 

tengdu býlinu, 400.000 krónur á dráttarvél (25% hægt að nýta í metan) og 200.000 kr í 

annað vinnutæki á bænum sem ekki yrði breytt í metan knúið vinnutæki. 

Bæði í töflu 6 og 7 er kostnaður vegna vinnu metinn á eftirfarandi hátt.  Vinna sérfræðings 

við framleiðsluáætlun er talin nema fjórum klukkustundum á útseldu verði 10.500 kr/klst.  

Sérfræðiþjónusta Eflu verkfræðistofu er oftast seld út á verðinu 13.500 kr/klst en þó er 

taxtinn misjafn milli manna því miðað er við reynslu og starfsaldurs meðal annars.  Fyrir 

þetta tiltekið verkefni er gert ráð fyrir að taxtinn sé lægri eða 10.500 kr/klst líkt og áður 

sagði (Smári Guðfinnsson, tölvupóstur, 7. apríl 2014)  Virðisaukaskattur, 25,5% (RSK, 

á.d), er ekki lagður á útselda vinnu þar sem allar upphæðir í viðskiptalíkani Impru eiga að 

vera inn- og útskattslausar (Bjarnheiður Jóhannsdóttir, tölvupóstur, 10. apríl 2014).  Vinna 
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við uppsetningu búnaðar er seld út á 5.175 kr/klst en til viðmiðunar var notað útselt verð 

bónda sem starfar sem rafvirki (Ingibjörg Jónsdóttir, tölvupóstur, 7. apríl 2014) en gert er 

ráð fyrir að bóndinn sjálfur vinni við uppsetningu ásamt öðrum vinnumanni af svæðinu.  

Uppsetning vothreinisbúnaðar er talin taka, samkvæmt framleiðanda, fjóra daga þegar tveir 

vinnumenn vinna 8 klst á dag (Juha Luostarinen, tölvupóstur, 7. apríl 2014).  Jarðvinna 

vegna áfyllingarrörs og gerjunartanka var einnig útseld á 5.175 kr/klst af sömu ástæðum og 

vinnan við uppsetningu búnaðar.  Áfyllingarörið úr haughúsinu í gerjunartank þarf að 

liggja á 1 m frostfríu dýpi og gerjunartanka þarf að hylja með jarðvegi til einangrunar.  Við 

þetta starfar einn maður í 8 klukkustundir (Jón Tryggvi Guðmundsson, tölvupóstur 19. 

febrúar 2014).   

Gamlir olíutankar sem ekki eru not fyrir lengur hjá Olís eru gefnir eða seldir gegn vægu 

verði (Kristinn Leifsson, tölvupóstur, 8. apríl 2014).  Verðið sem notað er í töflum 6 og 7 

er því gróflega áætlað verð.  Áætlaður flutningskostnaður á tönkunum er innifalinn í þeirri 

tölu.  Starfsleyfisgjald vegna metanframleiðslu á býli er 15.750 kr (Sigurjón Þórðarson, 

tölvupóstur, 18. mars 2014).  Að lokum er gert ráð fyrir ófyrirséðum kostnaði sem 10% 

hlutfalli af heildarkostnaði í báðum tilfellum, það er, þegar metan er framleitt eingöngu til 

eigin notkunar og þegar það er framleitt fyrir markað. 

Tafla 6 Stofnkostnaður metanframleiðslu á býli til notkunar á bifreiðar í einkaeigu 

Stofnkostnaður 

Framleiðsla fyrir búið 

 
10 Nm

3
/klst 

Undirbúningur 

 Vinna sérfræðings við framleiðsluáætlun
1 42.000 

Vinna við uppsetningu búnaðar
2,3 331.200 

Kostnaður vegna gerjunartanka
2,3,4 141.400 

Vothreinsibúnaður
5 18.608.000 

Breyting á dráttarvél
6 390.000 

Starfsleyfisgjald
7 15.750 

Ófyrirséður kostnaður 10% 1.952.835 

 

21.481.185 
 

  

1: Smári Guðfinnsson, tölvupóstur, 7. apríl 2014 

2: Ingibjörg Jónsdóttir, tölvupóstur, 7. apríl 2014 

 3: Jón Tryggvi Guðmundsson, tölvupóstur, 19. febrúar 2014 

4: Kristinn Leifsson, tölvupóstur, 8. apríl, 2014 

5: Juha Luostarinen, tölvupóstur, 18. október 2013 

6: Magnús N. Reykdalsson, tölvupóstur, 17. október 2013 

7: Sigurjón Þórðarson, tölvupóstur, 18. mars 2014 

 

Í töflu 7 er metanið framleitt með sölu til almennings í huga en þó einnig hugsað til eigin 

notkunar á bifreiðar á sama hátt og greint var frá hér að ofan.  Ef selja á metanið á 

bóndabýli bætist við kostnaðarliður vegna sölukerfis sem yrði hluti af 

vothreinisbúnaðinum. Með sölukerfi er átt við dælu sem tekur við greiðslukortum og 

magntelur þá Nm
3
 sem dælt er í hvert sinn sem metan er áfyllt.  Þar af leiðandi er hægt að 
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taka gjald fyrir áfyllinguna.  Vothreinsibúnaðurinn þegar metan er framleitt til sölu er af 

tveimur stærðargráðum.  Nauðsynleg stærð hans fer eftir mögulegri framleiðslu og sölu á 

hverjum stað fyrir sig.  Minni hreinsibúnaðurinn, sá sem getur tekið að hámarki við 10 

Nm
3
/klst af lífgasi getur þá framleitt að hámarki 6 Nm

3
/klst af metani sé um 60% af metani 

í lífgasinu og sá stærri þá 12 Nm
3
/klst. Líkleg afkastageta búnaðar er þó 94% en ekki 100% 

og því hámarks raunframleiðsla 5,6 Nm
3
/klst og 11,3 Nm

3
/klst. 

Allur annar kostnaður helst óbreyttur hvort sem minni eða stærri hreinsibúnaðurinn er 

notaður en nokkrir kostnaðarliðir bætast þó við þegar framleiðslan er hugsuð til sölu til 

almennings.  Má þar fyrst nefna geymslueiningu sem getur geymt metan sem hefur verið 

framleitt og og úr henni er hægt að hrað dæla til viðskiptavina.  Sigurður Ásgeirsson 

starfsmaður hjá Vélamiðstöðinni gaf um líklegt verð fyrir 200 Nm
3
 geymslu.  Þó þyrfti að 

skoða hvort geymslueiningin ætti að vera stærri.  Einnig bætist við markaðskostnaður í 

stofnkostnað en ákveðin markaðssetning þarf að fara fram áður en sala hefst.  Gæti þurft að 

koma fyrir einhverskonar skilti sem segði til um að á staðnum færi fram sala á metani en 

einnig þyrfti að koma fyrir netborða á nokkrum vefsíðum.  Heildar verðmunurinn á 

kerfunum tveimur, það er annars vegar kerfi sem er uppsett eingöngu til eigin notkunar og 

hinsvegar kerfi sem uppsett er til sölu á metani, er þá tæpar 3,6 milljónir ISK þegar miðað 

er við minni hreinsiturninn en 6,5 milljónir ISK þegar miðað er við stærri turninn. 

Tafla 7 Stofnkostnaður fyrir framleiðslu og sölu á metani frá býli 

Stofnkostnaður 

Framleiðsla fyrir sölu 

 
10 Nm

3
/klst 20 Nm

3
/klst 

Undirbúningur 

  Vinna sérfræðings við söluáætlun
1 84.000 84.000 

Markaðskostnaður
8 500.000 500.000 

Vinna við uppsetningu búnaðar
2,5 331.200 331.200 

Kostnaður vegna gerjunartanka2,3 141.400 141.400 

Vothreinsibúnaður
5 20.936.000 23.574.400 

Breyting á dráttarvél
6 390.000 390.000 

Geymslueining
9 400.000 400.000 

Starfsleyfisgjald
7 15.750 15.750 

Ófyrirséður kostnaður 10%
8
 2.279.835 2.543.675 

 

25.078.185 27.980.425 

 

1: Smári Guðfinnsson, tölvupóstur, 7. apríl 2014 

2: Ingibjörg Jónsdóttir, tölvupóstur, 7. apríl 2014  

3: Jón Tryggvi Guðmundsson, tölvupóstur, 19. febrúar 2014  

4: Kristinn Leifsson, tölvupóstur, 8. apríl, 2014  

5: Juha Luostarinen, tölvupóstur, 18. október 2013  

6: Magnús N. Reykdalsson, tölvupóstur, 17. október 2013  

7: Sigurjón Þórðarson, tölvupóstur, 18. mars 2014  

8: Þórdís Jóhannsdóttir Wathne, munnleg heimild, 25. mars 2014  

9: Sigurður Ásgeirsson, munnleg heimild, 10. apríl 2014  
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Við gerð stofnkostnaðar er ekki gert ráð fyrir að bora þurfi fyrir vatni til nýtingar fyrir 

vothreinsiturninn líkt og gert var í Hraungerði.  Þegar miðað er við framleiðsluna í 

Hraungerði eins og hún er núna þá hefði verið í lagi að nota neysluvatn úr vatnsveitunni á 

staðnum.  Hinsvegar var gert ráð fyrir að auka framleiðslugetuna á búinu í framtíðinni 

þegar lausnin var hönnuð og því ákveðið að nýta grunnvatnið á staðnum (Jón Tryggvi 

Guðmundsson, tölvupóstur, 15. apríl 2014).  Í dag eru flest öll býli sjálfbær af vatni og það 

vatn ætti að duga fyrir þessari auka notkun.  Það ætti að vera hægt að nota allt að 10 L/mín 

eða 600 L/klst án þess að vandkvæði hlytist af (Þorsteinn Andrésson, munnleg heimild, 15. 

apríl 2014).  Metener gefur upp að vatnsnotkun hreinsibúnaðarins sé 0,0 til 0,01 m
3 

eða að 

hámarki 10 L á hvern framleiddan Nm
3
 af metani (Lantela, 2013) 

3.2.2 Fastur kostnaður metanframleiðslu 

Yfirlit yfir fastan kostnað vegna metanframleiðslu má sjá í töflu 8.  Gert er ráð fyrir að 

fyrirtækið verði með einn starfsmann við eftirlit á framleiðslunni og er áætlað að ekki fari 

nema um 1-2 klst í starfið á dag.  Framleiðandi vothreinsibúnaðar gaf upp að 

viðhaldskostnaður  væri á bilinu 3-5%.  Við vinnslu verkefnisins var ákveðið að notast við 

hæsta gildið til að vera öruggari með að sú upphæð væri ekki vanmetin.  Framleiðandi 

gefur einnig upp að rafmagnsnotkun búnaðar sé á bilinu 0,7-0,9 kWh á hvern uppfærðan 

normal rúmmeter af metani.  Eru þessar tölur í skjali framleiðanda um búnaði af þremur 

stærðum og geta tekið við magni af lífgasi á bilinu 10-25 Nm
3
/klst (Lantela, 2013).  Þess 

vegna er gert ráð fyrir að minnsti búnaður þeirra noti minnsta rafmagnið og mið stærð af 

búnaði noti mið magnið af rafmagni.  Rafmagnsverð var áætlað útfrá söluaðilanum 

Orkusalan og dreifingaraðilanum Rarik dreifibýli.  Í tilvikum 1-7 var árlegur 

markaðskostnaður áætlaður sem 200.000 krónur en enginn í tilviki 0.  Einnig var enginn 

kostnaður vegna vefsíðuléns fyrir tilvik 0 þar sem vefsíða er metin óþörf fyrir tilvikið.  

Sími og netkostnaður á býlinu breytist ekkert að ráði vegna tilviks 0 né bókhaldskostnaður 

sem verður einnig áfram sá sami og áður.  Eftirlitskostnaður er vegna allra tilvikanna og 

var hann miðaður útfrá því að starfsemin væri á Norðurlandi vestra og fengust upphæðir 

fyrir eftirliti vegna starfsemi að þessu tagi því á heimasíðu Heilbrigðisstofnunar 

Norðurlands vestra. 

Tafla 8 Yfirlit yfir fastan kostnað vegna metanframleiðslu á býli 

Fastur kostnaður 

 Laun (1 starfsmaður)
1 

50.000 kr/mánuði 

Launatengd gjöld
1,2 

35% 

Viðhaldskostnaður búnaðar
3 

5% af verði búnaðar 

Rafmagnsnotkun minni búnaður
4 

0,7 kwh/uppfærðan Nm
3
 

Rafmagnsnotkun stærri búnaður
4 

0,8 kwh/uppfærðan Nm
3
 

Rafmagnsverð
5 

16,17 kr/kwh 

Markaðskostnaður
1 

200.000 kr/ári 

Eftirlitskostnaður
6 

59.000 kr/ári 

Síma og netkostnaður
1,2 

80.000 kr/ári 

Vefsíðulén
1,2 

8.000 kr/ári 

Bókhald og endurskoðun
1,2,7 

300.000 kr/ári 
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1: Bjarnheiður Jóhannsdóttir,munnleg heimild, 8. apríl 2014 

2: Þórdís Jóhannsdóttir Wathne, munnleg heimild, 25. mars 2014 

3: Juha Luostarinen, tölvupóstur, 31. mars 2014 

4: Lantela, 2013 

5: Orkusetur, á.d 

6: Sigurjón Þórðarson, 2014 

7: Sigríður Albertsdóttir, munnleg heimild, 10. apríl 2014 

 

3.2.3 Forsendur í Grunnlíkani Impru 

Helstu forsendur í Grunnlíkani Impru má sjá í töflu 9 hér að neðan.  Flestar forsendur í 

töflunni fengust hjá Þórdísi Jóhannsdóttur Wathne.  Stofnkostnaður er fenginn úr töflum 6 

og 7 og eigin notkun af metani áætluð líkt og áður var lýst.  Eldsneytisverð fengust á 

heimasíðu Atlantsolíu í mars 2014.  Gert er ráð fyrir að verkefnið sé fjármagnað með 75% 

láni og eigin framlag sé þá 25% af stofnkostnaði.  Lánsvextir eru 10% og lánstíminn er 10 

ár.  Greiðslur af láninu eru ársfjórðungslega eða samtals 40 talsins.  Tímabilið sem 

starfsemin nær yfir er 10 ár og vothreinsibúnaður og geymslueining afskrifast á 10 árum 

eða 10% á ári.  Breytingin á dráttarvélinni afskrifast 15% á ári en vinnan sem fer í 

undibúning og uppsetningu búnaðar afskrifast öll strax á fyrsta ári rekstar.  

Arðsemisgreining var gerð útfrá fastri eigin eldsneytisnotkun og þá föstum sparnaði við 

notkun á eigin metani. 

Tafla 9 Helstu forsendur í viðskiptalíkani Impru sem nýtt var til arðsemisgreiningar 

Forsenda   

Stofnkostnaður vegna minni búnaðar án sölukerfis 21.481.000 kr 

Stofnkostnaður vegna minni búnaðar 25.078.000 kr 

Stofnkostnaður vegna stærri búnaðar 27.980.000 kr 

Eigin framlag (hlutafé) 25% 

Lántaka 75% 

Lánstími 10 ár 

Lánsvextir 10% 

Eigin notkun af metani 3.500 Nm
3
/ári 

Verð á díselolíu 236,1 kr 

Verð á vélaolíu 168,7 kr 

Tímabil 10 ár 

Tekjuskattur 20% 

Arður 0% 

Vextir á handbært fé (100% vaxtabært) 1% 

Vextir á fjárþörf (100% vaxtabært) 12% 

Afskriftir áhalda og tækja 10% (árlega) 

Afskriftir bifreiða 15% (árlega) 

Afskriftir annað 100% 
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3.2.4 Arðbærni með tilliti til nýtingar og metanverðs 

Framkvæmd er talin arðbær ef hlutaféð, eða það fé sem framleiðandi (eða fjárfestir) mundi 

upphaflega leggja fram í fyrirtækið, er minna en virði fyrirtækisins er metið á við lok 3. 

rekstarár þess.  Semsagt, ef það fé sem upphaflega var lagt í verkefni hefur ávaxtast miðað 

við ákveðna ávöxtunarkröfu við lok 3. rekstarárs fyrirtækis, er verkefnið arðbært.  Upphæð 

handbærs fjár á ári er síðan notað til að finna út endurgreiðslutíma eigin fjárfestingar í 

upphafi framkvæmda. 

Tilvik 0: Framleiðsla metans til eigin eldsneytisnotkunar 

Niðurstöður á arðsemisgreiningu á framleiðslu metans eingöngu til eigin 

eldsneytisnotkunar má sjá í töflu 10.  Í töflunni sést að framkvæmdin er ekki arðbær þar 

sem rekstarafkoma án fjármagnsliða er tæpar 2,5 milljónir í mínus eftir þriðja rekstarárið 

og núvirði sjóðstreymis væri í tæpum -7,5 milljónum á sama tíma.  Fastur kostnaður 

metanframleiðslunnar er 1,5 milljón ISK án afskrifta og sparnaður vegna notkunar á 

metani í stað jarðefnaeldsneytis eru tæpar 700 þúsund ISK.  Þar af leiðandi borgar sig ekki 

að framleiða metan til eigin notkunar jafnvel þótt tækjabúnaður og öll vinna í upphafi 

fengist ókeypis. 

Tafla 10 Arðsemisgreining við lok 3. rekstarárs (1000 ISK) þegar metan er framleitt 

eingöngu til eigin notkunar, samtals 3.500 Nm
3
/ári.  KEBIDTA er 6 og ávöxtunarkrafan 25% 

  

Tilvik 

0 

Rekstarafkoma án fjármagnsliða -2.476 

Afskriftir 1.920 

Handbært fé 0 

Vaxtaberandi skuldir (langtímalán) 11.274 

Virði -7.480 

Hækkun á handbæru fé (3.ár) -4.595 

Hlutafé 5.371 

Endurgreiðslutími eigin fjárfestingar x 

Arðbært? Nei 

 

Tilvik 1-7: Framleiðsla metans selt til almennings 

Niðurstöður arðsemisgreiningar fyrir tilvik 1-7 má sjá í töflum 11-14 og á myndum 16 og 

17.  Í töflu 11 sést að ef verð á metani á tilteknum sölustað á að vera það sama og gerist hjá 

til dæmis Olís í Mjódd í Reykjavík borgar sig ekki að að leggja útí framkvæmdina nema 

telja sig geta framleitt og selt metan samkvæmt tilvikum 6 og 7. Ef framkvæmdaraðili telur 

sig geta í fyrsta lagi framleitt svo mikið og í öðru lagi vera á fjölförnum stað þá getur 

ágóðinn verið um 1,6-2,6 milljónir ISK í handbæru fé á ári.  Tekur þá 2,6-4,2 ár að borga 

niður eigin fjárfestingu sem lagt er í verkefnið upphafi.  Sjá töflu 11.  Í viðauka D má sjá 

Grunnlíkan Impru fyrir tilvik 7 og metanverðið 123,5 kr. 
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Tafla 11 Arðsemisgreining við lok 3. rekstarárs (1000 ISK). Verð á metani 123,5 kr án vsk, 

KEBIDTA er 6 og ávöxtunarkrafan 25% 

 

Tilvik 

  1 2 3 4 5 6 7 

Rekstarafkoma án fjármagnsliða 476 969 1.457 977 1.947 2.913 3.883 

Afskriftir 2.192 2.192 2.192 2.456 2.456 2.456 2.456 

Handbært fé 0 0 0 0 1.402 4.341 7.289 

Vaxtaberandi skuldir (langtímalán) 13.168 13.168 13.168 14.685 14.685 14.685 14.685 

Virði 1.454 2.969 4.468 3.027 6.725 11.197 15.687 

Hækkun á handbæru fé (3.ár) -974 -321 269 -541 692 1.682 2.674 

Hlutafé 6.270 6.270 6.270 6.995 6.995 6.995 6.995 

Endurgreiðslutími eigin fjárfestingar     23,3   10,1 4,2 2,6 

Arðbært? Nei Nei Nei Nei Nei Já Já 

 

Í töflu 12, hér að neðan, sést að sé verð á metani 10 kr hærra til viðskiptavinar heldur en 

það er hjá Olís er fjárfestingin farin að borga sig við tilvik 5.  Hefur þá fjárfestingin verið 

borguð niður á 6 árum en 2,1-3,1 árum sé salan samkvæmt tilvikum 6 og 7.  Í bæði töflu 11 

og 12 sést að ekki borgar sig að nota minni vothreinsibúnaðinn sem afkastar ekki nægilega 

miklu fyrir nauðslynlega sölu. 

Tafla 12 Arðsemisgreining við lok 3. rekstarárs (1000 ISK). Verð á metani 131,5 kr án vsk, 

KEBIDTA er 6 og ávöxtunarkrafan 25% 

 

Tilvik 

  1 2 3 4 5 6 7 

Rekstarafkoma án fjármagnsliða 798 1.326 1.850 1.370 2.410 3.446 4.486 

Afskriftir 2.192 2.192 2.192 2.456 2.456 2.456 2.456 

Handbært fé 0 0 1.114 0 2.810 5.960 9.123 

Vaxtaberandi skuldir (langtímalán) 13.168 13.168 13.168 14.685 14.685 14.685 14.685 

Virði 2.443 4.065 6.245 4.235 8.868 13.664 18.478 

Hækkun á handbæru fé (3.ár) -547 152 715 -23 1.166 2.227 3.292 

Hlutafé 6.270 6.270 6.270 6.995 6.995 6.995 6.995 

Endurgreiðslutími eigin fjárfestingar   41,3 8,8   6,0 3,1 2,1 

Arðbært? Nei Nei Nei Nei Já Já Já 

 

Ef verð á metani er hækkað upp í 155 kr án virðisaukaskatts er fjárfestingin farin að borga 

sig strax við tilvik 2, það er sölu að meðaltali 5,5 Nm
3
/klst með minni búnaðinum.  Er 

endurgreiðslutíminn þá 5 ár og virði fyrirtækisins rúmar 8,9 milljónir ISK.  Í töflu 13 sést 

að í tilviki 2 er hlutaféð, eða það fé sem framleiðandi mundi upphaflega leggja fram í 

fyrirtækið, minna en virði fyrirtækisins er metið á við lok 3. rekstarár þess, og því er 

framkvæmdin talin arðbær. Sé fjárfest í stærri búnaðinum og líkleg sala á bilinu 6-9 

Nm
3
/klst er endurgreiðslutími eigin fjárfestingar frá 5,5 árum og allt niður í 1,4 ár.  Sjá 

töflu 13. 
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Tafla 13 Arðsemisgreining við lok 3. rekstarárs (1000 ISK). Verð á metani 155,0 kr án vsk, 

KEBIDTA er 6 og ávöxtunarkrafan 25% 

 

Tilvik 

  1 2 3 4 5 6 7 

Rekstarafkoma án fjármagnsliða 1.745 2.376 3.003 2.523 3.769 5.010 6.256 

Afskriftir 2.192 2.192 2.192 2.456 2.456 2.456 2.456 

Handbært fé 1.233 3.155 4.586 2.669 6.943 10.720 14.509 

Vaxtaberandi skuldir (langtímalán) 13.168 13.168 13.168 14.685 14.685 14.685 14.685 

Virði 5.984 8.906 11.565 9.143 15.159 20.905 26.673 

Hækkun á handbæru fé (3.ár) 612 1.259 1.896 1.277 2.558 3.829 5.105 

Hlutafé 6.270 6.270 6.270 6.995 6.995 6.995 6.995 

Endurgreiðslutími eigin fjárfestingar 10,2 5,0 3,3 5,5 2,7 1,8 1,4 

Arðbært? Nei Já Já Já Já Já Já 

 

Sé verð á metani hækkað enn frekar, eða í 159 kr án vsk, má sjá í töflu 14 að öll sjö tilvikin 

sem eru til skoðunar verða arðbær.  Þó er tilvik 1 komið að þolmörkum þar sem virði 

fyrirtækis er einungis hálfri milljón yfir upphæð eigin fjárfestingar.  Þó nægjanlegt til að 

hægt væri að ráðast í framkvæmdina.  Endurgreiðslutíminn yrði þá 8,1 ár.  Áhugavert er að 

sjá að við tilvik 7 er virði fyrirtækisins rúmar 28 milljónir og endurgreiðslutíminn 1,3 ár en 

þó einungis 0,1 ári styttra sé verðið 155 kr án vsk (tafla 13). 

Tafla 14 Arðsemisgreining við lok 3. rekstarárs (1000 ISK). Verð á metani 159,0 kr án vsk 

KEBIDTA er 6 og ávöxtunarkrafan 25% 

 

Tilvik 

  1 2 3 4 5 6 7 

Rekstarafkoma án fjármagnsliða 1.906 2.555 3.199 2.719 4.000 5.277 6.558 

Afskriftir 2.192 2.192 2.192 2.456 2.456 2.456 2.456 

Handbært fé 1.724 3.699 5.171 3.254 7.646 11.528 15.426 

Vaxtaberandi skuldir (langtímalán) 13.168 13.168 13.168 14.685 14.685 14.685 14.685 

Virði 6.730 9.735 12.467 10.045 16.229 22.139 28.070 

Hækkun á handbæru fé (3.ár) 777 1.442 2.096 1.477 2.794 4.102 5.414 

Hlutafé 6.270 6.270 6.270 6.995 6.995 6.995 6.995 

Endurgreiðslutími eigin fjárfestingar 8,1 4,3 3,0 4,7 2,5 1,7 1,3 

Arðbært? Já Já Já Já Já Já Já 

 

Myndir 16 og 17 sýna niðurstöður arðsemisgreiningarinnar myndrænt.  Á mynd 16 sést að 

ef það á að selja metanið á sama verði og núverandi verð er á höfuðborgarsvæðinu þurfa 

forsendur fyrir framkvæmdinni að vera samkvæmt tilviki 6 og 7, það er, sala metans þarf 

að vera að meðalatali 8-9 Nm
3
/klst.  Virði fyrirtækis sem seldi metan samkvæmt tilvikum 

1-5 á núverandi metanverði er ekki nægjanlegt svo að fjárfesting í slíkri metanframleiðslu 

borgar sig ekki.  Virðismörkin (upphæð hlutafjárs), það er þau mörk sem skilja á milli 

hvort verkefnið sé arðbært eður ei, eru tvennskonar.  Ef minni hreinsunarbúnaðurinn er 

notaður liggja mörkin á 6,3 milljónum ISK en ef stærri búnaðurinn er notaður liggja þau á 

tæplega 7 milljónum ISK.  Á myndinni sést hvaða tilvik það eru sem fara yfir sjö milljón 
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króna viðmiðið fyrir stærri búnaðinn, og eru þar með arðbær, og hvaða tilvik kæmu 

mögulega til greina með minni búnaðinn.  Sjá línu fyrir virðismörk á mynd 16. 

 

 Mynd 16 Virði framkvæmdar miðað við lok 3. rekstarárs fyrir tilvikin sjö sem tekin eru til 

skoðunar í verkefninu.  Breyting á virði eftir verði á metani kemur einnig fram á myndinni 

Hafa skal í huga við skoðun myndar 16 að tilvik 3 og 4 gera ráð fyrir sömu nýtingu af 

metani, 6 Nm
3
/klst en með mismunandi stærð af vothreinsibúnaði.  Vegna þessa verður fall 

á virði fyrirtækisins eða verkefnisins við tilvik 4 en stærri búnaðurinn er dýrari en sá minni 

og því meiri stofnkostnaður sem fylgir þeirri sölu.  Í tilvikum 5-7 er einnig notast við stærri 

vothreinsibúnaðinn. 

Á mynd 17 sést hver endurgreiðslutíminn er fyrir tilvik 1-7.  Tilvik 1-3 er 

endurgreiðslutími fjárfestingar þegar minni búnaðurinn er notaður og tilvik 4-7 þegar sá 

stærri er notaður.  Á myndinni sést að það virðist ekki vera mikill munur á milli 

endurgreiðslutíma þegar verðin eru 155 kr eða 159 kr á Nm
3
 án virðisaukaskatts.  Helsti 

munurinn milli þeirra verða er í tilviki 1 en þar nægir ekki að hafa verðið 155 kr á Nm
3
 svo 

fjárfestingin verði arðbær.  Í tilviki 2 og 4 kemur einungis til greina að verðið sé 155 eða 

159 kr á Nm
3
.  Við fyrstu sýn væri hægt að álykta að tilvik 3 með metanverð 131,5 kr á 

Nm
3
 væri arðbært en þegar virði fjárfestingarinnar er skoðuð, til dæmis í töflu 11, sést að 

eigin fjárfesting er eilítið hærri en virðið.  Töluverðu munar í tilviki 5 hvort verðið er 123,5 

kr eða 131,5 kr á Nm
3
og munar það miklu að það er arðbært að hafa metanverðið 131,5 kr 

á meðan það er ekki arðbært að hafa það 123,5 kr.  Eigi metanið að vera á sama verði og 

nú gerist á höfuðborgarsvæðinu koma einungis tilvik 6 og 7 til greina.  Á myndinni sést 

einnig að því meiri nýting því minni munur verður á fjölda endurgreiðsluára.  Áhættan er 

því mest sé salan undir 8 Nm
3
/klst að meðaltali. 
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 Mynd 17 Endurgreiðslutími eigin fjárfestingar fyrir sjö nýtingartilvik á metani miðað við 

handbært fé í lok 3. rekstarárs.  Einnig sést breyting á endurgreiðslutíma eftir verði á 

metani 

Á mynd 17 sést að það vantar inn punkta fyrir tvö metanverð, það er fyrir metanverðið 

123,5 kr/Nm
3
 og fyrir 131,5 kr/Nm

3
.  Eru þeir ekki á línuritinu þar sem annaðhvort er 

endurgreiðslutími fjárfestingarinnar mun meiri en 12 ár sem er lengsti endurgreiðslutíminn 

sem myndin sýnir eða að aukningin á handbæru fé á ári hverju er neikvæð og fjárfestingin 

mundi því aldrei skila sér tilbaka.  Minni vonthreinisbúnaðurinn er notaður í tilvikum 1-3 

og sá stærri í tilvikum 4-7. 

3.2.5 Lágmarkssöluverð metans 

Kannað var hvert lágmarksverð á metani þyrfti að vera svo tiltekið tilvik yrði arðbært.  

Niðurstöður greiningarinnar má sjá í töflu 15 og á mynd 18 hér að neðan. 

Tafla 15 Lágmarks söluverð á metani fyrir hvert framleiðslutilvik 

Tilvik 

Verð 

án vsk 

[kr.-] 

Söluverð 

[kr.-] 

Endur-

greiðslu- 

tími [ár] 

1 156,6 196,5 9,2 

2 142,3 178,6 9,3 

3 131,7 165,3 8,6 

4 145,6 182,7 8,7 

5 124,6 156,4 9,2 

6 109,9 137,9 9,3 

7 98,6 123,7 9,3 
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Mynd 18 Lágmarksverð á metani svo tiltekin nýting verði arðbær 

Á mynd 18 er minni vothreinisbúnaðurinn  notaður í tilvikum 1-3 en sá stærri í tilvikum 4-

7.  Sama nýting er á metani við tilvik 3 og 4 en vegna notkunar á stærri og dýrari 

vothreinsibúnaði þarf söluverðið að vera hærra í tilviki 4 heldur en í tilviki 3. 

3.2.6 Næmni arðbærni fyrir breyttri ávöxtunarkröfu og 
lánsvöxtum 

Þegar jafna 8 er skoðuð sést að ávöxtunarkrafan hefur engin áhrif á lengd 

endurgreiðslutíma eigin fjárfestingar heldur einungis á núvirði fyrirtækis samkvæmt jöfnu 

7.  Við skoðun á áhrifum upphæðar lánsvaxta á niðurstöður Grunnlíkans Impru sést að þeir 

hafa einungis áhrif á upphæð handbærs fjár á ári.  Lækkaðir lánsvextir auka því virði 

fyrirtækis séu vextirnir minni heldur en gert er ráð fyrir í rannsókninni.  Einnig lækkar 

endurgreiðslutími eigin fjárfestingar. 

Í fyrstu tveimur dálkunum í töflu 16 er ávöxtunarkrafan höfð sú sama og hún var í fyrri 

útreikningum eða 25% hinsvegar eru lánsvextir lækkaðir niður í 5%.  Í miðju dálkunum má 

sjá breytta ávöxtunarkröfu níðrí 15% en lánsvextir eru þeir sömu og áður eða 10%.  Í 

öftustu þremur dálkunum eru bæði lánsvextir lækkaðir í 5% og ávöxtunarkrafan lækkuð í 

15%.  Í töflunni sést að tilvik 5 verður arðbært í öllum þremur útfærslunum en tilvik 4 er 

enn óarðbært.  Þó sést að með einungis breyttri ávöxtunarkröfu er endurgreiðslutíminn 10,1 

ár sem er á mörkunum með að vera arðbært en fær þá flokkun því virðið er rúmlega 1,5 

milljón ISK yfir virðismörkum eða upphæð hlutafjár.  Tilviki 3 hefur verið bætt við með 

breyttum lánsvöxtum og breyttri ávöxtunarkröfu og verður tilvikið þá arðbært.  Tilvik 3 er 

hinsvegar enn óarðbært ef einungis annarri forsendunni er breytt. 
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Tafla 16 Næmni arðbærni fyrir breyttum lánsvöxtum og/eða ávöxtunarkröfu.  Verð á 

metani 123,5 kr/Nm
3
 án vsk, KEBIDTA er 6 

 

Lánsvextir 5% 
Ávöxtunar-

krafa 15% 

Lánsvextir 5% og 

ávöxtunarkrafa 15% 

 

Tilvik Tilvik Tilvik 

  4 5 4 5 3 4 5 

Rekstrarafkoma án fjármagnsliða 977 1.947 977 1.947 1.457 977 1.947 

Afskriftir 2.456 2.456 2.456 2.456 2.192 2.456 2.456 

Handbært fé 967 4.328 0 1.402 2.593 967 4.328 

Vaxtaberandi skuldir 14.685 14.685 14.685 14.685 13.168 14.685 14.685 

Virði 3.523 8.223 3.888 8.636 7.442 4.524 10.560 

Hækkun á handbæru fé (3.ár) 565 1.562 -541 692 1.096 565 1.562 

Hlutafé 6.995 6.995 6.995 6.995 6.270 6.995 6.995 

Endurgreiðslutími eigin fjárfestingar 12,4 4,5   10,1 5,7 12,4 4,5 

Arðbært? Nei Já Nei Já Já Nei Já 

 

Þegar verðið á metaninu er hækkað í 131,5 kr verður tilvik 3 arðbært í öllum þremur 

útfærslunum og tilvik 2 verður arðbært þegar bæði lánsvextir og ávöxtunarkrafa eru 

lækkuð.  Tilvik 4 er hinsvegar enn óarðbært í öllum útfærslunum. 

3.2.7 Næmni arðbærni fyrir viðhaldskostnaði og verði 

vothreinsibúnaðar 

Viðhaldskostnaður vothreinsibúnaðar 

Viðhaldskostnaður vothreinsibúnaðar er í undangengum útreikningum hafður sem 5% af 

verði búnaðar, sjá töflu 9.  Nú gaf framleiðandi upp í upplýsingum um búnaðinn að 

viðhaldskostnaður væri á bilinu 3-5% af verði hans (Metener, 2013).  Þar sem 

viðhaldskostnaðurinn er stærsti hluti fasta kostnaðarins var gerð næmnigreining með 

viðhaldskostnað sem 4% og svo aftur 2,5% af verði búnaðar.  Einungis voru tekin fyrir þau 

tilvik sem ekki skiluðu arðbærni í fyrri útreikningum.  Með metanverð sem 159,0 kr/Nm
3
 

voru öll framleiðslutilvikin arðbær með viðhaldskostnaði búnaðar sem 5% af verði hans og 

liggur því ljóst fyrir að tilvikin yrðu einnig arðbær með 2,5% og 4% viðhaldskostnað af 

verði.  Í töflu 17 sjást niðurstöður næmnigreiningarinnar ásamt núverandi niðurstöðum 

arðsemisgreiningar þegar viðhaldskostnaðurinn var hafður 5% af verði búnaðar.  Ef tilvik 

er merkt með Nei þýðir það að framkvæmdin sé ekki arðbær en sé merkt Já við tilvik í 

töflunni hefur framkvæmdin farið úr því að vera óarðbær samkvæmt fyrri útreikningum í 

að verða arðbær vegna minni viðhaldskostnaðar á vothreinsibúnaði. 



49 

Tafla 17 Næmni arðbærni fyrir breytilegu hlutfalli viðhaldskostnaðar af verði 

vothreinsibúnaðar 

 
Metanverð 123,5 kr/Nm

3
 131,5 kr/Nm

3
 155,0 kr/Nm

3
 

  Viðhald 2,5% 4% 5% 2,5% 4% 5% 2,5% 4% 5% 

T
il

v
ik

 

1 Nei Nei Nei Nei Nei Nei Já Já Nei 

2 Nei Nei Nei Já Nei Nei 
   

3 Já Nei Nei Já Já Nei 
   

4 Nei Nei Nei Já Nei Nei 
   

5 Já Já Nei 
      

 

Niðurstöður næmnigreiningar á viðhaldskostnaði sýnir að tilvik 1 verður aðeins arðbært ef 

verðið á metaninu er komið upp í 155,0 kr/Nm
3
 og viðhaldskostnaður búnaðar væri 4% af 

verði hans.  Tilvik 2 verður arðbært ef viðhaldskostnaður er 2,5% og verðið á metani 131,5 

kr/Nm
3
.  Með lægra metanverði verður framkvæmdin ekki arðbær í því tilviki.  Tilvik 3 

verður arðbært bæði með 2,5% og 4% viðhaldskostnaði sé verðið 131,5 kr/Nm
3
 en 

einungis arðbært með 2,5% viðhaldskostnaði þegar metanverðið er 123,5 kr/Nm
3
.  Tilvik 4 

verður einungis arðbært með 2,5% viðhaldskostnaði vothreinisbúnaðar og metanverðinu 

131,5 kr/Nm
3
.  Að lokum verður tilvik 5 arðbært strax við lægsta metanverðið bæði þegar 

viðhaldskostnaður er 2,5% og 4% af verði vothreinsibúnaðar. 

Verð vothreinsibúnaðar 

Þar sem vothreinsibúnaðurinn er lang stærsti hlutinn af stofnkostnaði metanframleiðslu, 

samanber töflur 6 og 7, var næmni arðbærni fyrir verði hans könnuð.  Kom í ljós að til að 

tilvik 1 verði arðbært með lægsta verðið á metani þyrfti verð vothreinsibúnaðar að lækka 

um 40%.  Hinsvegar þarf hann ekki að lækka nema um 3% svo tilvik 5 verði arðbært.  Ef 

verð á metani er 131,5 kr án vsk. þá þarf vothreinsibúnaðurinn að lækka um 30% í verði 

svo tilvik 1 verði arðbært.  Tilvik 1 verður arðbært strax við 2% lækkun á búnaðinum sé 

verðið á metani 155 kr án vsk.  Sjá töflu 18 og mynd 19 hér að neðan.  Verð 

vothreinsibúnaðar, samanber töflu 5, er hafður með í töflu 18 til viðmiðunar.  Semsagt, við 

lægsta verð á metani verður tilvik 1 arðbært ef vothreinsibúnaðurinn kostar tæpar 12,5 

milljón ISK í stað tæpra 21 milljón ISK. 

Tafla 18 Prósentulækkun á verði vothreinsibúnaðar svo tiltekin tilvik verði arðbær 

 
Verð á metani [kr/Nm

3
] Verð búnaðar 

[1000 kr.-] Tilvik 123,5 131,5 155 

1 40% 30% 2% 20.936 

2 25% 15% 

 

20.936 

3 12% 1% 

 

20.936 

4 29% 18% 

 

23.574 

5 3% 

  

23.574 
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Mynd 19 Nauðsynleg hlutfallsleg verðlækkun á vothreinsibúnaði svo tiltekin tilvik verði 

arðbær 

3.2.8 Kostnaður á hvern framleiddan Nm3 á 10 ára 
framleiðslutímabili 

Forsendurnar fyrir útreikningum á kostnað á hvern framleiddan Nm
3
/ári á 10 ára 

framleiðslutímabili og niðurstöður þeirra má sjá í töflum 18 og 19 hér að neðan.   

Verð þess vothreinisbúnaðar sem er til skoðunar í rannsókninni er þrennskonar.  Verðið fer 

eftir framleiðslumagni búnaðar og hvort hann sé gæddur sölukerfi.  Verð þeirra sjást í töflu 

5 í kafla 3.1.2.  Í töflu 19 er gert ráð fyrir að  fastur kostnaður búnaðar sé 2,5%, 

framleiðslutímabilið sé 10 ár og vextir á lánum sé 10%.  Í töflunni sést að verð á hvern 

Nm
3
 á tímabilinu er frá tæpum 54 ISK og upp í 1.196 ISK.  Í töflunni merkir Voth.b. 

vothreinsibúnaður og F.kost. fastur kostnaður vothreinisbúnaðar. 

Tafla 19 Forsendur og niðurstöður á kostnaði á hvern framleiddan Nm
3
 af metani á 10 ára 

tímabili.  Fastur kostnaður búnaðar er 2,5% af verði hans og vextir 10%. 

 
Tilvik 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Voth.b. [1000 ISK] 18.608 20.936 20.936 20.936 23.574 23.574 23.574 23.574 23.574 

F. kost. [1000 ISK] 465 523 523 523 589 589 589 589 589 

Nýting [Nm3/ári] 3.500 43.800 48.810 52.560 52.560 61.320 70.080 78.840 98.813 

Kostnaður á Nm3 1196,2 107,5 96,5 89,6 100,9 86,5 75,7 67,3 53,7 
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Ef kostnaður við allan aðbúnað og þætti lífgasvers var tekinn inn í útreikninga á kostnaði á 

hvern framleiddan Nm
3
 af metani voru verðin frá 96 ISK/Nm

3
 upp í 1.584 ISK/Nm

3
, líkt 

og sést í töflu 20.  Stofnkostnaður framkvæmdarinnar í heild er þrennskonar líkt og áður 

hefur verið talað um og sést í töflu 9.  Í tilviki 0, það er þegar metan er framleitt eingöngu 

til eigin eldsneytisnotkunar, er stofnkostnaðurinn rúmar 21 milljón ISK.  Í tilviki 1, 2 og 3 

er minni vothreinsibúnaðurinn reiknaður í stofnkostnaði sem er rúmar 25 milljón ISK og í 

tilvikum 4-8 er stærri vothreinsibúnaðurinn reiknaður í stofnkostnaði sem er upp á tæpar 

28 milljón ISK.  Fastur kostnaður metanframleiðslustöðvar er samkvæmt töflu 9 og sést í 

töflu 19, á bilinu 6% upp í 14%.  Minnstur er hann fyrir tilvik 0 en mestur fyrir tilvik 8.  

Aðrar forsendur við útreikninga eru þær sömu og í töflu 19 það er, vextir eru 10% og 

afskriftartímabilið er 10 ár.  Í töflu 20 merkir Stofnk. stofnkostnaður metanframleiðslu og 

F. kost. fastan kostnað metanframleiðslunnar. 

Tafla 20 Forsendur og niðurstöður kostnaðar á hvern framleiddan Nm
3
 af metani á 10 ára 

tímabili þegar litið er til heildarfjárfestingar og raun kostnaðar.  Fastur kostnaður er á 

bilinu 6%-14% og vextir eru 10%. 

 
Tilvik 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Stofnk. [1000 ISK] 21.481 25.078 25.078 25.078 27.980 27.980 27.980 27.980 27.980 

F. kost. [1000 ISK] 1.248 3.001 3.049 3.101 3.317 3.429 3.545 3.657 3.917 

Nýting [Nm3/ári] 3.500 43.800 48.810 52.560 52.560 61.320 70.080 78.840 98.813 

Kostnaður á Nm3 1584,1 183,0 165,2 154,4 169,6 147,2 130,4 117,4 96,3 

3.3 Greining á markaðsumhverfi 

Nauðsynlegt er að hafa yfirlit yfir markað metanframleiðslunnar svo hægt sé að meta hvort 

yfir höfuð sé grundvöllur fyrir starfseminni.  Þá er bæði átt við hvort býli á Íslandi séu 

nægjanlega stór til að geta framleitt það magn af metani sem þarf til að framleiðslan skili 

hagnaði og hvort býli séu nógu nálægt markaði svo hægt sé að selja vöruna til 

viðskiptavina.  Vilji og áhugi bænda á metanframleiðslu er einnig grunn forsenda fyrir því 

að metanbýli komist á laggirnar á Íslandi því ef áhuginn er ekki til staðar hjá bændum þá 

verður ekki til markaður fyrir metanframleiðslu á býli.  Í þessum kafla verður skoðað hvar 

á landinu líklegast er að mesta eftirspurnin eftir metani sé.  Einnig verður kannað hversu 

mörg býli hugsanlega gætu framleitt nægjanlegt magn af metani svo salan verði arðbær, 

samanber kafla 3.2, frá niðurstöðum viðhorfskönnunar. 

3.3.1 Greining á eftirspurn eftir metani við þjóðveg 1 

Við greiningu á umferð á þjóðvegi 1 kemur í ljós að það er töluverður munur á umferð í 

kringum landið á sumrin og á veturna annars vegar og milli landshluta hinsvegar 

(Vegagerðin, 2011), (Vegagerðin, 2012).  Í rannsókninni er miðað við vetrardagsumferð 

við ákvörðun á eftirspurn. 

Hlutfall metanbíla á götunum er 0,68% samkvæmt upplýsingum frá Samgöngustofu sjá 

töflu 21.  Áætlað er að fjölgun metanbíla á götum sé 10% á ári þrátt fyrir að meðalfjölgun 

síðustu 5 ára sé 14,3% samkvæmt Samgöngustofu.  Er þetta gert vegna þess að það dróst 

töluvert úr fjölgun metanbíla á árinu 2013 á meðan hálfgerð sprenging varð á árunum 2011 
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og 2012.  Með auknum fjölda þjónustustöðva um land allt má búast við því að fjölgun 

metanbíla aukist á ný.  Sjá töflu 21. 

Tafla 21 Fjöldi metan ökutækja á landinu (Anna Margrét Björnsdóttir, upplýsingavinnsla 

Samgöngustofu, tölvupóstur 24. febrúar 2014) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 Meðalfjölgun 

Heildarfjöldi metanbíla í byrjun árs 806 873 1072 1283 1366 

 Fjölgun metanbíla á árinu 8,3% 22,8% 19,7% 6,5% 

 
14,3% 

Heildarfjöldi ökutækja í byrjun árs 

    

200.027 

 Hlutfall metanbíla 

    

0,68% 

  

Í töflu 22 hér að neðan má sjá mögulegan fjölda þeirra metanbíla sem keyra framhjá 

tiltekinni athugunarstöð samkvæmt meðaltali talninga Vegagerðarinnar fyrir árin 2009 og 

2010 á þessum stöðum.  Vegagerðin birtir niðurstöður talninga sinna í skýrslum um umferð 

á þjóðvegum ár hvert.  Skýrslurnar fyrir árin 2009 og 2010 voru nýjustu útgefnu skýrslunar 

um umferð á þjóðvegum og því talning frá þessum árum nýtt frekar en önnur ár.  Sjá 

talningatölur Vegagerðarinnar á þeim vegnúmerum sem til skoðunar í töflu 22 hér að 

neðan, í viðauka E.  Hinsvegar sést í töflu 22 einungis fjöldi metanbíla á dag yfir sumar og 

vetur og fjölgun metan ökutækja næstu fimm á, að vetri. 

Í töflu 22 hefur þjóðvegi 1 verið skipt í 11 vegleggi og eru niðurstöður talninga frá 15 

athugunarstöðvum valdar af handahófi.  Líkt og áður sagði er hlutfall metanbíla í umferð í 

ársbyrjun 2014 notað til að finna líklegt hlutfall metanbíla á ákveðinni athugunarstöð skipt 

eftir sumar- og vetrardagsumferð.  Fjöldi metanbíla næstu fimm ára á tilteknum 

athugunarstöðvum er síðan birtur í öftustu dálkunum í töflunni.  Eingöngu er fjölgun á 

vetrardagsumferð til skoðunar þar sem umferð yfir vetur er minni en yfir sumar en þarf að 

vera nægjanleg til að hægt sé að selja tiltekið magn af metani á degi hverjum.  

Vetrardagsumferðin er því flöskuháls eftirspurnar sérstaklega í ljósi þess að þótt umferð sé 

meiri á sumrin gæti það verið svo að framleiðslan annaði ekki meiri sölu en sem nemur um 

vetur þar sem mörg dýr eru ekki höfð í húsi yfir sumartímann og því minna hráefni 

tilstaðar sem hægt er að nýta til metanframleiðslu. 



53 

Tafla 22 Möguleg eftirspurn eftir metani á nokkrum stöðum á landinu eins og hún gæti 

litið út í dag og síðan næstu fimm ár sé fjölgun metanbíla á götum 10% á ári 

   

 Metan- 

bílar/dag  

sumar 

 Metan- 

bílar/dag 

vetur 

Áætlaður fjöldi metanbíla 

mv. 10% fjölgun á ári – 

vetur 

Vegnr. Vegleggur Athugunarstöð 1.ár 2.ár 3.ár 4.ár 5.ár 

1-c2 Hella-Hvolsvöllur vestan við Hvolsvöll 20,5 9,9 10,9 11,9 13,1 14,5 15,9 

1-b5 Hvolsvöllur-Vík 
Pétursey - akrein til 

austurs 
3,7 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 

1-b0 Vík-Kirkjubæjarkl. Mýrdalssandur 5,5 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 

1-x5 Kirkjubæjarkl.-Höfn Kvísker 4,5 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

1-a1 Kirkjubæjarkl.-Höfn Lómagnúpur 4,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 

1-t4 Höfn-Egilsstaðir sunnan Egilsstaða 8,4 2,7 3,0 3,3 3,6 4,0 4,3 

1-s4 Egilsstaðir-Akureyri Möðrudalsöræfi 3,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 

1-q3 Egilsstaðir-Akureyri Víkurskarð 14,2 4,8 5,3 5,8 6,4 7,1 7,8 

1-p2 Akureyri-Sauðárkr. 
Öxnadalur - akrein 

til norðurs 
5,2 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,3 

1-m4 Sauðárkr.-Blönduós Vatnsskarð, A-Hún 9,7 3,5 3,8 4,2 4,6 5,1 5,6 

1-k7 Blönduós-Hvammst. 
við Gljúfurá- akrein 

til austurs 
6,1 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,7 

1-k5 Blönduós-Hvammst. Gauksmýri 14,0 5,4 5,9 6,5 7,1 7,8 8,6 

1-j1 Hvammst.-Borgarnes Holtavörðuheiði 12,4 5,2 5,7 6,2 6,9 7,6 8,3 

1-g4 Borgarnes-Reykjavík Hafnarfjall 37,5 18,5 20,4 22,4 24,7 27,1 29,8 

1-g4 Borgarnes-Reykjavík 
Hafnarmelar - akrein 

til suðurs 
18,2 8,4 9,3 10,2 11,2 12,3 13,6 

 

Í töflu 22 sést að mikill munur er á milli sumar og vetrardagsumferð um landið.  Einnig 

sést að sum svæði eru með mjög litla vetrarumferð og fjölgun metanbíla næstu árin verður 

ekki nægjanleg til að uppfylla eftirspurnin fyrir nein af tilvikum 1-7, samanber töflur 11-

14.  Hinsvegar eru önnur svæði með töluvert mikla umferð og gætu býli á tilteknum 

stöðum, ef þau hafa nægjanlegt hráefnismagn, selt metan til þess fjölda viðskiptavina sem 

þarf svo fjárfestingin borgi sig.  Af töflunni að dæma þá virðist mesta umferðin vera í um 

150 km radíus frá Reykjavík og í 50 km radíus frá Akureyri.  Býli á þessum svæðum gætu 

möguleg selt metan í hagnaðarskyni sé hráefnismagn býlanna nægjanlegt.  .  

3.3.2 Greining á framboði metanbýla við þjóðveg 1 

Lágmarksstærð býla  

Heildar fjöldi býla á Íslandi eru 2.592 talsins (Hagstofa Íslands, 2012).  Fjöldi býla með 

nautgriparækt eru 909 talsins og fjöldi býla með sauðfé eru 1992 talsins (Hagstofa Íslands, 

2012).  Stærð bústofns á meðalbúi á landinu er með 40 kýr og geldnaut eða 400 

vetrarfóðraðar kindur (Bændasamtök Íslands, 2010).  Stærð meðalbúa í svínarækt á Íslandi 

er með 4.500 sláturdýr (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2012) og fjöldi býla sem starfa í 

svínarækt hérlendis eru 17 talsins (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2012).  

Metanframleiðslumöguleikar meðalbúa af þessum þremur gerðum eru þá samkvæmt töflu 
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23, 24 Nm
3
/dag eða um 1 Nm

3
/klst fyrir meðalkúa- og sauðfjárbú en 92 Nm

3
/dag eða 

tæplega 4 Nm
3
/klst fyrir meðal svínabú.  Sjá töflu 23. 

Tafla 23 Yfirlit yfir metanframleiðslumöguleika meðalbús á Íslandi 

Bústofn 

Meðal-

stærð býlis 

(fj. dýra)
 

Úrgangur 

á dýr 

kg/dag
3 

Fjöldi 

innistöðu-

daga á 

ári
4 

Úrgangur 

tonn/ári 

CH4 á dýr 

á ári 

Nm
3
/ári

4 

Heildar 

CH4 

Nm
3
/ári 

Heildar 

CH4 

Nm
3
/klst 

Kýr/geldnaut 40 (20/20)
1 

39,5/23,3 255/300 438 270/144 8.278 0,9 

Vetrarfóðraðar 

kindur 
400

1 
2,0 180 144 23,0 9.216 1,1 

Sláturgrísir 4.500
2 

6,7 124 3.739 7,4 33.480 3,8 

 

1: Bændasamtök Íslands, 2010 

2: Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2012 

3: Birna S. Hallsdóttir & Björn H. Halldórsson, 1998 

4: Kristján Hlynur Ingólfsson, 2011 

 

Útfrá töflu 23 er hægt að finna út hversu stór býli þurfa að vera til að geta framleitt 10 

Nm
3
/klst af metani að meðaltali og þá nýtt 9 Nm

3
/klst miðað við að afkastageta búnaðar sé 

94% (Metener, 2013).  Stærð býlanna má sjá í töflu 24.  Í töflunni eru stærðir þriggja 

tegunda af býlum gefnar í tveimur stærðum, fjölda dýra og magni úrgangs. 

Tafla 24 Yfirlit yfir nauðsynlega stærð býlis til að geta framleitt 10 Nm
3
/klst af metani 

Bústofn 
Fjöldi dýra 

Úrgangur 

tonn/ári 

Kýr og geldnaut 444 3.789 

Vetrarfóðraðar kindur 3.636 1.309 

Sláturgrísir 11.482 9.539 

 

Þau býli sem eru af þeirri stærðargráðu sem sést í töflu 24 geta framleitt nægjanlegt magn 

af metani til að geta selt það í hagnaðarskyni á núverandi verði þess á 

höfurðborgarsvæðinu 

Framboð metanbýla við þjóðveg 1 áætlað útfrá viðhorfskönnun 

Viðhorfskönnun var send til 490 býla, eða 19% býla, á landsvísu.  Svarhlutfall var tæp 

38%.  Útfrá viðhorfskönnuninni er hægt að meta hversu mörg býli í kringum þjóðveg 1 

gætu hagnast á metansölu þegar ekki er tekið tillit til umferðar á staðnum.  Magn 

nauðsynlegrar sölu ákvarðaðist í arðsemisgreiningu og lágmarksstærð býla fyrir tiltekna 

sölu í kaflanum hér að ofan. 

Í viðhorfskönnuninni eru alls sex býli af 185 þátttakendum, eða 3,2% býlanna, sem falla 

undir að vera ekki lengra en 3 km frá þjóðvegi 1 og með það magn úrgangs sem nægir fyrir 
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metanframleiðslu samkvæmt töflu 23 hér að ofan.  Nú var fjöldi býla á Íslandi árið 2010 

samtals 2.592 talsins (Hagstofa Íslands, 2012) og þar sem 3,2% þeirra býla sem svöruðu 

viðhorfskönnuninni falla í kríteríuna á að geta framleitt nægjanlegt magn af metani til að 

eiga möguleika á hagnaði af sölunni og eru styttra en 3 km frá þjóðvegi 1, þá gæti 

heildarfjöldi slíkra býla verið um 80 talsins á landsvísu 

Framboð metanbýla með tilliti til hráefnismagns og staðsetningu 

Líkt og áður hefur komið fram er heildar fjöldi býla á Íslandi 2.592 talsins (Hagstofa 

Íslands, 2012).  Þegar litið er á hvernig býlin skiptast niður á landssvæði sést að fæst býli 

eru í nágrenni Reykjavíkur eða 2%.  Flest býli eru á Suðurlandi eða 30%, næst flest eru á 

Norðurlandi vestra, 20% og svo á Norðurlandi eystra eða 17%.  Sjá mynd 20. 

 

 

Mynd 20 Skipting býla eftir landssvæði (Bændasamtök Íslands, 2010) 

Útfrá töflu 21 má áætla að mesta umferðin sé í um 150 km radíus frá Reykjavík og í 50 km 

radíus frá Akureyri, semsagt í kringum Reykjavíkursvæðið,á Suðurlandi, Vesturlandi og á 

Norðurlandi vestra.  Ef önnur landssvæði eru útilokuð sem möguleg svæði fyrir metanbýli 

má útfrá mynd 20 gróflega áætla að 66% býla landsins séu á fjölförnum svæðum.  Nú voru 

um 3,2% býla, samkvæmt viðhorfskönnun, styttra en 3 km frá þjóðvegi 1 og með 

nægjanlegt hráefnismagn sem hægt væri að nýta til sölu á metani í hagnaðarskyni.  Þar af 

leiðandi má áætla að um 43 býli á landinu gætu orðið metanbýli.  Forsendurnar fyrir þeirri 

niðurstöðu eru þó þær að þátttakendur í viðhorfskönnuninni lýsi meðal úrtaki bænda frekar 

en ákveðnum hópi.  Við nánari athugun eru það stærstu og virkustu býlin sem eru á lista 

Bændasamtakanna og svo virðist sem viðhorfskönnunin hafi mögulega náð til þeirra býla 

sem eru af þeim stærðum sem sýndar eru í töflu 23.  Fjöldi metanbýla á landsvísu gætu því 

orðið um það bil 6 talsins (Jóhanna Lind Elíasdóttir, munnleg heimild, 21. maí 2014). 

2% 

14% 

6% 

20% 

17% 

11% 

30% 

Skipting býla eftir landssvæði 

Höfuðborgarsvæði og

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland vestra

Norðurland eystra

Austurland

Suðurland
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3.3.3 Greining á þekkingu og áhuga bænda á metanframleiðslu 

Almenn þekking og áhugi 

Þegar niðurstöður viðhorfskönnunarinnar eru skoðaðar kemur í ljós að það er almennt ekki 

mikil þekking meðal aðspurðra á möguleika sínum á að framleiða metan.  Það eru 76% 

svarenda sem þekkja möguleika sína frekar lítið eða alls ekki.  Sjá mynd 21. 

 

 

Mynd 21 Þekking þátttakenda á möguleikum sínum á að framleiða metan 

Þegar spurt er hversu áhugasamur einstaklingurinn er á því að framleiða metan eru 34% 

sem svara að þeir séu frekar lítið eða alls ekki áhugasamir um að framleiða metan og 32% 

eru frekar áhugasamir eða mjög áhugasamir.  Sjá mynd 22 hér að neðan. 

7% 

8% 

9% 

40% 

36% 

Þekkir þú möguleika býlisins til að framleiða metan? 

Mjög svo

Frekar

Hvorki né

Frekar lítið

Alls ekki
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Mynd 22 Áhugi þátttakenda á að framleiða metan 

Spurt var um hversu langur tími mætti líða frá því framkvæmdir á uppsetningu 

metanframleiðslubúnaðar hæfust þar til hún skilaði hagnaði.  Flestir, eða 30%, sögðu að 

það mættu að hámarki líða 3 ár.  Hlutfall svarenda sem vissu ekki hug sinn eða mundu 

aldrei yfir höfuð leggjast út í slíka fjárfestingu var 21% fyrir hvort um sig.  Sjá mynd 23. 

 

  

Mynd 23 Sá hámarks tími sem má líða frá upphafi framkvæmda að þeim tíma sem 

framkvæmdin færi að skila hagnaði 

8% 

24% 

34% 

27% 

7% 

Hversu áhugasöm/áhugasamur ertu fyrir því að 

framleiða metan? 

Mjög svo

Frekar

Hvorki né

Frekar lítið

Alls ekki

1 ár 

5% 

3 ár 

30% 

5 ár 

13% 7 ár 

8% 

9 ár 

2% 

12 ár 

0% 15 ár 

0% 

Veit ekki 

21% 

Mundi aldrei fara 

út í slíka 

fjárfestingu 

21% 

Til að þú færir að framleiða metan hvað má að 

hámarki líða langur tími frá byrjun framkvæmdar þar 

til framkvæmdin færi að skila hagnaði? 
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Þegar tilkynnt er hver stofnkostnaður metanframleiðslu á býli er, og að slík sala gæti skilað 

hagnaði, eru 32% mjög svo eða frekar áhugasamir og 45% frekar lítið eða alls ekki 

áhugasamir.  Hlutfall áhugasamra er það sama og fyrir vitneskjuna um stofnkostnað.  Þó 

færast 3% úr mengi mjög áhugasamra í mengi frekar áhugasamra eftir að þeir fá að vita 

stofnkostnað.  Hinsvegar færast 11% aðspurðra úr mengi hvorki né í mengi þeirra sem ekki 

hafa áhuga á að framleiða metan.  Þeir sem hafa frekar lítinn áhuga fjölgar um 3% milli 

spurninga en þeir sem hafa alls ekki áhuga á að framleiða metan fjölgar um 8%.  Sjá mynd 

24. 

 

 

Mynd 24 Áhugi þátttakenda á að framleiða metan eftir að stofnkostnaður hefur verið 

kynntur 

Í viðhorfskönnuninni voru tvær spurningar hafðar opnar.  Sú fyrri var staðsett fyrir 

spurningu um áhuga á metanframleiðslu þegar stofnkostnaður er um 32 milljónir en sú 

síðari var síðasta spurning könnunarinnar.  Fyrri spurningin hljóðaði svo: „Ef þú vildi fara 

út í metanframleiðslu, hvaða upplýsingum mundir þú leitast eftir?“ Alls voru 33 sem 

svöruðu.  Þær upplýsingar sem bændur helst mundu leitast eftir varða breytingar á bílum 

og dráttarvélum, þá hveru mikið þyrfti að breyta þeim, hver stofnkostnaðurinn væri og 

árlegur hagnaður.  Nefnt var að upplýsingum um húsakost yrði leitast eftir ásamt hverjir 

verkferlar og hversu mikil vinna bóndans yrði vegna metanframleiðslunnar.  Upplýsingum 

um kostnaðartölur fyrir búnað til rafmagnsframleiðslu annars vegar og 

eldsneytisframleiðslu hinsvegar yrði leitast eftir.  Síðan hvernig auka mætti gerjun í haugi 

þannig að gasframleiðslan mundi aukast og einnig hvort hættur sköpuðust við framleiðslu á 

metani. 

5% 

27% 

23% 

30% 

15% 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að stofnkostnaður metanframleiðslu til 

sölu metans frá býli er um 32 milljónir og gæti slík sala skilað hagnaði.  

Hagnaður færi eftir eftirspurn eftir metani á hverjum stað fyrir sig og 

mögulegri framleiðslugetu búsins.  Hversu áhugasöm/áhugasamur ertu 

nú fyrir því að kynna þér möguleika þína á framleiðslu og sölu á 

metani? 

Mjög svo

Frekar

Hvorki né

Frekar lítið

Alls ekki
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Sami fjöldi svaraði seinni opnu spurningunni eða 33.  Seinni spurningin hljóðaði svo: „Er 

eitthvað sem þú vilt koma á framfæri að lokum?“ Nokkrir sem svara eru að tilkynna að þeir 

séu hættir rekstri, búið sé of lítið til að hægt sé að spá í metanframleiðslu eða að það sé of 

langt frá markaði.  Aðrir sem svara eru að tjá efasemdir sínar á að metanframleiðsla á 

Íslandi sé raunhæfur kostur.  Eru rök aðspurðra að býli á Íslandi hafi ekki nægjanlegt 

hráefnismagn til framleiðslunnar eða vegna fjarlægða býla frá markaði.  Einn aðspurður 

telur einfaldlega arfa vitlaust að nota metan þar sem það, að hans mati, skemmi bifreiðar.  

All nokkrir tjá sig um að þeir vildu frekar framleiða sitt eigið rafmagn heldur en að 

framleiða metan til eldsneytisnotkunar. 

Áhugi á metanframleiðslu eftir staðsetningu 

Það voru bændur á Suðurlandi sem höfðu mestan áhuga á framleiðslu metans bæði fyrir og 

eftir að þeir fengu vitneskju um stofnkostnað slíkrar framleiðslu.  Það voru 35% aðspurðra 

frá Suðurlandi sem svöruðu að þeir hefðu mjög mikinn eða frekar mikinn áhuga á að 

framleiða metan.  Minnstan áhuga höfðu bændur á Austurlandi eða tæp 18% þeirra 

svöruðu að þeir væru mjög svo eða frekar áhugasamir um metanframleiðslu.  Áhuginn 

hélst sá sami milli landshluta fyrir og eftir vitneskjuna um stofnkostnað 

framkvæmdarinnar.  Það voru hinsvegar bændur á Vesturlandi sem voru mest meðvitaðir 

um möguleika búsins til að framleiða metan eða tæp 35% þeirra svöruðu að þeir væru 

mjög svo eða frekar meðvitaðir um þennan möguleika.  Tæp 31% bænda á Suðurlandi 

svöruðu á sama hátt og 27% á Norðurlandi en tæp 8% á Austurlandi voru meðvitaðir um 

framleiðslumöguleikann.   

Ekki virtist fjarlægð býlis frá þjóðvegi hafa nokkur áhrif á það hvort ábúendur voru 

meðvitaðir eða áhugasamir um framleiðslu metans.  Þau býli sem voru lengst frá þjóðvegi, 

lengra en 7,1 km, voru flest á Norðurlandi og þau sem voru næst þjóðvegi, eða minna en 1 

km, voru flest á Vesturlandi.  Í heildina voru þó lang flest býlanna meira en 7,1 km frá 

þjóðvegi eða um 51% aðspurðra.  Næst flestir voru hinsvegar ábúendar býla sem voru næst 

þjóðvegi 1 eða tæp 23%. 

Svör ábuenda mögulegra metanbýla 

Nú voru sex býli sem voru styttra en 3 km frá þjóðvegi 1 og með nægjanlegt hráefnismagn 

til sölu á metani í hagnaðarskyni.  Tvö þessara býla eru kúabú með úrgang meiri en 3001 

tonn (auk gróðurúrgangs), eitt bú er sauðfjárbú með úrgang á bilinu 1001-1500 tonn og 

þrjú býli eru blönduð býli (kúa og sauðfjárbýli) með meira en 2000 tonn af úrgangi á ári.  

Fimm þessara býla eru þó hituð með rafmagni og gæti því verið áhugaverðara fyrir þá 

ábúendur að framleiða sitt eigið rafmagn úr lífgasinu frekar en metan.  Við nánari skoðun 

kemur þó ljós að þrjú þessara býla eru einungis með hitunarkostnað á bilinu 251 og 500 

þúsund ISK.  Eitt er með hitunarkostnað á bilinu 501 til 750 þúsund ISK og eitt á bilinu 

751 til 1000 þúsund ISK.  Eitt býli af þessum sex sem um ræðir er mjög svo áhugasamt um 

metanframleiðslu og eitt er frekar áhugasamt.  Áhugi þessara sex býla eykst ekkert eftir að 

stofnkostnaður hefur verið kynntur.  Flest þeirra býla sem taka þátt í könnuninni eru kynnt 

með rafmagni eða 66% svarenda.  Flest rafmagnskyntra býla eru á Norðurlandi eða um 

33% þeirra, 24% eru á Vesturlandi og 23% á Suðurlandi.  Fæst bú eru rafmagnskynduð á 

Austurlandi eða tæplega 20% þeirra.  Um 33% býla eru kynnt með hitaveitu og skiptist 

þannig að flest eru á Norðurlandi eða 44%, 36% eru á Suðurlandi og tæp 20% á 

Vesturlandi.  Ekkert býli á Austurlandi sem tók þátt í könnuninni var kynnt  með hitaveitu. 
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Eina býlið sem fellur undir fyrrgreinda kríteríu um fjarlægð frá þjóðvegi 1 og magn 

úrgangs og er að auki með hitaveitu er blandað býli, staðsett á Norðurlandi.  Árlegur 

eldsneytiskosntaður býlisins er á bilinu 0,6-1 milljón ISK og hitunarkostnaður innan við 

250 þúsund ISK á ári.  Sá sem svarar könnuninni fyrir hönd býlisins þekkir frekar lítið til 

möguleikans að framleiða metan og velur svarmöguleikann hvorki né þegar spurt er um 

áhuga á að framleiða það.  Svar hans varðandi áhugann breytist ekkert eftir vitneskjuna um 

stofnkostnað framkvæmdar.  Að hámarki má líða 3 ár að mati þátttakandans frá því að 

framkvæmd hefst og þar til hún fer að skila hagnaði.  Að lokum er þátttakandinn frekar 

áhugasamur um að nýta ráðgjafarfyrirtæki til að reikna út fyrir sig möguleikann á 

framleiðslu og sölu á metani. 

Svör við öllum spurningum viðhorfskönnunar má sjá í viðauka B. 

3.3.4 Greining á laga- og styrkjaumhverfi 

Núverandi lagaumhverfi metanframleiðslu er hagstætt fyrir framleiðendur þar sem 

einungis virðisaukaskattur er af sölu á metani (Lög um olíugjald og kílómetragjald nr 

87/2004).  Metan verður einnig samkeppnishæfara en ella vegna afsláttar, allt að 1.250.000 

ISK, sem veittur er af vörugjöldum við innflutning á metanbifreiðum (Lög um vörugjald af 

ökutækjum, eldsneyti o.fl. nr 29/1993) og lágmarks greiðslu bifreiðagjalda, 5.255 ISK, sem 

eigendur metanbifreiða þurfa að greiða (Lög um bifreiðagjald nr 39/1988).  Ekki má 

gleyma að leyfilegt er að leggja vistænum ökutækjum í 1,5 klst án endurgjalds í bílastæði í 

Reykjavík (Guðlaug Einarsdóttir, tölvupóstur, 15. maí 2014).   

Almennt eru engir fastir styrkir í boði til að stofna fyrirtæki eða annarskonar stofnstyrkir til 

að koma framleiðslufyrirtæki, að hvaða gerð sem er, af stað.  Ríkisstyrkir fyrir slíkt eru 

einfaldlega óheimilir samkvæmt EES samningnum nema í sérstökum undantektartilfellum.  

.Helst hlýst undanþága frá EES samningi um styrki til framleiðslufyrirtækja vegna 

rannsókna- og þróunarvinnu.  Mögulegt að Framleiðnisjóður gæti komið að málinu vegna 

reglu um undanþágu um smærri verkefni (Þórir Hrafnsson, tölvupóstur, 6. maí 2014).  

Hægt er að sækja um í styrktarsjóði hjá Framleiðnisjóði landbúnaðarins (Framleiðnisjóður 

Landbúnaðarins, á.d), Orkusjóði (Orkustofnun, 2014) og hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

en þar sem þetta er ekki nýsköpun lengur er ekki líkegt að það fengist styrkur frá 

Nýsköpunarmiðstöðinni (Bjarnheiður Jóhannsdóttir, munnleg heimild, 8. apríl 2014). 
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4 Umræður 

4.1 Samanburður rannsókna á kostnaði á hvern 

framleiddan Nm3 á 10 ára tímabili 

Samanburður á kostnaði á hvern framleiddan Nm
3
 á 10 ára tímabili má sjá í töflu 25.  Þær 

rannsóknir sem eru til skoðunar er fyrst rannsókn de Hullu o.fl (2008).  Í þeirri rannsókn 

var kostnaður mismunandi uppfærslubúnaða borinn saman.  Niðurstöðurnar má sjá efst í 

töflu 25. Seinni rannsóknin sem er til samanburðar er rannsókn Kristjáns Hlyns 

Ingólfssonar (2011) um könnun á hagkvæmni metansamlagsvers.  Hann kannaði kostnað á 

hvern framleiddan Nm
3
 bæði einungis útfrá verði vothreinisbúnaðar, það er kostnaður 

vegna lífgasframleiðslunnar var ekki tekinn með í útreikninga, og heildarfjárfestingu sem 

er þá heildar kostnaður framkvæmdar, frá framleiðslu lífgass til nýtingar á metani.  

Niðurstöður hans eru birtar undir KHI (2011) í töflu 25. 

Tafla 25 Samanburður rannsókna á kostnaði á hvern framleiddan Nm
3
 á 10 ára tímabili 

   
Framleiðslu-

magn 

[Nm
3
/klst] 

Kostnaður [kr/Nm
3
] 

      

Vothreinsi-

búnaður 

Heildar-

fjárfesting 

de Hullu o.fl. (2008) 

  

144 23,3 x 

KHI (2011) 

  

45 80 290 

Metanbýli 

T
il

v
ik

 

0 0,4 1196,2 1584,1 

1 5 107,5 183,0 

2 5,5 96,5 165,2 

3 6 89,6 154,4 

4 6 100,9 169,6 

5 7 86,5 147,2 

6 8 75,7 130,4 

7 9 67,3 117,4 

8 11,3 53,7 96,3 

 

De Hullu o.fl. fengu þær niðurstöður að kostnaðurinn á hvern framleiddan Nm
3
 á 10 ára 

tímabili væri 0,15 evrur eða 23,3 ISK (1 € = 155,2 ISK skv heimasíðu Arionbanka 17. 

febrúar 2014).  Framleiðslumagnið í útreiknigum þeirra var 144 Nm
3
/klst.  Kristján Hlynur 

Ingólfsson (2011) fékk þær niðurstöður í rannsókn sinni að kostnaðurinn væri 80 ISK á 

hvern framleiddan Nm
3
 á tímabilinu.  Möguleg framleiðsla metans var 45 Nm

3
/klst.  Eins 

og sést í töflu 26 er kostnaðurinn á hvern framleiddan Nm
3
, ef viðhaldskostnaður búnaðar 

er 2,5%, á bilinu 53,7 til 1.196,2 ISK og fer eftir nýtingu metansins.  Því meira sem er 

framleitt því ódýrari er kostnaður á hvern framleiddan Nm
3
. 

Í rannsókn de Hullu o.fl (2008) er verðið lægst eða 23,3 ISK fyrir framleiðsluna 144 

Nm
3
/klst.  Í þessari rannsókn fer kostnaður á hvern framleiddan Nm

3
 niður með meiri 
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framleiðslu og er komið niður í 53,7 ISK við famleiðslumagnið 9 Nm
3
/klst.  Hjá Kristjáni 

Hlyn Ingólfssyni (2011) var verðið hinsvegar enn í 80 kr þrátt fyrir framleiðslu upp á 45 

Nm
3
/klst sem er sama verð og fengist milli framleiðslumagnsins 7-8 Nm

3
/klst í þessari 

rannsókn.  Framleiðsluaðferðin var því dýrust í rannsóknar tilfelli Kristjáns Hlyns 

Ingólfssonar (2011).  Þegar ekki einungis var horft til kostnaðar vegna 

vothreinsibúnaðarins heldur einnig á allan aðbúnað lífgasversins var kostnaðurinn í 

rannsókn Kristjáns Hlyns Ingólfssonar (2011) enn meiri eða 290 kr/ Nm
3
.  Þegar horft er til 

um tífalt minni framleiðslu í þessari rannsókn en í rannsókn hans er kostnaður samt 

einungis 183,0 kr á hvern framleiddan Nm
3
.  Kostnaður mesta framleiðslutilviksins fer úr 

53,7 kr/Nm
3
 í 96,3 kr á hvern framleiddan Nm

3
.  Er það um 80% kostnaðaraukning milli 

þess þegar einungis er horft á vothreinsibúnaðinn og síðan heildarfjárfestingu.  Í rannsókn 

Kristjáns Hlyns Ingólfssonar (2011) fer kostnaður hinsvegar úr 80 kr/ Nm
3
 í 290 kr /Nm

3
 

sem er næstum fjórföld aukning á framleiðsluverði hvers Nm
3
.  Felst þessi mikli munur 

líklega í byggingu gerjunartanka í Bláskógabyggð en í þessari rannsókn er einungis gert 

ráð fyrir því að gamlir olíutankar séu notaðir til framleiðslu á lífgasi.  Slíkt hefur verið gert 

á Íslandi án mikils kostnaðar líkt og kom fram fyrr í ritgerðinni.  Að þurfa ekki að byggja 

gerjunartank er mikill kostur við litla framleiðslu á einu býli.  Einnig þarf ekki að ferja 

úrgang frá býlum í gerjunartankinn, líkt og í tilfelli samlagsorkuversins, og virðist sá 

kostnaður einnig hafa mikil áhrif á verð hvers framleidds Nm
3
.  Þetta er eitthvað sem 

framleiðsluaðili á litlum skala sleppur við, hann nýtir eingöngu úrgang sem tilfellur á 

bænum sjálfum. 

4.2 SVÓT greining 

Helstu hugleiðingar um metansölu frá býli eru dregnar saman í SVÓT greiningu í töflum 

26 og 27 hér að neðan.   

4.2.1 Helstu stykleikar og veikleikar innri þátta 

Í töflu 26 eru SVÓT greining á innri þáttum fyrirtækis með tilliti til styrkleika þeirra og 

veikleika og í töflu 27 er greining á ytri þáttum með tilliti til tækifæra og ógnana.  Í 

greiningu á innri þáttum er fyrst horft til starfsmannamála, svo fjármála fyrirtækisins, þá 

vöruúrvals, þjónustu og að lokum er horft til framleiðslunnar sjálfrar.  Sjá töflu 26.   
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Tafla 26 SVÓT greining fyrir innri þætti fyrirtækis sem stofnað yrði í kringum sölu á 

metani frá býli 

 
SVÓT greining - Innri þættir 

 
Styrkleikar  Veikleikar 

Starfsmanna

-mál 

Einn fastur starfsmaður sem vinnur í um 

2 klst á dag.  Ódýrt starfsmannahald. 

Starfsumhverfi er við heimili 

starfsmanns, líkt og búskapurinn sem 

yrði áfram hans aðal starf.  Starfsmaður 

gæti því brugðist skjótt við ef hans þyrfti 

við á framleiðslusvæði. 

Frávera starfsmanns vegna persónulegra 

ástæðna gæti skapað vandamál.  

Nauðsynlegt að þekking sé hjá fleirum 

sem geta þá gripið inn í. 

Fjármál 
Fjármál tiltölulega einföld þ.s einungis 

er verið að selja eina vöru á einum stað. 

Sala gæti verið ónæg til að hún skilaði 

hagnaði. 

Vöruúrval 
Ein vara til sölu.  Hægt að einblína á að 

markaðssetja einn hlut í stað margra.  . 

Eina varan sem er til sölu gæti verið 

varan sem kúnninn ekki þarf.  Með sölu 

á einni vöru er fyrirtæki með öll eggin í 

sömu körfunni og því aukin áhætta sem 

fylgir. 

Þjónusta 

Persónuleg þjónusta.  Viðskiptavinur 

kaupir metan úr fjósi bóndans á 

staðnum. 

Starfsmaðurinn ekki alltaf á staðnum 

þegar keypt er metan.  Möguleiki á að 

metan sé ekki til og viðskiptavinur fari 

tómhentur í burtu. 

Framleiðsla 

Tiltölulega einföld framleiðsla sem getur 

starfað án stöðugrar viðveru 

starfsmanns.   

Spurning hvort nægjanleg þekking sé í 

landinu til að gera við búnaðinn ef hann 

bilar alvarlega.  Framleiðsla gæti ekki 

annað eftirspurn sé hún of mikil á 

tilteknum stað. 

 

Helstu styrkleikar innri þátta er einfaldleiki fyrirtækisins.  Fyrirtækið getur starfað að 

mestu án viðveru starfsmanns og verður reksturinn þar af leiðandi ódýrari en ella.  Einnig 

ættu fjármálin að vera tiltölulega einföld þar sem vörubirgir fyrirtækisins er búið sjálft sem 

sem selur síðan eingöngu eina vöru.  . 

Helsti veikleiki fyrirtækisins er að það hefur öll eggin í sömu körfu nema framleiðandi 

reyna að skapa sér tækifæri á fleiri máta.  Sjá kafla 4.2.3 hér á eftir.  Afkoma fyrirtækisins 

veltur öll á sölu einnar vöru og því áhætta sem fylgir rekstrinum.  Ef salan er ekki næg eða 

hráefnisskortur verður í fjósi þá er hætta á að illa fari.   

Ef skortur er á metani og viðskiptavinur fer fýluferð að bænum gæti það komið niður á 

orðspori fyrirtækisins og í kjölfarið yrðu færri sem gerðu sér ferð að bænum.  Til að auka 

þjónustuna væri gott að gefa út snjallforrit í síma sem segði til um hvar 

metanáfyllingastöðvar landsins væru og hvort metan væri til á staðnum ef eftirpurn yrði 

meiri en framboðið.  Þannig væri hægt að koma upplýsingum til viðskiptavinar, hvar og 
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hvort metan er að fá á tilteknum stað áður en hann keyrir að áfyllingarstöðinni.  Ef margar 

áfyllingarstöðvar verða til á býlum landsins gæti viðskiptavinur haft yfirlit yfir stöðvarnar 

og séð hvar metan væri að fá og ákveðið hvar best sé fyrir hann að fylla á tankinn.  Þannig 

hljóta allir góðs af, framleiðendur vegna aukins þjónustustigs og viðskiptavinur vegna betri 

yfirsýnar. 

Annar veikleiki metanbýlis er mögulegur skortur á þekkingu í landinu á metanframleiðslu 

og búnaðinum sem henni fylgir.  Þó er vothreinsibúnaður á tveimur stöðum á landinu og 

því þekking að byggjast upp.  Ef búnaður bilar gæti þurft að kalla til framleiðanda búnaðar 

til aðstoðar á viðgerð ef innlendur aðili getur ekki lagað hann.  Gæti það reynst dýrt.  Hægt 

væri að koma á stokk sambandi metanframleiðanda þar sem upplýsingar og þekking yrði 

sett undir einn hatt til. 

4.2.2 Helstu tækifæri og ógnanir ytri þátta 

Í SVÓT greiningu fyrir ytri þætti metanbýlis er umhverfi þess fyrst greint gagnvart 

samkeppnisaðilum þess, síðan er laga- og styrkjaumhverfið tekið saman og þeir hagrænu 

þættir metnir sem framleiðslan gæti haft áhrif á.  Skoðað er hvaða áhrif nýjungar á sviðinu 

gætu haft á framleiðsluna og að lokum er skoðað hvert starfsumhverfið er.  Sjá töflu 27. 
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Tafla 27 SVÓT greining fyrir ytri þætti fyrirtækis sem stofnað yrði í kringum sölu á metani 

frá býli 

 
SVÓT greining - Ytri þættir 

 
Tækifæri Ógnanir 

Samkeppnis-

aðilar 

Samkeppnisaðilar allir í Reykjavík eins 

og er svo nýr framleiðandi út á landi 

væri einn um markaðinn á 

framleiðslusvæðinu. 

Nærliggjandi býli gæti hafið framleiðslu 

og þar með tekið til sín hluta af 

markhópi.  Notkun metans gæti minnkað 

og aðrir umhverfisvænir orkugjafar tekið 

yfir markað umhverfisvænna 

eldsneytisgjafa. 

Laga-

umhverfi 

Ekkert olíugjald af metani, einungis vsk 

af sölu þess.  Afsláttur, að hámarki 

1.250.000 ISK, er af vörugjöldum 

metanbifreiða við innflutning.  Eigendur 

metanbifreiða greiða lágmarks 

bifreiðagjald, 5.255 kr á ári.  Metanbýlið 

sækir um starfsleyfi og við 

leyfisveitingu er starfsemin starfandi 

með opinbera samþykkt
 

Sett yrðu sambærileg lög á metan og eru 

á olíu og einhverskonar metangjald 

rukkað.  Olíugjald lækkað í lögum um 

olíugjald og verð á jarðefnaeldsneyti 

lækkar í kjölfarið.  Sett yrðu lög sem 

heimiliðu ekki einkaframleiðendum 

metans að selja það. 

Styrkja-

umhverfi 

Hægt að sækja um í styrktarsjóði 

Framleiðnisjóðs landbúnaðarins, 

Orkusjóðs og Nýsköpunarmiðstöðvar 

Almennt eru engir fastir styrkir í boði 
 

Hagrænir 

þættir 

Þjóðhagslegur sparnaður vegna 

framleiðslu á innlendum orkugjafa.  Ef 

metanverð á almennum markaði hækkar 

nýtur framleiðandi góðs af því. 

Bensín eða díselverð gæti lækkað og 

þannig gert metan að óaðlaðandi 

valmöguleika. 

Nýjungar 

Býr til markað út á landi og brúar bil 

fyrir eigendur metanbifreiða milli 

landsbyggðar og Reykjavíkur. Selja 

fleiri vörur líkt og hrað áfyllingu fyrir 

rafmangsbíla eða afurðir býlis.  Einnig 

hægt að skapa auka afurð gegnum 

sýningarferðir um 

metanframleiðslusvæðið og vera með 

námskeið fyrir aðra bændur um 

framleiðslu metans á býli 

Nýr ódýrari en fullkomnari 

tæknibúnaður til hreinsunar metans 

kæmi á markað og fleiri, minni bændur, 

hæfu sölu og mundu auka samkeppni. 

Markaður mundi ekki bregðast við 

auknu framboði á metani.  

Starfs-

umhverfi 

Samningsgerð við langferðabifreiðar um 

kaup á metani sem keyra framhjá 

tilteknum framleiðslustað.  Samvinna 

með nærliggjandi sveitarfélag um not á 

metanbílum.  Sameiginlegt átak íbúa 

sveitarfélaga fyrir metanframleiðslu 

möguleg. 

Óánægja hjá nærliggjandi býlum og 

sveitarfélagi vegna starfseminnar.  

Mikilvægt að ræða um framkvæmdina 

við sem flesta til að mæta ekki mótstöðu. 
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Samtakamáttur 

Ef fyrirhugað er að framleiða og selja metan er mikilvægt að ganga úr skugga um það að 

framkvæmdin mæti ekki mótlæti hjá nærliggjandi íbúum eða sveitarfélagi.  Framkvæmdina 

þarf að kynna í nánasta umhverfi hennar og klókt væri að tryggja sér viðskiptavini áður en 

lagt er af stað í uppsetningu búnaðar.  Til dæmis væri hægt að semja við sveitarfélagið um 

að bifreiðar í eigu þess yrðu metanbílar og skiptu við framleiðanda eða við fyrirtæki sem 

reka langferðabíla sem eiga leið framhjá býlinu.  Þannig væri hægt að tryggja sér fasta 

viðskiptavini.  Bændur í kring gætu séð hag sinn í því að bóndi á næsta bæ seldi metan.  

Geta þeir, með því að versla við framleiðanda, sparað sér jafn mikið í eldsneytiskostnað á 

ári og framleiðandinn gerir sjálfur og það án þess að þurfa að leggja í sömu framkvæmdir 

og hann.  Mögulegir viðskiptavinir framleiðanda eru því ekki eingöngu sú umferð sem 

keyrir framhjá bænum á dag.  Jafnvel væri hægt að semja við sveitarfélagið að 

gróðurúrgangur sem tilfelli í nærliggjandi kaupstað yrði settur í gerjunartankana til 

framleiðslu á metani og væri það þá á sumrin þegar færri dýr eru í fjósi.  Ef annar lífrænn 

úrgangur tilfellur í kaupstaðnum væri hægt að semja um að fá að nýta hann einnig.  Þar 

sem nærliggjandi ábúendur framleiðsluaðila eru hagsmunaaðilar gæti sveitarfélagið tekið 

af skarið og hvatt þá bændur sem nægjanlega framleiðslumöguleika hafa til að framleiða 

metan og þá komið á stokk styrkjakerfi sem léttir undir stofnkostnaði framleiðsluaðilans. 

Með sameiginlegu átaki íbúa sveitarfélags væri mögulegt að skapa markað fyrir 

metanframleiðslu á býli þrátt fyrir að umferð framhjá svæðinu sé ekki nægjanleg til að 

hægt sé að flokka býlið á arðbærum stað.  Ef framleiðslan er næg þá gætu bifreiðar 

nágranna metanbýlisins og opinberar bifreiðar í eigu sveitarfélagsins verið knúin með 

metani og þannig aukið eftirspurnina á staðnum.  Það er allra hagur að spara þegar kemur 

að eldsneytiskostnaði og með góðu samstarfi og sameiginlegu átaki væri hægt að skapa 

markað sem annars væri ekki til. 

Aukin umsvif metanbýlis 

Metanframleiðslan að Hraungerði í Flóa hefur hlotið töluverða athygli og var aðsóknin svo 

mikil í að skoða búnaðinn að eigendur þurftu að loka á allan aðgang.  Á tíma komu 800 

manns á ári til að skoða metanframleiðsluna á bænum og af því fólki voru einnig 

skipulagðar hópferðir af vinnustöðum, svokallaðar óvissuferðir, og jafnvel skipuleggjendur 

gæsa- og steggjaveisla boðuðu komu sína og annarra veislugesta á staðinn (Jón Tryggvi 

Guðmundsson, munnleg heimild, 3. september 2013).  Það er því óhætt að segja að 

mörgum þykir heimasmíðuð metanframleiðslustöð forvitnileg og væri jafnvel hægt að gera 

meira úr starfseminni í kringum framleiðsluna sjálfa ef framleiðandi hefði áhuga á slíku.  

Hægt væri að vera með skipulagðar sýningarferðir um svæðið og námskeið fyrir aðra 

bændur um framleiðsluna 

Til að auka vöruúrval metanbýlis væri hægt að skoða það að setja upp hraðáfyllingu fyrir 

rafmagnsbíla við áfyllingarstöð metansins.  Yrði metanbýlið þá að nokkurskonar 

áfangastað eigenda vistvænna farartækja.  Jafnvel væri hægt að vera með litla sölu á 

staðnum þar sem afurðir búsins yrðu seldar, til dæmis grænmeti.   

Með auknum afurðum og skemmtilegri umgjörð í kringum metansöluna yrði býlið með 

forskot á samkeppni ef nærliggjandi býli hæfu metansölu.  Hætta er þó á að nýr 

framleiðslustaður tæki með hluta markhóps á staðnum til sín.  Helst yrði ógnin meiri ef 

ódýrari búnaður en sá frá Metener kæmi á markað og samkeppnisaðili gæti selt metanið 

ódýrara vegna minni stofnkostnaðar á metanframleiðslu. 
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Stjórnvaldsaðgerðir 

Það gæti verið að einfaldasta aðkoma ríkissins til að ýta undir metanframleiðslu sé sú að 

hækka eldsneytisgjaldið svo bensín og díselolía hækki í verði.  Þannig yrði framleiðsla og 

notkun metans samkeppnishæfari.  Á sama tíma yrði mögulegt að hækka verðið á metaninu 

svo minni framleiðsla yrði arðbær.  Einnig væri mögulegt fyrir ríkissjóð að vera með 

styrkúthlutanir til þeirra sem hyggjast framleiða innlent eldsneyti en útfærslan yrði alltaf 

flóknari en hækkun eldsneytisgjaldsins enda óheimilt að veita slíka styrki nema í 

sérstökum undantekningartilvikum samkvæmt EES samningi (Þórir Hrafnsson, 

tölvupóstur, 15. maí 2014).  Ljóst er þó að hækkun eldsneytisgjalds yrði ekki vinsæl 

aðgerð meðal almennings. 

Stjórnvöld og aðrir landsmenn ættu ekki að vanmeta óbein áhrif af metanframleiðslu en 

með slíkri framleiðslu væri verið að stuðla að sjálfbærni í landbúnaði á Íslandi.  Sjálfbærni 

tekur ekki einungis til tillit til efnahagslegra áhrifa verkefnis heldur einnig til 

umhverfislegra og félagslegra áhrifa þess líka.  Með metanframleiðslu á býli gæti myndast 

aukin samstaða meðal fólks innan sveitarfélaga vegna aukins sparnaðar í 

eldsneytiskaupum, sveitabyggðin yrði blómlegri með auknum viðskiptavinum sem stoppa 

og kaupa gas og ímynd tiltekins býlis yrði betri vegna sjálfbærni hugsunarinnar.  Síðast en 

ekki síst yrði orkuöryggi landsmanna meiri vegna meiri framleiðslu innlends eldsneytis.  

Ef hægt væri að meta fjárhagslegan ávinning af óbeinun áhrifum metanframleiðslu gæti 

arðbærni framleiðsunnar á býli verið meiri en nú virðist vera.  
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5 Lokaorð  

5.1 Samantekt 

Framleiðsla á lífgasi og metani er stunduð víða um heim en af mismunandi stærðargráðu 

og til mismunandi brúks.  Mjög frumstæð handvirk lífgasorkuver þar sem 

gerjunartankarnir eru allt niður í 1m
3
 eru notuð til þess að framleiða rafmagn og hita til 

einkanota.  Svo eru orkuver sem framleiða hita og rafmagn fyrir fjölmennar borgir eða 

uppfæra lífgasið í metan sem er svo notað sem eldsneyti.  Tæknilegar lausnir til uppfærslu 

metans eru til  og nokkrar þeirra komnar á markað.  Þess má geta að árið 2009 voru 

uppfærslustöðvar yfir 100 talsins, flestar í Svíþjóð og Þýskalandi.  Tæknin hefur ekki náð 

fótfestu á Íslandi, hvorki í landbúnaðar- né öðrum geirum. 

Þessi ritgerð fjallar um fýsileika þess að framleiða metan á bóndabýli.  Niðurstöður 

viðhorfskönnunar gefa til kynna að áhugi er til staðar.  Hægt er að gera heimagerða stöð 

eða kaupa verksmiðjueiningu.  Í Finnlandi er framleiðandi að vothreinisbúnuðum af 

tveimur stærðargráðum sem henta býlum á Íslandi, vinnslugeta þeirra er 10 Nm
3
/klst og 20 

Nm
3
/klst.  Hins vegar leiða arðsemisgreiningar fyrir keypta einingu í ljós að til þess að það 

sé arðbært að framleiða metan þarf sala þess að ná að meðaltali 8 Nm
3
/klst á dag sé 

metanið selt á sama verði og það er selt hjá Olís eða á 155 kr/Nm
3
.  Endurgreiðslutími 

eigin fjárfestingar í framkvæmdinni, sem er áætluð vera 25% af stofnkostnaði, er þá 4,2 ár.  

Sé verðið hjá metanbýlinu 10 kr hærra en hjá Olís er salan orðin arðbær þegar seldir eru að 

meðaltali 7 Nm
3
/klst á dag og verður endurgreiðslutími eigin fjárfestingar þá 6 ár.  Sé 

metanið selt á 193,8 kr til viðskiptavinar sem er 38,8 kr meira en Olís selur metanið á, 

verður salan arðbær við sölu að meðaltali 5,5 Nm
3
/klst á dag og endurgreiðslutími 

fjárfestingarinnar verður 5 ár. 

Þegar kannað er hvert lágmarks söluverð metans verður að vera svo tiltekin framkvæmd 

verði arðbær kemur í ljós að eigi minnsta framleiðslutilvikið að verða arðbært, það er sala 

að meðaltali 5 Nm
3
/klst á dag, þarf verðið til viðskiptavinar að vera 196,5 kr.  Verðið á 

metaninu þegar mesta sölutilvikið er skoðað, það er sala að meðaltali 9 Nm
3
/klst á dag, 

þarf hinsvegar ekki að vera nema 123,7 kr svo framkvæmdin verði arðbær.  Munurinn er 

því töluverður og greinilegt er að hver áfylling skiptir gríðarlegu máli fyrir afkomu 

framleiðandans.  Það sölumagn sem er arðbært þegar verð metansins er hvað næst 

núverandi metanverði er sala að meðaltali 7 Nm
3
/klst.  Verðið á metaninu svo sú sala yrði 

arðbær er þá 156,4 kr til viðskiptavinar. 

Þegar niðurstöður arðsemisgreingar á sölu metans eru skoðaðar með hliðsjón af 

nauðsynlegu hráefnismagni sem þarf til metanframleiðslu og mögulegri eftirpurn eftir 

metani er ljóst að framleiðsla og sala á metani er ekki arðbær fyrir hvaða býli sem er.  

Kúabú þarf miðað við núverandi metanverð að vera með 3.800 tonn af úrgangi til að geta 

framleitt nægjanlegt magn og sauðfjárbú með 1.300 tonn.  Svínabú þarf hinsvegar að vera 

með 9.500 tonn af úrgangi frá sláturgrísum til að geta framleitt nóg.  Í raun eru það lang 

flest býli landsins, samkvæmt niðurstöðum viðhorfskönnunarinnar, sem ekki hafa þetta 
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mikla hráefni til að vinna úr og því ekki arðbært fyrir þau að selja metan.  Einnig eru býlin 

mörg hver of langt frá markaði.  Hinsvegar, ef býli er á fjölförnum stað og með nægjanlegt 

hráefnismagn getur það hagnast á metansölunni.  Fjöldi slíkra býla á landinu gæti verið um 

6 talsins.  Í viðhorfskönnuninni kom einnig fram að um 32% bænda eru áhugasamir um að 

framleiða metan. 

Lagaumhverfi metansölu er hagstætt þar sem ekkert olíugjald er af sölu þess heldur 

einungis virðisaukaskattur.  Engir fastir styrkir eru fyrir stofnkostnað 

metanframleiðslustöðvar en hægt er að sækja um styrki til styrktarsjóða Framleiðnisjóðs 

landbúnaðarins, Orkusjóðs og til Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.   

5.2 Framhaldsrannsóknir 

Skoða mætti betur aðrar tækniuppfærslur en vothreinsiaðferð því svo virðist sem hún sé í 

stöðugri framför.  Einnig er framleiðandi í Svíþjóð sem kallast Biosling sem framleiðir 

afbrigði af vothreinsistöð nema í stað þvottaturns eru slöngur sem vafðar eru í hring og 

síðan snúið hratt þegar gasi og vatni er veitt í gegn.  Við snúninginn hvarfast kolvtísýringur 

við vatnið og skilst frá metaninu.  Hefur framleiðandinn fengið fjölmörg verðlaun á sviði 

tækniþróunar (Biosling AB, 2012) en búnaðurinn er ekki kominn á markað og verð hans 

því enn óuppgefið.  Þegar búnaðurinn kemst á markað væri áhugavert að bera hann saman 

við búnað Meteners. 

Áhugavert væri að gera könnun meðal eigenda metanbifreiða um hversu hátt verð þeir 

væru tilbúnir að greiða fyrir metan ef þeir gætu fyllt á bíla sína á landsbyggðinni.  Hægt 

væri síðan að byggja verðlag metansins hjá metanbýlinu á niðurstöðum hennar. 

Nánari kortlagning á staðsetningu þeirra býla sem eru með nægjanlegt hráefni og mögulega 

viðskiptavini til að geta selt metan í hagnaðarskyni væri efni í aðra rannsókn.  Væri þá 

einnig hægt að kanna áhuga sérstaklega þessara tilteknu býla á metanframleiðslu og þá lagt 

mat á hvernig dreifikerfi fyrir metanáfyllingarstöðvar gæti litið út á landsbyggðinni. 

Að síðustu væri fýsileikakönnun á framleiðslu lífgass á býli til rafmagnsframleiðslu til 

eigin notkunar áhugavert rannsóknarefni. 
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