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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni í grunnnámi í viðskiptafræðideild með áherslu á stjórnun við 

Háskóla Íslands og er metin til 12 eininga (ECTS). 

Leiðbeinandi minn í þessu verkefni er Eðvald Möller lektor í viðskiptafræðideild við 

Háskóla Íslands. Ég vil þakka Eðvaldi fyrir þá hjálp sem hann veitti mér og þá einna helst 

við fjárhagslega greiningu verkefnisins.  

Ísfélag Vestmannaeyja hefur stutt þetta verkefni rækilega hvað varðar upplýsingagjöf 

um ýmsar rekstrartölur og fær lof fyrir það. Sérstaklega vil ég þakka Rafni 

verksmiðjustjóra, Örvari fjármálastjóra, Herði í hagdeildinni og Sigfúsi vélstjóra. Rarik sá 

mér fyrir mikilvægum upplýsingum um rafmagnskerfi Þórshafnar og fleiri bæjarfélaga og 

fær þakkir fyrir það. Hjá Rarik fá Steingrímur deildarstjóri, Hilmar skjalavörður og Tryggvi 

í vinnuflokknum á Þórshöfn góðar þakkir. Héðinn veitti mikilvægar upplýsingar hvað 

varðar kostnað og einnig vil ég þakka Ólafi deildarstjóra fyrir sitt framlag. Að lokum vil ég 

þakka öllum öðrum þeim sem lögðu mér lið í þessu verkefni. 

Á þeim þremur árum sem að ég hef stundað nám í viðskiptafræði við Háskóla Íslands 

hefur sjóndeildarhringurinn víkkað og skilningur á fyrirtækjarekstri aukist. Einnig hef ég 

lært að nýta fjölmörg verkfæri við ákvörðunartöku, fjárhagslegar greiningar og 

stefnumótun. Við vinnu á þessu lokaverkefni kom þó í ljós að raunveruleg verkefni geta 

oft orðið aðeins flóknari en skólabókardæmi. 
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Útdráttur 

Verkefnið sem hér er lagt fram á rætur sínar að rekja til vandamáls sem er viðvarandi í 

heiminum í dag. Þetta stóra vandamál er hnattræn hlýnun. Það er sett í samhengi við 

breytingar hjá íslensku fyrirtæki, Ísfélaginu, sem höfundur þekkir af eigin raun þar sem 

hann er fyrrum starfsmaður þess. Þekking höfundar á fyrirtækinu og áhugi á 

viðfangsefninu var innblástur hans til að kanna efnið betur og vinna lokaverkefni út frá 

niðurstöðunum. Ákveðið var að kanna í þessu verkefni hvort það væri raunhæfur 

möguleiki að innleiða rafskautsketil í fiskimjölsverksmiðju Ísfélags Vestmannaeyja á 

Þórshöfn og hvort að slíkt verkefni myndi skila bæði fjárhagslegum og umhverfislegum 

arði. Við þessa ritgerð var stuðst við upplýsingar sem fengust í gegnum munnlegar 

heimildir og tölvupósta, en einnig voru notuð raungögn frá rekstri Ísfélags Vestmannaeyja 

og aðrar heimildir. Mikilvægustu niðurstöður þessa verkefnis eru að það er ekki 

raunhæfur möguleiki fyrir Ísfélag Vestmannaeyja að skoða uppsetningu á slíkum katli 

vegna þess að dreifikerfi raforku til Þórshafnar er nánast fullnýtt á álagstímum og því ljóst 

að það þarf heilmikið fjármagn til þess að fá fullnægjandi raforku til þess að starfrækja 

slíkan ketill. Vegna þessa var reiknað raforkuverð og svartolíuverð svo að sparnaður 

myndi hljótast og þannig gera verkefnið raunhæft. Samkvæmt arðsemislíkani var 

niðurstaða núvirðingar á 20 ára fjárfestingu á rafskautskatli jákvæð um 3.057.507 kr. og 

hagræðing skuldsetningar 1.121.577 kr. svo aðlagað núvirði miðað við skuldsetningu upp 

á 20% og eigið fé 80% er 4.179.084 kr. 

  



 

6 

Efnisyfirlit 

Formáli ....................................................................................................................... 4 

Útdráttur .................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 6 

Myndaskrá ................................................................................................................. 8 

Töfluskrá..................................................................................................................... 8 

 Inngangur ........................................................................................................... 10 

 Rafmagn á Þórshöfn .......................................................................................... 12 

2.1 Sjávarföll ..................................................................................................... 13 

2.2 Jarðhiti ........................................................................................................ 15 

2.3 Aukin flutningsgeta .................................................................................... 17 

 Ísfélag Vestmannaeyja ....................................................................................... 19 

3.1 Fiskveiðar .................................................................................................... 19 

3.2 Fiskvinnsla .................................................................................................. 19 

3.3 Dreifiaðilar .................................................................................................. 20 

3.4 Kaupmenn .................................................................................................. 20 

3.5 Neytendur................................................................................................... 21 

 Fiskimjölsverksmiðjur ........................................................................................ 22 

4.1 Svartolía ...................................................................................................... 23 

4.2 Rafskautskatlar ........................................................................................... 26 

 Fiskimjölsverksmiðjan á Þórshöfn ..................................................................... 28 

5.1 Innleiðing á rafskautskatli .......................................................................... 29 

5.1.1 Kaup á rafskautskatli ........................................................................... 32 

5.1.2 Breyting á ketilhúsinu ......................................................................... 33 

5.1.3 Uppsetning á rafskautskatli ................................................................ 34 



 

7 

5.1.4 Samtals ................................................................................................ 35 

 Fjárhagsleg greining ........................................................................................... 36 

6.1 Núvirðing og aðrar fjárfestingarreglur ....................................................... 36 

6.2 Forsendur fjárhagslegrar greiningar ........................................................... 37 

6.2.1 Svartolíunotkun ................................................................................... 38 

6.2.2 Stofnkostnaður.................................................................................... 38 

6.2.3 Afskriftir .............................................................................................. 38 

6.2.4 Tekjur .................................................................................................. 39 

6.2.5 Skattar ................................................................................................. 40 

6.2.6 Fjármögnun ......................................................................................... 40 

6.3 Niðurstöður ................................................................................................ 41 

6.3.1 Næmnigreining ................................................................................... 43 

6.3.2 Hvirfilgraf ............................................................................................ 43 

 Umræða ............................................................................................................. 46 

 Lokaorð .............................................................................................................. 48 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 50 

Viðauki ..................................................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

Myndaskrá 

Mynd 1: Hámarksstraumhraði sjávarfalla (m/s) á stórstreymi (Gunnar Guðni 

Tómasson, Ólöf Rós Káradóttir, Stefán Kári Sveinbjörnsson, 2011, júní). ........... 14 

Mynd 2: Flekahreyfingar (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, e.d). .......................................... 16 

Mynd 3: Hefðbundin virðiskeðja sjávarútvegs (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2002). ............ 19 

Mynd 4: Vinnsluferlið (Ísfélag Vestmannaeyja, 2016). ..................................................... 22 

 

Töfluskrá 

Tafla 1: Raforkunotkun á Þórshöfn (Rarik, 2019). ............................................................ 13 

Tafla 2: Yfirlit um álitlegar borholur í Öxarfirði (Jóhann Þórhallsson, 2005, bls. 14). ...... 16 

Tafla 3: Útflutningur eftir vinnslugreinum og löndum 2010-2018 (Hagstofa 

Íslands, 2019). ....................................................................................................... 21 

Tafla 4: Olíunotkun í iðnaði 1983-2015. Raforka sem hefur komið í stað olíu sýnd 

frá árinu 1993 í olíuígildum (Orkustofnun, 2016). ............................................... 24 

Tafla 5: Útflutningur eftir vinnslugreinum 1999-2015 (Hagstofa Íslands,2016). ............. 24 

Tafla 6: Svartolíuverð á kílógramm með öllum tilkostnaði fyrir Ísfélag 

Vestmannaeyja (Hörður O. Grettisson, 2019). ..................................................... 25 

Tafla 7: Heildaraflatölur (Ísfélag Vestmannaeyja, maí 2018). .......................................... 29 

Tafla 8: Heildarkostnaður við uppsetningu á rafskautskatli (Ólafur Guðlaugsson, 

munnleg heimild, 22. febrúar 2019). ................................................................... 35 

Tafla 9: Afskriftir á tækjum (Anný Aðalsteinsdóttir, munnleg heimild, 14. mars 

2019). .................................................................................................................... 39 

Tafla 10: Sparnaður af því að skipta úr svartolíu í raforku. .............................................. 39 

Tafla 11: Skattar á verkefnið (Fjármagnstekjuskattur, 2018). .......................................... 40 

Tafla 12: Lánagreiðslur. .................................................................................................... 41 

Tafla 13: Sjóðstreymi. ....................................................................................................... 42 



 

9 

Tafla 14: Hagræði skuldsetningar. .................................................................................... 43 

Tafla 15: Næmnigreining. ................................................................................................. 43 

Tafla 16: Hvirfilgraf. .......................................................................................................... 45 

 

 

 

 



 

10 

 Inngangur  

Á Íslandi eru gríðarlegar náttúruauðlindir sem hægt er að nýta til rafmagnsöflunar, til 

dæmis rennandi vatn en einnig eru tækifæri til þess að beisla krafta náttúrunnar á fleiri 

sviðum og framleiða rafmagn. Staðsetning Íslands er mjög hentug hvað varðar ýmsar 

náttúruauðlindir en flekaskil ganga þvert í gegnum landið og afleiðing af því er að heitt 

vatn kemur upp á yfirborðið. Á Íslandi eru því tækifæri til þess að afla mikillar raforku með 

sjálfbærum hætti og nýta hana í iðnað á borð við fiskimjölsverksmiðjur.  

 Raforkan sem búin er til á Íslandi er mestmegnis úr vatnsaflsvirkjunum en þær 

nýta rennandi vatn til þess að snúa túrbínu sem býr til rafmagn. Einnig er nýttur jarðvarmi, 

í formi vatns, til þess að búa til rafmagn. Í kafla 2 hér að aftanverðu er farið yfir innviði 

rafmagnsöflunar, flutnings og notkunar til þess að skoða hvort að möguleiki sé á að 

starfrækja rafskautsketil í fiskimjölsverksmiðjunni á Þórshöfn. Tækni til raforkuöflunar er 

sífellt að breytast og litið er til nokkurra valmöguleika varðandi útfærslu á hugmyndinni. 

 Fiskimjölsverksmiðjan á Þórshöfn stendur að Eyrarvegi 16 og var upphaflega 

byggð á fimmta áratug síðustu aldar sem síldarverksmiðja (Langanesbyggð, 2008). 

Núverandi bygging er því byggð á gömlum grunni en heilmikil uppbygging og endurbætur 

hafa verið gerðar á þeirri byggingu. Kafli þrjú fjallar um sögu Ísfélags Vestmannaeyja og 

þann rekstur sem félagið sinnir í dag ásamt því að farið er yfir helstu þætti varðandi 

hefðbundna virðiskeðju sjávarútvegs.  

Hraðfrystistöð Þórshafnar var stofnuð af heimamönnum til þess að byggja upp 

atvinnulíf á svæðinu og var lengi aðalatvinnustaður Þórshafnar. Hraðfrystistöð Þórshafnar 

keypti verksmiðjuhúsnæðið árið 1973 og þrettán árum síðar voru flutt inn tæki úr 

fiskimjölsverksmiðju í Noregi til endurnýjunar á þeirri eldri (Ísfélag Vestmannaeyja, 2004). 

Í kafla fjögur er farið yfir rekstur á fiskimjölsverksmiðjum og hvaða möguleikar eru fyrir 

gufuframleiðslu sem notuð er til vinnslu á mjöli.  

Hraðfrystistöð Þórshafnar byggði ýmis mannvirki til þess að vinna fiskafurðir á sínum 

tíma og á undanförnum árum hefur Ísfélag Vestmannaeyja gert fiskvinnslunni á Þórshöfn 

kleift að vaxa og dafna. Núverandi fiskimjölsverksmiðja hýsir þrjá svartolíukatla sem búa 

til gufu sem er nauðsynleg fyrir rekstur á fiskimjölsverksmiðju. Kafli fimm fer yfir 
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fiskimjölsverksmiðjuna á Þórshöfn, innleiðingu á rafskautskatli og helstu kostnaðarliði 

sem tengjast slíkri framkvæmd. 

 Í kafla sex er skoðuð rekstrarhlið þess að selja einn svartolíuketil og innleiða 20 

megavatta rafskautsketil til framleiðslu á gufu í fiskimjölsverksmiðjuna á Þórshöfn. 

Möguleikar á raforkuöflun fyrir hann eru kannaðir og framkvæmd næmnigreining. 

Samkvæmt núverandi raforkukerfi er raforkan ekki nægileg til þess að starfrækja slíkan 

ketill. Búinn var til sparnaður með óraunverulegum kostnaði á raforkuverði og kannaðir 

fjárhagslegir gerningar. Miðað við þær tölur var markmiðið að kanna hvort rekstur á 

slíkum katli myndi skila sparnaði eða auknum kostnaði.  
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 Rafmagn á Þórshöfn 

Í þessum kafla verður farið yfir gögn frá Rarik sem sýna hversu mikla raforku Þórshöfn 

nýtir á hverjum degi. Upplýsingarnar eru settar upp í töflu (1) til þess að skoða hvort 

raunverulegur möguleiki sé á auknum framkvæmdum sem nýta raforku og hvers konar 

raforkuöflunar gæti þurft við. 

Rarik sér um dreifingu raforku til Þórshafnar líkt og á flestum öðrum stöðum á landinu, 

en raforkan sem kemur til Þórshafnar á sinn uppruna í Laxárvirkjun. Sjá má á töflu 1, þar 

sem tekin eru saman gögn frá Rarik, að raforkunotkun á Þórshöfn er mjög nálægt hámarki 

á veturna þegar einnig er verið að vinna uppsjávarfisk allan sólarhringinn. Vertíð á 

uppsjávarafurðum er oftast frá janúar til mars en síðan kemur smá hlé. Vertíðin hefst svo 

aftur í júlí og stendur fram í nóvember. Þar sem að uppsjávarafurðir eru villtur stofn og 

heimilaður afli er ekki sá sami frá ári til árs geta veiðar verið sveiflukenndar. 

Samkvæmt þessum gögnum frá Rarik er frekari uppbygging á húsnæði eða iðnaði sem 

nýtir raforku á Þórshöfn undir takmörkunum vegna þess að ef horft er á afltoppana fyrir 

hvern mánuð sést að til þess að geta annað aukinni eftirspurn eftir raforku á svæðinu 

þyrfti að fara í framkvæmdir. Á töflu 1 má sjá að í janúar 2018 var afltoppur mánaðarins í 

rafmagnsnotkun á Þórshöfn 5508 kílóvattstundir en hámarksflutningur á orku er einungis 

6000 kílóvattstundir. Þess vegna hefur Þórshöfn lítið svigrúm fyrir uppbyggingu en annað 

gæti komið í ljós ef frystihúsið og fiskimjölsverksmiðjan yrðu keyrð á fullum afköstum sem 

þýðir aukin rafmagnsnotkun. 

Gögnin sem eru birt í töflu 1 töldu 14.205 tölur frá raforkunotkun á hverri klukkustund 

á tímabilinu maí 2017 til desember 2018. Hreinsaðar voru út 0 tölur til að koma í veg fyrir 

misvísandi meðaltal þar sem það er nokkuð augljóst að Þórshöfn gengur ekki í 

rafmagnsleysi. 
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Rafskautsketill tekur gríðarlega raforku og samkvæmt töflu 1 þolir núverandi 

flutningskerfi ekki slíka aukningu á raforkuflutningi. Því verða hér að aftanverðu skoðaðir 

nokkrir möguleikar sem bjóðast til þess að afla slíkrar raforku. 

Tafla 1: Raforkunotkun á Þórshöfn (Rarik, 2019). 

 

Við framkvæmdir á vatnsaflsvirkjunum má gera ráð fyrir að hluti af umhverfinu verði 

fyrir skemmdum og að framvæmdirnar hafi áhrif á þær lífverur sem eru þar fyrir. Þess 

vegna verður hér litið á aðra valmöguleika til þess að afla raforku. Sjávarföll eru kostur til 

raforkuöflunar þó að tæknin eigi ennþá nokkurt í land til þess að vera samkeppnishæf.  

2.1 Sjávarföll 

Talað er um sjávarföll þegar sjór rennur frá landi og kemur síðan aftur að landi en oft er 

þetta kallað flóð og fjara. Sjávarföllin eru mismunandi á hverjum stað fyrir sig og geta 

komið fyrir nokkrum sinnum á dag en víðast hvar kemur flóð fyrir tvisvar á sólarhring með 

12 klukkustunda millibili. Það sem veldur einkum sjávarfalli er tunglið en það togar í sjóinn 

með aðdráttarafli sínu. Sólin hefur einnig aðdráttarafl, en mun minna. Þegar jörð, tungl 

og sól mynda beina línu verður svokallað stórstreymi en þetta gerist um það bil tvisvar í 

mánuði (Valdimar Össurarson, 2011).  

Valorka er íslenskt fyrirtæki sem er að þróa búnað sem getur nýtt sjávarföllin til 

rafmagnsframleiðslu. Sjávarfallaorka er endurnýtanleg orkulind sem hægt er að beisla á 
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hverjum degi, alls staðar í heiminum, en þó er ekki hægt að nýta hana alls staðar. 

Sjávarfallaorka er ein af áreiðanlegustu orkulindum landsins fyrir utan það að vera 

langstærsta orkulind Íslands (Valdimar Össurarson, 2011).  

Á mynd 1 má sjá straumhraða sjávarfalla víðsvegar um landið á stórstreymi og 

samkvæmt Verkís er allavega um einn til tveir metrar á sekúndu við Langanesströnd. 

 

Mynd 1: Hámarksstraumhraði sjávarfalla (m/s) á stórstreymi (Gunnar Guðni Tómasson, Ólöf Rós 
Káradóttir, Stefán Kári Sveinbjörnsson, 2011, júní). 

Þessi ónýtta orka gæti verið mikils virði fyrir orkufrekar framkvæmdir á 

norðausturhluta landsins. Til dæmis eru fyrirhugaðar framkvæmdir austan við Langanes 

eða við Finnafjörð, þar sem á að rísa stórskipahöfn sem myndi þarfnast mikillar raforku 

og það sama ætti við ef fiskimjölsverksmiðjan myndi fjárfesta í rafskautskatli (Kristján Már 

Unnarsson, 2018, september). 

Valorka hefur verið í stöðugri þróun frá upphafi og þróað nokkrar túrbínur til að geta 

nýtt sem best þá orku sem fæst úr sjávarföllum en fyrirtækið á samt sem áður langt í land 

með að geta gefið upp verðhugmyndir fyrir uppsetningu og kostnað á raforku til lengri 



 

15 

tíma. Samkvæmt Valorku er markmiðið að vera með samkeppnishæft verð miðað við aðra 

orkugjafa á markaði í dag (Valdimar Össurarson, munnleg heimild, 14. febrúar 2019). 

Samkvæmt rannsókn sem var framkvæmd af Valgeiri Páli Björnssyni í samstarfi við 

Valorku og Veiðafæraþjónustuna sem er staðsett í Grindavík á nýjustu gerð af 

sjávarfallatúrbínum hjá Valorku fékkst út reiknilíkan sem hægt væri að miða mjög gróflega 

við. Hins vegar er ennþá nokkuð langt þangað til að fullbúin túrbína verður prófuð og gæti 

sú rannsókn leitt aðrar tölur í ljós. Samkvæmt þessari rannsókn væri hægt að nota 

afkastaformúlu sem myndi líta svona út P = ρd²v³η þar sem (Valgeir Páll Björnsson, 2015). 

P = afl 

ρ = eðlisþyngd vökvans, kílógrömm á rúmmetra 

d = stærð túrbínu í metrum 

v = metrar á sekúndu 

η = besta mögulega gildi fyrir nýtni  

Samkvæmt rannsókninni er besta mögulega gildi fyrir nýtni 0,091 = η (Valgeir Páll 

Björnsson, 2015). Segjum sem svo að það yrði sett 200 metra löng túrbína við 

Langanesröst þar sem sjávarfallahraði í stórstreymi væri tveir metrar á sekúndu og 

eðlisþyngd sjávar er 1030 kílógrömm á rúmmetra. Þá fáum við P = 1030*200²*2³*0,091 = 

29.993.600 vött eða 29,9 megavött. 

Þar sem þessi tækni á ennþá langt í land og rannsóknir á henni ekki enn fullnægjandi 

til að taka mark á, verður ekki fjallað meira um sjávarföll í þessari ritgerð.  

2.2 Jarðhiti 

Ísland er þekkt fyrir að hafa sjálfbæra raforkuframleiðslu og oft hafa komið upp 

hugmyndir um útflutning á raforku. Jarðhiti er einn af þeim kostum til raforkuframleiðslu 

sem Ísland hefur upp á að bjóða. Í Öxarfirði er svæði sem hefur að geyma mikið 

uppstreymi á heitu vatni og hefur verið nýtt í áranna rás og er það meðal annars nýtt til 

hitaveitu á Kópaskeri og í nærsveitum en skoða á hvernig má nýta jarðhitann til 

raforkuöflunar (Jóhann Þórhallsson, 2005). 

Jarðhitinn á Íslandi verður til vegna niðurbrots geislavirkra efna í jarðmöttlinum og 

jarðskorpunni og varminn sem myndast streymir með varmaleiðni eða vökva frá heitu 
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bergi upp til yfirborðsins. Mið-Atlantshafshryggurinn gengur þvert í gegnum Ísland og 

vegna hans er heitur vökvi sem streymir upp á yfirborð Íslands (Jóhann Þórhallsson, 2005). 

Á mynd 2 má sjá rauða línu sem lýsir því hvernig Mið-Atlantshafshryggurinn fer í 

gegnum Ísland og hleypir hita frá sér. Á þessu svæði þar sem mesta heita vatnið er, væri 

möguleiki á að nýta vatnið til að búa til raforku eða til upphitunar á vatni og sundlaugum. 

 

Mynd 2: Flekahreyfingar (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, e.d). 

Tafla 2 sýnir álitlegustu borholurnar í Öxarfirði með upplýsingum um getu þeirra. 

Samkvæmt upplýsingunum töflunni eru nokkrar borholur í Öxarfirði mjög vænlegar til 

raforkuframleiðslu en þeim mun heitari sem vökvinn er því betur hentar holan til 

raforkuframleiðslu (Jóhann Þórhallsson, 2005). Samkvæmt viðtali sem Jóhann 

Þórhallsson tók við Exorku má reikna með að til þess að framleiða 2,4 megavöttₑ þurfi 58 

l/s af 150°C heitu vatni (Jóhann Þórhallsson, 2005, bls. 15). Þær holur sem eru álitlegar til 

raforkuframleiðslu, líkt og ÆR-3, ÆR-4 og BA-2, sýna ekki hversu mikið magn af rennsli 

væri hægt að ná með dælingu og því er spurning hver heildarorkan væri úr þeim holum 

ef að tekið væri til dælingar upp úr þeim. 

Tafla 2: Yfirlit um álitlegar borholur í Öxarfirði (Jóhann Þórhallsson, 2005, bls. 14). 
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Einnig væri hægt að bora fleiri holur á álitlegum svæðum og mögulega komast að betri 

holu til raforkuframleiðslu með meiri hita og betra flæði án dælingar, en líka til þess að 

auka magnið af raforku sem hægt væri að framleiða á þessu svæði.  

2.3 Aukin flutningsgeta 

Við Laxá í Aðaldal eru þrjár vatnsaflsvirkjanir sem framleiða raforku en fyrsta stöðin er 

búin að vera starfrækt í þó nokkur ár eða frá árinu 1939. Raforkunotendur við Öxarfjörð 

og Þistilfjörð, þar að segja Þórshöfn, tengjast landskerfinu með línu frá Laxá að Kópaskeri.  

Laxárstöð eitt var tekin í notkun árið 1939 og getur framleitt 5 megavött af raforku 

með tveimur hverflum. Laxárstöð tvö sem var tekin í notkun árið 1953 og getur framleitt 

9 megavött af raforku með einum hverfli. Að lokum er það Laxárstöð þrjú sem var tekin í 

notkun árið 1973 og getur framleitt 13,5 megavött af raforku með einum hverfli 

(Landsvirkjun, e.d.a). Samanlagt framleiða þessar stöðvar þá 27,5 megavött af raforku. 

Þessar stöðvar eru orðnar frekar gamlar og eflaust komin betri tækni sem býr til meiri 

raforku heldur en sem þessu nemur. 

Mögulega raunhæfasta leiðin til þess að geta innleitt rafskautsketil á Þórshöfn væri að 

auka flutningsgetu til Þórshafnar með kostnaðarsömum breytingum á strengjum og 

aðveitustöðvum frá Laxá í Aðaldal og til Þórshafnar en vegna vegalengdar þá verður til 

spennufall og afltap í flutningi á raforkunni til leiðarenda. Raforkan er flutt með 66 

kílóvolta línu frá Laxárvirkjun og að Kópaskeri sem telur 80 kílómetra. Þessi lína er samt 

sem áður byggð þannig að hægt er að hækka spennuna í 132 kílóvolt.  
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Frá Kópaskeri eru línur til Raufarhafnar og að Brúarlandi hvoru tveggja 33 kílóvolta 

línur og síðan frá Brúarlandi og að Þórshöfn er 66 kílóvolta lína (Kjartan R. Árnason, 1994). 

Samkvæmt gögnum frá Kjartani gæti 66 kílóvolta lína frá Kópaskeri og að Brúarlandi ekki 

flutt meira en 9 megavött til Þórshafnar og afltapið við það gæti farið í allt að 1,49 

megavött (Kjartan R. Árnason, 1994). Þetta er verulega mikið afltap þrátt fyrir að 

aflflutningurinn væri ekki einu sinni nægur til að starfrækja rafskautsketill. Þess vegna er 

ljóst að stórtækra aðgerða er þörf til þess að ná upp slíkri raforku sem að rafskautsketill 

þarf. Í næsta kafla verður fjallað um starf Ísfélags Vestmannaeyja og umfang rekstursins 

hjá þeim skoðaður með tilliti til virðiskeðju hefðbundins sjávarútvegs. 
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 Ísfélag Vestmannaeyja 

Ísfélag Vestmannaeyja var fyrsta hlutafélag Íslands og hefur verið starfrækt frá árinu 

1901. Upprunalegur tilgangur félagsins var að byggja íshús til geymslu á beitu en síðan 

eru liðin mörg ár (Ísfélag Vestmannaeyja, e.d.a). Í þessum kafla er starfsemi félagsins og 

uppruni skoðaður. Virðiskeðja sjávarútvegs getur verið mismunandi en sett er upp 

hefðbundin virðiskeðja og hún tengd við reksturinn hjá Ísfélagi Vestmannaeyja.  

Starfsemi félagsins í dag er orðin heldur flóknari og meiri en í upphafi. Starfsmenn 

félagsins eru í kringum 220 og vinna bæði til sjós og lands. Ísfélag Vestmannaeyja virðist 

taka tillit til flestra þátta í virðiskeðju sjávarútvegs og fylgist með nýsköpun á því sviði til 

að fá sem mesta virðisaukningu út frá afurðinni sem er meðhöndluð hverju sinni. Í sinni 

einföldustu mynd lítur virðiskeðja sjávarútvegs nokkurn veginn út eins og mynd 3.  

 

 

Mynd 3: Hefðbundin virðiskeðja sjávarútvegs (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2002). 

Vert er að gefa því gaum að „við hina hefðbundnu virðiskeðju geta myndast 

aukahlekkir á milli, þ.e. það getur myndast hliðargrein út frá einum hlekk sem tengist 

síðan annars staðar inn í sömu virðiskeðju“ (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2002, bls. 38).  

3.1 Fiskveiðar 

Ísfélag Vestmannaeyja starfrækir þrjú uppsjávarskip Álsey VE 2 smíðað í Flekkefjord í 

Noregi árið 1987, Heimaey VE 1 smíðað hjá Asmar í Chile árið 2012, og Sigurð VE 15 

smíðað hjá Celektrans í Tyrklandi árið 2014 (Ísfélag Vestmannaeyja, e.d.b).  

Þessi skip veiða loðnu, kolmunna, makríl og síld. Félagið hefur tvö bolfiskskip: Dala-

Rafn VE 508 smíðað í Póllandi 2007 og Ottó N. Þorláksson VE 5 smíðað í Garðabæ 1981 

(Ísfélag Vestmannaeyja, e.d.b). Að lokum starfrækir félagið einn krókabát, Litlanes ÞH 3, 

sem var smíðaður í Sandgerði 2008 (Ísfélag Vestmannaeyja, e.d.b).  

3.2 Fiskvinnsla 

Ísfélag Vestmannaeyja keyrir tvær fullbúnar fiskvinnslur bæði í Vestmannaeyjum og á 

Þórshöfn og með frystihúsum og mjölverksmiðjum á báðum stöðum til að fullnýta 
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sjávarafurðirnar. Frystihúsið í Vestmannaeyjum er sérhæft til vinnslu á uppsjávarafurðum 

en hefur einnig búnað til þess að vinna bolfisk. Frystigetan er um 450 tonn á sólarhring og 

þar starfa um 50 manns. Fiskimjölsverksmiðjan í Vestmannaeyjum getur framleitt um 

1.200 tonn af hráefni á sólarhring og þar starfa um 20 manns (Ísfélag Vestmannaeyja, 

e.d.c).  

Ísfélag Vestmannaeyja á Þórshöfn er fullbúið til uppsjávar- og bolfiskvinnslu og hefur 

tekið miklum breytingum til þess að tæknivæða og halda í við aukna þróun í þessum geira. 

Þar starfa um 45 manns. Fiskimjölsverksmiðjan á Þórshöfn getur framleitt um 1.000 tonn 

af hráefni á sólarhring og þar starfa um 20 manns (Ísfélag Vestmannaeyja, e.d.c).  

Undanfarin ár hafa verið gerðar heilmiklar fjárfestingar til að halda í við nýjustu þróun 

á sviði sjávarútvegs með nýjungum í kælitækni og sjálfvirkni svo eitthvað sé nefnt. Ísfélag 

Vestmannaeyja er í stanslausri samkeppni við innlend sem erlend fyrirtæki og státar af 

því að vera eitt af stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum á Íslandi. 

3.3 Dreifiaðilar 

Iceland Pelagic eða Íslenskar uppsjávarafurðir er markaðsfyrirtæki sem var stofnað árið 

2008 og sérhæfir sig í sölu á sjávarafurðum frá Ísfélagi Vestmannaeyja og Skinney 

Þinganes. Meginmarkaður félagsins er í Austur-Evrópu (Iceland Pelagic, e.d). Blumaris var 

stofnað 2016 og meginstefna fyrirtækisins er sala á botnfiskafurðum. Fyrirtækið er 

staðsett í Frakklandi og þess vegna er meginmarkaður þess Frakkland og nærliggjandi lönd 

svo sem Belgía, Holland, Sviss og Ítalía (Iceland Pelagic, e.d). Ísfélag Vestmannaeyja 

framleiðir einnig fiskimjöl undir vörumerkinu Royal Meal til laxeldisins Loch Duart í 

Skotlandi (Iceland Pelagic, e.d). 

3.4 Kaupmenn 

Sjávarafurðir eru ein helsta útflutningsvara Íslendinga og í gegnum árin hafa Íslendingar 

reitt sig á sjávarafurðir til þess að jafna viðskiptahalla við útlönd. Samkvæmt tölum frá 

Hagstofu Íslands er útflutningur á íslenskum landfrystum flökum sem raðað er í blokk 

gríðarlegur og á töflu 3 má sjá hvernig útflutningur ársins 2018 deilist niður á lönd. 
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Tafla 3: Útflutningur eftir vinnslugreinum og löndum 2010-2018 (Hagstofa Íslands, 2019). 

 

3.5 Neytendur 

Neytendur sjávarafurða þurfa ekki að vera þeir sömu og kaupmenn. Frystar afurðir geta 

farið með skipi vegna þess að ekki er brýnt að koma þeim á áfangastað sem fyrst. 

Ferskafurðir geta skemmst fyrr en frosnar afurðir og brýnt er að koma þeim á áfangastað 

sem fyrst. Þess vegna er flutningsmáti á borð við flug sennilega besti kosturinn fyrir þær.  

Í næsta kafla verður fjallað um vinnsluferli hjá fiskimjölsverksmiðjum og litið á þróun 

þeirra frá árinu 1983. Einnig verður skoðað hvaða orkugjafar eru notaðir til þess að 

framleiða gufu og hvaða möguleikar eru á þeim vettvangi. 
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 Fiskimjölsverksmiðjur 

Fiskimjölsverksmiðjur eru mikilvægur hluti í virðiskeðju sjávarafurða vegna þess að án 

þeirra myndi ónýtt verðmæti renna til sjávar á ný. Í þessum kafla verður fjallað um þann 

hlekk í virðiskeðjunni sem að fiskimjölsverksmiðjur búa til. Fjallað verður um svartolíu sem 

er orkugjafi en hún er nýtt til þess að framleiða gufu. Einnig verður kannað hvaða aðrir 

möguleikar eru í boði þegar kemur að því að framleiða gufu. Fiskimjölsverksmiðjur hafa 

þann kost að geta skapað verðmæti úr úrgangi sem fellur til við vinnslu á sjávarafurðum 

til manneldis, svo sem afskurði, beinum og innyflum svo eitthvað sé nefnt. Veiðiskip geta 

einnig landað beint í fiskimjölsverksmiðjur ef að aflinn er á þann hátt að hann er óhæfur 

til manneldis eða einfaldlega er kosið að gera það. Vinnsluferlið í fiskimjölsverksmiðjunni 

hjá Ísfélagi Vestmannaeyja á Þórshöfn er teiknað upp á mynd 4 og þar má sjá ferlið, allt 

frá því að veiðiskip landa beint í bræðslu. Mynd 4 gefur innsýn í það hvernig aðföng verða 

að afurð í fiskimjölsverksmiðjum. 

 

Mynd 4: Vinnsluferlið (Ísfélag Vestmannaeyja, 2016). 

Á undanförnum árum hefur fiskimjölsverksmiðjum farið fækkandi og segja má að 

þróun á afla hafi mikið að gera með fjölda fiskimjölsverksmiðja því árið 1999 var starfrækt 
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21 fiskimjölsverksmiðja en árið 2015 voru þær orðnar 11. Á 16 árum fækkaði 

fiskimjölsverksmiðjum því um 47,6% (Orkustofnun, 2016). Það telst frekar líklegt, miðað 

við horfur sem liggja fyrir um þessar mundir, að það verði áframhaldandi minnkun á 

olíunotkun í fiskimjölsverksmiðjum og verð á raforku og olíu mun einnig hafa mikil áhrif 

(Orkustofnun, 2016). 

4.1 Svartolía 

Um allan heim er svartolía notuð, svo sem á skipum og í iðnaði, en með tilkomu frekari 

vitundarvakningar hjá almenningi og fyrirtækjum um áhrif mengunar á umhverfið hafa 

kröfur um gæði á svartolíu verið að aukast gífurlega á undanförnum árum. Sérstaklega 

eru gerðar kröfur um lágmörkun á magni brennisteins en hann leynist í svartolíunni. Þess 

vegna fer brennsla á óhreinni jarðefnaafurðum, svo sem á svartolíu, minnkandi. Svartolía 

er jarðefnaeldsneyti sem er óhreinni heldur en gasolía og veldur því meiri 

umhverfisáhrifum. Orkustofnun gerir ráð fyrir því að brennsla á svartolíu í fiskiskipum 

verði stöðvuð á næstu áratugum vegna umhverfisáhrifa (Orkustofnun, 2016).  

Umhverfisstofnun sendi nýverið frá sér greinargerð um bann við notkun svartolíu á 

skip en helstu rökin fyrir slíku banni er loftmengun út frá brennslu á svartolíu og 

brennisteinsinnihaldi. Þar kemur meðal annars fram: „Möguleiki er að settar verði kröfur 

um að bannað sé að nota svartolíu innan tiltekinna hafnarsvæða eða fjarða á Íslandi“ 

(Umhverfisstofnun, 2018, bls. 3). Miðað við þessa skýrslu er mjög líklegt að komin sé af 

stað umræða innan stofnunarinnar um að reyna með einhverjum hætti að koma í veg 

fyrir notkun á svartolíu, ekki einungis á skip heldur líka í iðnaði. Þess vegna myndi teljast 

sniðugt að vera með framtíðarsýn um það hvernig væri hægt að draga úr eða hætta alveg 

að brenna svartolíu sem orkugjafa og skoða þá möguleika sem finnast á markaðnum til 

að búa til þá orku sem þarf með öðrum hætti. 

Svartolíunotkun í iðnaði er mjög sveiflukennd og má segja að það sé vegna 

fiskimjölsverksmiðja, enda er sá flokkur ráðandi í notkun á svartolíu. Tafla 4 sýnir að 

svartolíunotkun hefur verið að minnka til muna síðustu ár en má það einna helst rekja til 

þess að kvóti á loðnu og fleiri uppsjávarafurðum sem nýttur er til fiskimjölsbræðslu getur 

verið mjög sveiflukenndur. Einnig er innleiðing á öðrum orkugjöfum á seinustu árum að 

hafa mikil áhrif á að svartolíunotkun fer minnkandi. Notkun á raforku til gufuframleiðslu í 



 

24 

stað svartolíu hefur mikil áhrif og síðan er brennsla á hreinni orkugjafa líkt og gasolíu 

(Orkustofnun, 2016).  

Á töflu 4 er sýnd olíunotkun í iðnaði á árunum 1983-2015. Í upphafi þessa tímabils er 

um að ræða verulegan svartolíubruna í Sementsverksmiðju ríkisins og hjá Hval hf. Eftir 

það eru það að mestu fiskimjölsverksmiðjur sem brenna svartolíunni (Orkustofnun, 

2016). 

Tafla 4: Olíunotkun í iðnaði 1983-2015. Raforka sem hefur komið í stað olíu sýnd frá árinu 1993 í 
olíuígildum (Orkustofnun, 2016). 

 

Til hliðsjónar er hægt að skoða útflutning á fiskimjöli síðustu ár í töflu 5 og sést þá að 

notkun á svartolíu fylgir auknum útflutningi á fiskimjöli. 

Tafla 5: Útflutningur eftir vinnslugreinum 1999-2015 (Hagstofa Íslands,2016). 
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Þess má einnig geta að eitt kílógramm af svartolíu jafngildir 11,5 kílóvattstund af 

rafmagni og að hvert tonn af brenndri svartolíu gefur okkur 3,08 tonn af koltvísýringi út í 

andrúmsloftið (Orkustofnun, 2012). 

Tafla 6 sýnir það verð sem Ísfélag Vestmannaeyja borgar í íslenskum krónum á 

kílógrammið af olíu, á mismunandi dagsetningum, með öllum þeim kostnaði sem tekur 

að koma svartolíunni til Íslands. Upplýsingarnar sem fengust voru í Bandaríkjadölum og 

þess vegna var miðað við tollgengi hvers dags er svartolían var keypt. Peningar eru einnig 

ekki föst eining sem þýðir það að verðbólga og fleira hefur áhrif á hversu mikils virði ein 

króna er svo að bláa línan eða leiðrétta línan er verðlag miðað við vísitölu neysluverðs á 

grunni í desember 2018, sem þýðir það að bláa línan er á verðlagi miðað við desember 

2018. Óleiðrétta línan er verð sem fékkst eftir að hafa margfaldað Bandaríkjadalina við 

tollgengi þegar svartolían var keypt. 

Á töflu 6 má því sjá að svartolíuverð getur verið mjög sveiflukennt en fyrir þessu geta 

legið margar ástæður.  

Tafla 6: Svartolíuverð á kílógramm með öllum tilkostnaði fyrir Ísfélag Vestmannaeyja (Hörður O. 
Grettisson, 2019). 
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4.2 Rafskautskatlar 

Á seinni hluta níunda áratugarins skapaðist umframraforka með tilkomu Blönduvirkjunar 

og lagði þá Landsvirkjun ríka áherslu á sölu skerðanlegrar raforku til iðnaðar 

(Orkustofnun, 2016). Við þessa áherslubreytingu var komið tækifæri fyrir fjárfestingar í 

fiskimjölsverksmiðjum þar sem möguleiki var á að innleiða annars konar gufuketil heldur 

en þann sem nýtir olíu til brennslu og kaupa ódýra afgangsraforku sem að varð til hjá 

virkjunum fyrir lægra verð en olíuna, ásamt því að það er íslensk framleiðsla. Skerðanlegt 

raforkuverð var hagstætt og olían dýr og þess vegna var talinn góður kostur að selja 

olíuketilinn og innleiða rafskautsketil (Rafn Jónsson, munnleg heimild, 8. janúar 2019). 

Rafskautskatlar hafa þann kost að menga ekki umhverfið í formi útblásturs á 

koltvísýringi líkt og þeir katlar sem nýta olíu til gufuframleiðslu. Á þessum tíma hefur verið 

auðveldara að sýna fram á þörf fyrir fjárfestingu í búnaði til framleiðslu á gufu vegna þess 

að „yfirleitt er gerð krafa um að fjárfestingar í verksmiðjunum skili sér hratt til baka vegna 

þess hve mikil óvissa er um hráefnisöflun“ (Orkustofnun, 2016, bls. 42).  

Landsvirkjun stöðvaði sölu á skerðanlegri raforku fyrir skömmu, líklega vegna þess að 

umræðan hefur verið að færast í það hvort Ísland geti annað eftirspurn eftir fáein ár ef 

þróun á öllum rafmagnsbúnaði heldur áfram. Fiskimjölsverksmiðjur hafa samt sem áður 

náð að gera samninga við Landsvirkjun um áframhaldandi kaup á skerðanlegri raforku 

(Orkustofnun, 2016).  
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Ef fiskimjölsverksmiðjur sem hafa innleitt rafskautskatla hafa einnig annars konar 

jarðefnaeldsneytisketil, til vara, geta þær ráðið notkunarmynstrinu á kötlunum eftir 

þróun á verði fyrir hvorn orkugjafa á mismunandi tíma fyrir sig.  

Aðstæður til framleiðslu hafa heldur betur breyst undanfarin ár og þar sem olíuverð 

hefur verið að lækka og raforkuverð að hækka þá sjá stjórnendur fiskimjölsverksmiðja sér 

lítinn hag í því að innleiða rafskautskatla í stað olíukatla. Skerðanleg raforka hefur verið 

að fást á mjög svipuðu verði og svartolía. Þess vegna væri í raun eins og staðan er í dag 

eini hvatinn við innleiðingu á rafskautskatli minni mengun (Rafn Jónsson, munnleg 

heimild, 8. janúar 2019).  

Telja verður líklegt til lengri tíma að notkun raforku verði ráðandi í 
fiskimjölverksmiðjum vegna m.a. hækkandi olíuverðs sem og umhverfis- og 
markaðsaðstæðna en hafa verður þó í huga að til að verksmiðjurnar geti 
notast nærri eingöngu við raforku þarf einnig að fjárfesta í flutnings- og 
dreifikerfi raforku (Orkustofnun, 2016, bls. 42). 

Í næsta kafla verður farið yfir fiskimjölsverksmiðjuna á Þórshöfn og hvernig hún býr til 

gufu til framleiðslu á mjöli. Þar verða skoðuð gögn sem voru fengin fyrir Ísfélag 

Vestmannaeyja sem tilboð við kaup á rafskautskatli og uppsetningu á honum ásamt því 

að nýtt verða verkfæri úr breytingastjórnun. 
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 Fiskimjölsverksmiðjan á Þórshöfn 

Í þessum kafla verður farið yfir það hvernig fiskimjölsverksmiðjan á Þórshöfn framleiðir 

gufu til fiskimjölsframleiðslu og sett er upp kostnaðartafla við uppsetningu á 

rafskautskatli. Við breytingarnar verður miðast við átta skrefa líkan í breytingaferli og er 

það aðlagað að innleiðingu á rafskautskatli.  

Fiskimjölsverksmiðjan á Þórshöfn notar þrjá svartolíugufukatla sem hver og einn getur 

framleitt 15 tonn af gufu. Það þýðir 45 tonn af gufu á fullum afköstum. Á fullum afköstum 

þarf verksmiðjan um 26-28 tonn af gufu til framleiðslu á mjöli og lýsi sem að þýðir að 

verksmiðjan þyrfti aldrei nema tvo af þessum þrem svartolíukötlum (Rafn Jónsson, 

munnleg heimild, 12. febrúar 2019). Mjög líkleg ástæða fyrir því að það eru þrír 15 tonna 

gufukatlar er að það er einn til vara ef að eitthvað brestur í hinum. Því er möguleiki á að 

selja einn þessara þriggja katla og kaupa einn rafskautsketil. Þá væri hægt að stjórna því 

betur hvernig gufan væri framleidd eftir því hvað væri ódýrast á markaði hverju sinni, 

raforkan eða svartolían.  

Samkvæmt grænu bókhaldi hjá Ísfélagi Vestmannaeyja á Þórshöfn má sjá 

heildaraflatölur til nokkurra ára. Einnig heldur Ísfélag Vestmannaeyja á Þórshöfn utan um 

heildarraforkunotkun og heildarsvartolíunotkun en í töflu sjö er búið að breyta 

svartolíunotkuninni yfir í ígildi kílóvattstunda og leggja hana saman við aðra 

raforkunotkun fiskimjölsverksmiðjunnar. Í kaflanum um svartolíu má sjá að það er hægt 

að fá ígildi kílóvattstundar af svartolíu með því að margfalda kílógramm af svartolíu með 

11,5, sjá nánari í kafla 4.1 um svartolíu. Heildaraflatölur eru í kílógrömmum og 

raforkunotkun í kílóvattstundum.  

Samkvæmt töflu 7 má álykta að með hærri aflatölum muni fiskimjölsverksmiðjan 

krefjast meiri raforkunotkunar 
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Tafla 7: Heildaraflatölur (Ísfélag Vestmannaeyja, maí 2018). 

 

Eins og vitað er í sjávarútvegi þá geta aflatölur sveiflast á milli ára. Samkvæmt grænu 

bókhaldi hjá fiskimjölsverksmiðjunni á Þórshöfn er minnsta aflatala árið 2014 en þá tóku 

þeir á móti 17.921 tonni af hráefni en árið 2012 tóku þeir á móti 62.803 tonnum af hráefni 

og það gerir mun upp á 44.882 tonn. Þetta veldur því að raforkunotkunin sveiflast heldur 

mikið til og fer frá 10.805 megavöttum árið 2014 og upp í 30.163 megavött árið 2012. 

Til eru aðrir möguleika en svartolíukatlar til framleiðslu á gufu og þess vegna verður 

kannaður sá möguleiki að innleiða rafskautsketil fyrir fiskimjölsverksmiðjuna á Þórshöfn. 

5.1 Innleiðing á rafskautskatli 

Samkvæmt Alþingistíðindum um aðgerðaráætlun um orkuskipti kemur fram að 

„raforkuinnviðir verði til staðar fyrir notkun fiskimjölsverksmiðja. Hvatar verði innleiddir 

til að tryggja að raforka sé nýtt til fiskimjölsframleiðslu í stað jarðefnaeldsneytis“ 

(Þingskjal 1405, 2015-2016). Þetta er ekki raunin fyrir fiskimjölsverksmiðjuna á Þórshöfn 

þar sem að flutningsgeta á raforku er ekki nægileg til þess að starfrækja rafskautsketil og 

þess vegna ekki möguleiki á að skipta yfir í raforku í stað jarðefnaeldsneytis ef svo væri á 

kosið.  

Það þyrfti miklar framkvæmdir á Þórshafnarsvæðinu ef að yrði farið út í þessar 

framkvæmdir en þá ekki einungis af hálfu Ísfélagsins heldur líka í rafdreifikerfinu.  
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Endurskoða þyrfti rafdreifikerfið á Þórshöfn ef að innleiðing á rafskautskatli ætti að 

vera að raunveruleika en ekki einungis Ísfélagið gæti þurft á aukinni raforku að halda 

heldur eru einnig fyrirhugaðar framkvæmdir við Finnafjörð þar sem á að rísa 

umskipunarhöfn fyrir fragtskip sem sigla á Norðurslóðum (Kristján Már Unnarsson, 2018). 

Eins og fram hefur komið er rafdreifikerfið ekki nógu öflugt fyrir allar þessar 

framkvæmdir, sjá nánar í kafla 2.0 um rafmagnsnotkun á Þórshöfn. Það er því brýnt að 

fara að skoða mögulegar leiðir til raforkudreifingar ef að þessar framkvæmdir ganga eftir. 

Þessar framkvæmdir myndu einnig hafa mikil jákvæð áhrif á aðra starfsemi á svæðinu þar 

sem að aðflutt vinnuafl myndi þurfa þjónustu frá Þórshafnarsvæðinu eins og t.d. gistingu, 

fæði og afþreyingu.  

Það eru þrír 15 tonna gufukatlar sem nýta svartolíu í fiskimjölsverksmiðjunni og ekki 

notkunargildi fyrir þá alla ef um innleiðingu á rafskautskatli er að ræða. Þess vegna mun 

kostnaðaráætlunin styðjast við sölu á einum af þremur svartolíukötlunum sjá nánar í kafla 

5.1.4. Síðan verður innleiddur einn 20 megavatta rafskautsketill sem myndi nægja einn 

og sér til að keyra fiskimjölsverksmiðjunni á fullum afköstum, en 15 tonn af gufu má segja 

að séu 10 megavött af raforku (Rafn Jónsson, munnleg heimild, 12. febrúar 2019). Þar 

sem að fiskimjölsverksmiðjan þarf ekki nema 26-28 tonn af gufu á fullum afköstum, þá 

væri líka hægt að skoða möguleika á stækkun í framtíðinni. 

Fiskimjölsverksmiðjur hafa lengi verið að kaupa skerðanlega orku til iðnaðar sem þýðir 

einfaldlega að Landsvirkjun getur fyrirvaralítið takmarkað eða stöðvað flutning á raforku 

til iðnaðarfyrirtækis. Samið er til nokkurra mánaða í senn og kaupandi þarf ekki að 

skuldbinda sig til að kaupa lágmarksmagn af raforku sem hentar einkum vel fyrir 

fiskimjölsverksmiðjur þar sem raforkuþörfin er mjög mismunandi ár frá ári (Landsvirkjun, 

e.d.b). 

Þar sem þessi framkvæmd er á mjög stórum skala er farið eftir átta skrefa líkani J. P. 

Kotter sem leiðir fyrirtæki í gegnum þá þætti sem það þarf að hafa til hliðsjónar við 

stórtækar breytingar á borð við innleiðingu á rafskautskatli.  

Fyrsta skrefið er að sýna fram á nauðsyn fyrir breytingum, t.d. með því að setja ný og 

háleit rekstrarmarkmið í kringum framtíð félagsins og umhverfisstefnu þess. Skoða þarf 

framtíð markaðarins og hverju markaðurinn óskar eftir. Vilja kaupendur til dæmis að 
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hráefnið sé framleitt með rekjanlegum og umhverfisvænum hætti eða skiptir það engu 

máli? 

Annað skrefið er að koma á fót hópi sem leiðir verkefnið, t.d. aðilum með þá þekkingu 

og virðingu sem þarf í verkefnið, eins og Héðinn hf. Fá þarf starfsmenn Ísfélagsins til þess 

að vinna sem teymi með öðrum verktökum sem taka þátt í verkefninu. Einnig þarf að 

koma af stað skipuriti svo allir starfsmenn viti hvert eigi að leita ef upp koma vandamál. 

Þriðja skrefið er að þróa framtíðarsýn og markmið, t.d. með því að draga upp raunhæfa 

og skýra mynd af framtíðinni sem höfðar til starfsmanna, eiganda, hluthafa og 

viðskiptavina. Það er gert með því að sýna þeim sparnaðinn sem gæti hlotist af skiptingu 

á orkugjöfum og taka það fram að stuðlað sé að minni mengun í leiðinni. 

Fjórða skrefið er að upplýsa starfsfólkið um framtíðarsýnina, t.d. með 

starfsmannafundi. Fá hvern og einn starfsmann í viðtal til þess að sýna fram á að 

breytingarnar nái á jákvæðan hátt til allra í fyrirtækinu og koma þannig í veg fyrir að 

starfsmenn tali niður verkefnið sín á milli og skapi óreiðu fyrir breytingunum. 

Fimmta skrefið er að taka á mótspyrnu og hindrunum, t.d. með því að grafa upp hvað 

eða hver er að valda mótspyrnunni og uppræta vandann. Í gegnum breytingaferlið þarf 

reglulega að líta til baka og skoða hvað betur mætti fara fyrir áframhaldandi breytingar. 

Það mun oftast verða einhver misskilningur hjá starfsmönnum, þeir geta jafnvel orðið 

hræddir um stöðu sína hjá fyrirtækinu og þess vegna skapað mótspyrnu. Ef að 

starfsmaður neitar breytingum, fær aðra í lið með sér til að berjast á móti breytingum og 

fjöldi viðtala gengur ekki upp verður uppsögn eini kosturinn. 

Sjötta skrefið er að búa til áfangasigra, t.d. með því að hrósa starfsmönnum og fagna 

hverjum og einum áfanga. Hérna er mjög mikilvægt að halda upp á það þegar áfanga er 

náð og þannig sýna fram á að breytingarnar séu af hinu jákvæða ásamt því að gefa 

starfsmönnum þá sýn á verkefnið að það sé komið í góðan farveg. Möguleiki væri á að 

koma með gulrótarkerfi hér til þess að halda starfsmönnum við efnið. Á þessu stigi væri 

líklega sniðugt að horfa til baka og sjá hvað hefur farið vel fram og hvað megi bæta til þess 

að stjórnunin verði áhrifaríkari og gangi betur fyrir sig. 

Sjöunda skrefið er að lýsa ekki yfir sigri of snemma, hafa úthald og ekki gefast upp en 

ekki gleyma að fagna áfangasigrum samt sem áður. Þegar fer að nálgast lok verkefnisins 

er mjög mikilvægt að fylgjast með því að starfsmenn verði ekki aðgerðarlausir þrátt fyrir 
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að þeirra verkefni sé lokið. Aðkeyptu vinnuafli er fækkað hægt og rólega og fastráðnum 

starfsmönnum leyft að vera mikilvægir hlekkir í breytingunum til þess að hafa 

starfsmennina alltaf með fyrirtækinu í liði. Undirbúningsvinna fyrir nýja verkferla á nýju 

tækjunum væri möguleiki á þessu stigi, á meðan sérfræðingar eru ennþá til staðar til þess 

að leiðbeina í gerð verkferla. 

Áttunda skrefið er að festa breytinguna í menningu fyrirtækisins en samt sem áður 

hafa í huga að það gæti tekið fimm ár og skapað aukna starfsmannaveltu samkvæmt 

Kotter. Það má þykja mjög mikilvægt að í öllu ferlinu ber alltaf að reyna að hafa 

starfsmenn með sér í liði og hlusta einnig á þeirra tillögur vegna þess að allir starfsmenn 

fyrirtækis skapa menningu þess. Ef að starfsmaður sýnir ennþá mótspyrnu í garð 

breytinganna og engin leið er á að snúa honum í lið með fyrirtækinu verður síðasti kostur 

að láta hann fara. Mjög líklegt er að þegar breytingarnar verða prófaðar muni koma 

byrjunarörðugleikar og jafnvel einhverjir starfsmenn ekki sáttir með sitt hlutverk í keyrslu 

á kötlunum. Þessu verður að fylgja samvinna og allir þurfa að vera tilbúnir til að leggja sitt 

að mörkum til að koma breytingunni inn í menningu fyrirtækisins (Kotter, J. P. bls. 61, 

1995). 

5.1.1 Kaup á rafskautskatli 

Fyrsta verkefnið við innleiðingu á rafskautskatli væri náttúrulega á vegum Rarik og 

Landsnets að byggja upp innviði á rafmagni til Þórshafnar svo að næg raforka til að 

starfrækja rafskautsketil komist til fiskimjölsverksmiðjunnar. Í næstu köflum verður stuðst 

við tölur sem eru án virðisaukaskatts og byggðar á gögnum frá Héðni hf. sem að Ólafur 

Guðlaugsson tók saman árið 2012 fyrir Ísfélag Vestmannaeyja. Miðað er við 15% hækkun 

á búnaði frá útlöndum á þessum tíma til ársins 2019 og tollgengi á evru 6. desember 2012 

eða 163,55 kr. og tollgengi 22. febrúar 2019 sem er 135,29 kr. Við öll verkefni er fyrst og 

fremst reynt að nýta þann mannauð sem Ísfélag Vestmannaeyja býr yfir en það er augljóst 

að eitthvað þarf af aðkeyptu vinnuafli. 

Næsta verkefni við innleiðingu á rafskautskatli væri að fjárfesta í sjálfum katlinum og 

búnaði tengdum honum og ber að taka fram að þetta eru áætluð verð en þar sem að þau 

tæki eru flest aðflutt og keypt á erlendu gengi getur verið mjög mikill munur á verði 

búnaðarins milli daga, sérstaklega vegna þess að hann hleypur á mörgum milljónum. 20 

megavatta rafskautsketill myndi sjálfur kosta í kringum 43.879.684 kr. Íhlutir til að 
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starfrækja ketilinn myndu kosta 9.512.901 kr. Tvö vatnshreinsitæki sem nauðsynleg eru 

rekstri á slíkum katli myndu kosta 4.305.755 kr. Samtals yrðu kaup á sjálfum katlinum og 

hlutum tengdum katlinum því 57.698.340 kr. (Ólafur Guðlaugsson, munnleg heimild, 22. 

febrúar 2019).  

Líklegir verktakar sem myndu koma til greina væru fyrst og fremst Héðinn hf. sem 

myndi sjá um sambönd við útlönd, kaup á katlinum og hlutum tengdum honum en síðan 

væru Eimskip eða Samskip líklegir flytjendur á honum til Íslands. Til að koma katlinum frá 

Reykjavík til Þórshafnar væri möguleiki á að nýta þjónustu BJ vinnuvéla sem að hafa 

starfsstöð á Þórshöfn og starfrækja meðal annars vörubíla. Með því að nýta þjónustu frá 

Þórshöfn væri einnig verið að skila peningum inn í sveitarfélagið sem verður að teljast 

jákvætt. 

5.1.2 Breyting á ketilhúsinu 

Næsta verkefni við innleiðingu á rafskautskatli væri að breyta ketilhúsinu hjá 

fiskimjölsverksmiðjunni á Þórshöfn en það hýsir nú þrjá svartolíukatla. Tveir raunsæir 

möguleikar væru í boði fyrir þetta verkefni, annars vegar að byggja nýtt ketilhús fyrir 

rafskautsketilinn eða hins vegar að breyta og hækka fyrrum ketilhús. Áætlaður kostnaður 

við byggingu á 100 fermetra nýju ketilhúsi væri í kringum 25 milljónir króna. Áætlaður 

kostnaður við breytingu og hækkun á fyrrum ketilhúsi væri í kringum 8 til 12 milljónir 

(Ólafur Guðlaugsson, munnleg heimild, 22. febrúar 2019).  

Í þessari ritgerð verður stuðst við seinni kostinn og ketilhúsinu breytt í stað þess að 

byggja nýtt og gengið er út frá því að selja einn af þessum þremur svartolíukötlum við 

innleiðingu á einum rafskautskatli. 

Líklegast væri að selja elsta og lélegasta ketilinn LOOS. Söluverð á honum gæti verið á 

bilinu 5 til 8 milljónir króna (Ólafur Guðlaugsson, munnleg heimild, 22. febrúar 2019). Við 

innleiðinguna mun ekki þurfi að breikka ketilhúsið heldur aðeins hækka þakið fyrir nýja 

rafskautsketilinn. Við það að selja einn svartolíuketil þarf allavega að rífa hluta af þakinu 

á ketilhúsinu til að ná honum út. Þar væri hægt að nýta samlegðaráhrif þegar væri verið 

að hífa gamla ketilinn út og slaka síðan nýja katlinum á sinn stað ef að hægt væri að gera 

allar nauðsynlegar breytingar á undirlagi fyrir fram. Þar væri einnig tækifæri til að breyta 

ketilhúsinu í leiðinni þegar væri búið að taka þakið af og koma nýja katlinum fyrir. Þá væri 

hægt að breyta og hækka þakið til þess að nýi ketillinn myndi passa. 
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Líklegir verktakar fyrir verkefnið væru fyrst og fremst kranabíll frá Grímur ehf. 

vélaverkstæði en þeir hafa nokkrum sinnum áður komið og aðstoðað við ýmsar hífingar á 

hlutum þyngri en þeim sem kraninn hjá fiskimjölsverksmiðjunni á Þórshöfn getur híft. 

Véla- og trésmiðja SRS á Raufarhöfn hefur lengi komið að ýmsum verkefnum hjá 

fiskimjölsverksmiðjunni á Þórshöfn og þeir hafa líka yfirburðaþekkingu á ýmsum 

verkefnum tengdum mannvirkjum. Þess vegna gæti talist mjög góður kostur að fá þá til 

þess að breyta ketilhúsinu ásamt mannauði frá fiskimjölsverksmiðjunni. Ef að verkefnið 

reynist stærra er möguleiki að semja við Dawid ehf. fyrirtæki sem er starfrækt á Þórshöfn 

þar sem að þeir hafa meiri mannauð til umráða og góða þekkingu á húsasmíðum. 

5.1.3 Uppsetning á rafskautskatli 

Fyrsta verkefnið við uppsetninguna á rafskautskatli væri að koma raforku að katlinum og 

tengja hann við landsnetið. Gert er ráð fyrir því í þessu verkefni að undirbúningur við 

undirlag og rafmagn sé unninn fyrir fram. Rafskautsketillinn er 11.000 volt svo það vantar 

spennistöð, aðalrofa og annan búnað frá Landsneti til að starfrækja hann. Áætlaður 

kostnaður við búnað frá Landsneti væri um 15 milljónir án uppsetningar (Ólafur 

Guðlaugsson, munnleg heimild, 22. febrúar 2019). 

Þegar rafskautsketillinn er kominn inn í hús þarf að koma upp tveimur 

vatnshreinsitækjum og setja saman við hann þá nauðsynlegu íhluti sem honum tengjast. 

Gufutenging myndi þar sennilega vega þyngst en ekki er möguleiki á að nýta gömlu 

gufutenginguna þar sem að hún var aðeins gerð fyrir 15 tonn af gufu en rafskautsketillinn 

getur framleitt 30 tonn af gufu. Þar myndi allavega þurfa að stækka hluta af gömlu 

tengingunni til að koma gufunni á milli staða. Áætlaður kostnaður við uppsetningu og 

gufutengingu er um 30 milljónir. 

Líklegur verktaki vegna uppsetningar á búnaði frá Landsneti væri náttúrulega Landsnet 

sjálft en jafnvel með hjálp Rafeyri ehf. sem að er rafmagnsfyrirtæki sem hefur starfsstöð 

á Þórshöfn. Líklegir verktakar vegna uppsetningar og járnavinnu væru Véla- og trésmiðja 

SRS á Raufarhöfn og einnig Bílar og vélar frá Vopnafirði sem Ísfélagið hefur áður fengið til 

ýmissa breytinga sem tengjast járnavinnu. 
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5.1.4 Samtals 

Áætlaðan kostnað við innleiðingu á rafskautskatli er hægt að finna í töflu 8 með söluverði 

á LOOS svartolíukatli. Þessi samtala er samt sem áður án gjalds sem að Landsnet myndi 

taka fyrir tengingu á aðalrofa, lagningu á línu og kapli sem myndi fara eftir tímagjaldi 

Landsnets við uppsetningu. Hægt væri að kanna möguleika á styrkjum eða öðrum leiðum 

til að fá ríkið eða aðrar stofnanir til að vera samstarfsaðilar til að byggja þá innviði sem 

eru nauðsynlegir fyrir slíka raforkuþörf. Óvissa er reiknuð 12% af kostnaði þar sem ekki er 

vitað hversu margar klukkustundir Landsnet þyrfti fyrir slíkt verkefni og einnig til að ná 

utan um annan kostnað sem gæti komið upp við framkvæmd á verkefninu.  

Tafla 8: Heildarkostnaður við uppsetningu á rafskautskatli (Ólafur Guðlaugsson, munnleg heimild, 22. 
febrúar 2019). 

Efni Verð Hlutfall af 

heildarkostnaði 

20 megavatta rafskautsketill -43.879.684 kr. 34,67% 

Íhlutir í ketill -9.512.901 kr. 7,54% 

Tvö stykki vatnshreinsitæki -4.305.755 kr. 3,41% 

Breyting á ketilhúsinu -10.000.000 kr. 7,92% 

Uppsetning á katli, 

gufutenging 

-30.000.000 kr. 23,77% 

Spennistöð, aðalrofi og fl. -15.000.000 kr. 11,88% 

Óvissa 12% -13.523.801 kr. 10,71% 

Söluverð á LOOS katli +6.500.000 kr. - 

Samtals: -119.722.141 kr. 100% 

 

 Í næsta kafla verður fjallað um þann fjárhagslega þátt sem vert er að skoða áður en 

farið er í stórar fjárfestingar og miklar breytingar á rekstri til þess að fjárfestingin skili 

fjárhagslegum arði. 
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 Fjárhagsleg greining 

Fyrirtæki þurfa stanslaust að skoða nýja möguleika og fjárfesta í nýrri tækni til að halda 

við markaðshlutdeild og þar með halda velli. Í þessum kafla verður skoðuð fjárhagsleg hlið 

verkefnisins og umhverfi til innleiðingar á rafskautskatli á Íslandi með því að nýta þau 

verkfæri sem viðskiptafræðin hefur upp á að bjóða og reikna út hvort að fjárfestingin muni 

skila meiru heldur en umhverfislegum arði.  

Neytendur verða sífellt kröfuharðari og eru jafnvel margir farnir að skoða sjálfbærar 

og rekjanlegar vörur í staðinn fyrir aðra valmöguleika. Þar má nefna gæðastimpilinn ábyrg 

fiskveiði sem að þýðir að fiskveiðinni er stjórnað með alþjóðlegum viðurkenndum 

grundvallaratriðum innan íslensku lögsögunnar (Responsible fisheries, e.d). 

Ef Ísfélag Vestmannaeyja á Þórshöfn myndi nýta 1.000-1.500 klukkustundir af ótryggri 

raforku til að knýja áfram rafskautsketil sem að gæti verið innan þess ramma sem að 

ketillinn yrði í gangi á ári, þá mætti, samkvæmt Orkusölunni, miða við að raforkuverð á 

kílóvattstund sé í kringum sjö krónur (Friðrik Valdimar Árnason, munnleg heimild, 11. 

mars 2019). Þetta verð er of hátt til þess að það sé einhver fjárhagslegur stuðningur til að 

fara í þetta verkefni miðað við að svartolían, umbreytt í kílóvattstund, hefur að meðaltali 

verið á 5,1 krónur/kílóvattstund og með miðgildið 4,8 krónur/kílóvattstund eins og sjá má 

á töflu 6.  

Ljóst er að stórtækra breytinga er þörf ef að slík framkvæmd á að ganga í gegn til að 

það sé hvati fyrir framkvæmdinni. Í þessari fjárhagslegu greiningu verður gert ráð fyrir því 

að sparnaður náist á kílóvattstund með því að skipta yfir í rafskautsketil svo að greiningin 

skili ekki mínustölum, kílóvattstund með rafskautskatli mun því kosta minna en 4,8 

krónur/kílóvattstund. 

Á næstu síðum verða skoðaðar fjárhagslegar hliðar verkefnisins með því að nota 

nokkur af þeim tækjum og tólum sem að viðskiptafræðin hefur upp á að bjóða. Út frá 

greiningunni má ráða hvort fara ætti í þessa fjárfestingu eða ekki.  

6.1 Núvirðing og aðrar fjárfestingarreglur 

Markmið fjármálastjórnunar er að hækka virði eigin fjár hvers fyrirtækis en til þess að gera 

það þarf að taka réttar ákvarðanir og núvirðing er eitt af þeim tólum sem gagnast ef 

ákveða á hvort farið verður í arðbært verkefni eður ei. Í grófum dráttum er núvirðing 
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notuð vegna þess að ein króna í dag er ekki sú sama og ein króna eftir ár. Ástæðan fyrir 

þessu er að það er möguleiki á að setja þessa krónu eitthvert annað og fá jafnvel hærri 

ávöxtun. Þessi aðferð er til þess að finna fjárfestinguna sem mun verða sú arðbærasta. 

Samkvæmt reglu núvirðingar, eftir að búið er að draga upphafskostnað frá núvirði, skal 

samþykkja verkefni sem ber jákvætt núvirði en hafna verkefni sem ber neikvætt núvirði 

(Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe og Jordan, 2016). Formúlan fyrir núvirðingu er:  

NPV =
𝐶𝐹₁

(1+𝑟₁)¹
+. . +

𝐶𝐹𝑛

(1+𝑟ո)
𝑛  

Eftirfarandi eru útskýringar á jöfnunni. 

CF = greiðsluflæði 

r = ávöxtunarkrafa 

n = fjöldi tímabila 

Önnur fjárfestingarformúla sem er notuð innan viðskiptafræðinnar eru innri vextir, 

betur þekktir sem IRR. Þeir eru eins líkir núvirðingu og mögulegt er án þess að vera sjálf 

núvirðingin (Hillier o.fl., 2016). Innri vextir taka bara mið af greiðsluflæðinu og gefa upp 

þá ávöxtunarkröfu sem láta núvirðinguna vera núll.  

Formúlan fyrir innri vexti er: NPV = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖𝑟𝑟)
𝑡

𝑁
𝑡=0  

Eftirfarandi eru útskýringar á jöfnunni. 

CF = greiðsluflæði. 

IRR = innri vextir. 

t = fjöldi ára. 

6.2 Forsendur fjárhagslegrar greiningar 

Gæði fjárhagslegrar greiningar verkefnis fara algjörlega eftir þeim upplýsingum sem eru 

notaðar til þess að keyra greininguna áfram. Upplýsingar sem verða notaðar í þessari 

greiningu munu vera samkvæmt upplýsingum sem fengust frá Ísfélagi Vestmannaeyja í 

gegnum tölvupósta, símtöl og önnur raungögn sem fengust af vefnum. Einnig eru nýttar 

aðrar heimildir sem útlistaðar eru í heimildaskránni og vitnað í á viðeigandi stöðum í texta. 

Ef gögn voru ekki til voru forsendurnar búnar til samkvæmt öðrum gögnum og með hjálp 

Excel. Þær forsendur sem voru búnar til eru svartolíuverð og rafmagnsverð. 
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Forsendurnar eru:  

➢ Svartolíunotkun 

➢ Stofnkostnaður 

➢ Afskriftir 

➢ Tekjur 

➢ Skattar 

➢ Fjármögnun 

6.2.1 Svartolíunotkun 

Til þess að greina þörfina á raforku fyrir rafskautsketil verða notaðar tölur frá grænu 

bókhaldi sem að Umhverfisstofnun heldur utan um. Í því kemur fram, í kílógrömmum, 

notkun af svartolíu yfir árið fyrir allar fiskimjölsverksmiðjur. Gögnin ná frá árinu 2003 til 

2007, frá árinu 2009 til 2014 og frá árinu 2017 (Umhverfisstofnun, e.d).  

Í þessari greiningu er stuðst við árin 2001 til 2020. Verðið á svartolíunni er byggt á 

innkaupsverði með öllum tilkostnaði hjá Ísfélagi Vestmannaeyja frá árinu 2015 til 2018 en 

vegna skorts á gögnum þá þurfti að búa til tölur frá 2001 til 2015 og frá 2019 til 2020. 

Tölurnar voru búnar til með því að finna prósentubreytinguna á raungögnum frá árinu 

2015 til 2018 sem er 6,76% og henni bætt við fram í tímann en tekið af aftur í tímann. Til 

að búa til samræmi á milli svartolíu og raforku voru kílógrömm af svartolíu margfölduð 

með 11,5 til þess að fá út hversu mikið af kílóvattstundum þörf er á. 

6.2.2 Stofnkostnaður 

Fyrir stofnkostnað verður miðað við forsendur sem koma fram í kafla 5.1.4 í þessari 

ritgerð en þar er mestallur kostnaður við innleiðingu á rafskautskatli útlistaður frekar 

ítarlega. 

6.2.3 Afskriftir 

Afskriftir eru árlegur kostnaður á eignum sem notaðar eru í atvinnurekstri og rýrna að 

verðlagi við eðlilega notkun. Þau afföll af upprunalegu kostnaðarverði eigna kallast 

afskriftir. Lög um tekjuskatt 90/2003 73. gr. 
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Samkvæmt íslenskum lögum um tekjuskatt 90/2003 37. gr. eru árlegar afskriftir af 

verksmiðjuvélum og hvers konar iðnaðarvélum og tækjum að lágmarki með 10% afskrift, 

en að hámarki 30%.  

Samkvæmt Ísfélagi Vestmannaeyja er notuð línuleg afskrift á verksmiðjutækjum sem 

þýðir að sama upphæð er afskrifuð á hverju ári (Anný Aðalsteinsdóttir, munnleg heimild, 

14. mars 2019).  

Formúlan fyrir línulega afskrift er kostnaðarverð mínus hrakvirði deilt með 

nýtingartíma. Kostnaðarverð á rafskautskatlinum og tækjum og tólum tengdum honum 

er 66.198.340 kr. mínus 10% hrakvirði deilt með 20 ára nýtingartíma. Þar með verður 

afskriftin í útreikningum 2.978.925,3 kr. á ári.  

Tafla 9: Afskriftir á tækjum (Anný Aðalsteinsdóttir, munnleg heimild, 14. mars 2019). 

 

6.2.4 Tekjur 

Tekjur af þessu verkefni munu vera í formi sparnaðar sem næst af því að skipta úr svartolíu 

yfir í raforku. Gögnin eru mestmegnis byggð á raunverulegum tölum frá 

Umhverfisstofnun um svartolíunotkun fiskimjölsverksmiðjunnar á Þórshöfn. Til þess að fá 

út sparnað varð samt sem áður að búa til tölur um raforkukostnað vegna þess að 

svartolían hefur verið ódýrari en raforkuverð undanfarið. Raforkuverðið byrjar í 1,2 

kr./kílóvattstund og tekur síðan árlegri prósentuhækkun um 4,25% samkvæmt 

meðaltalsbreytingu á heildsöluverði hjá Rarik ohf. frá árinu 1989 til 2004 (Hagstofa 

Íslands, 2013).  

Tafla 10: Sparnaður af því að skipta úr svartolíu í raforku. 
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6.2.5 Skattar 

Skattaumhverfi getur verið fjölbreytt og í þessari greiningu mun skatthlutfallið ekki vera 

stöðugt. Á Íslandi var fjármagnstekjuskatturinn 10% frá árinu 1997 til 30. júní 2009, síðan 

15% frá 1. júlí til 31. desember 2009. Árið 2010 var hann 18%, síðan frá 2011 til 2017 var 

hann 20% en árið 2018 var hann hækkaður í 22% sem eykur skattabyrði fyrirtækja í 

hagnaðarskyni (Fjármagnstekjuskattur, 2018). Í þessari greiningu mun vera notast við 

þann fjármagnstekjuskatt sem gildir ár frá ári. Í þessu verkefni mun skattprósentan 

endurtaka sig og verkefnið mun því byrja með 10% skatt, fylgja þróun sem var tekin fram 

hér á undan og enda í 22%. 

Tafla 11: Skattar á verkefnið (Fjármagnstekjuskattur, 2018). 

 

6.2.6 Fjármögnun 

Líkt og sjá má í kafla 5.1.4 er heildarkostnaður 119.722.141 kr. og mun þessi greining gera 

ráð fyrir skuldsetningu. Sjávarútvegsfyrirtæki standa frammi fyrir mikilli óvissu vegna 

breytinga frá ári til árs í aflaheimildum. Þess vegna getur verið erfitt að fara út í 

langtímaskuldsetningu því það gæti skilað sér í verra sjóðstreymi en áætlað var í byrjun 

og þess vegna orðið erfiðara að skila nauðsynlegum greiðslum til lánardrottna. Þess vegna 

mun verkefnið vera fjármagnað með 80% eigið fé og 20% skuldsetningu. Vaxtakostnaður 

af láni mun vera 6% með 120 króna greiðslugjaldi.  

Við fjármögnun á verkefnum er litið á vegið meðaltal fjármagnskostnaðar en það er 

meðalkostnaður fyrirtækisins við það að afla fjármagns til þess að nýta til verkefnisins. 

Formúlan er:  

WACC= 
𝐸𝑓é

(𝐸𝑓é + 𝑆𝑘.)
*Ávöxtunarkrafa eigin fjár +

𝑆𝑘.

(𝐸𝑓é + 𝑆𝑘.)
*kostnaður skulda* (1-Skattur). 

Þar sem Efé= eigið fé, Sk= skuldir.  

Skattur á verkefnið er ekki sá sami allan tímann og þess vegna verður reiknaður veginn 

fjármagnskostnaður fyrir hvert skatthlutfall til að sjá breytinguna. Veginn 

fjármagnskostnaður miðað við 10% fjármagnstekjuskatt er 13,08%, við 18% skatt er hann 
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12,98%, við 20% er hann 12,96% og við 22% skatt er hann 12,94% (Gylfi Magnússon, 

2002). Því má ávöxtunarkrafa verkefnisins ekki vera minni heldur en þessar tölur hverju 

sinni til þess að geta komið til móts við eigendur, kröfuhafa og lánardrottna.  

Tafla 12: Lánagreiðslur. 

 

 

6.3 Niðurstöður 

Framkvæmd þessa verkefnis getur haft jákvæð áhrif, bæði með beinum og óbeinum hætti 

þar sem uppbygging á Þórshöfn og í nærsveitum verður að teljast af hinu jákvæða. Ljóst 

er að íslenska ríkið og aðilar tengdir raforkudreifikerfinu þyrftu að fara í stórkostlegar 

fjárfestingar til þess að koma raforku í þessu magni til Þórshafnar og þá er spurning hvort 

að peningum sé ekki betur varið í aðra hluti þar sem að mengunin er mun meiri. 

Fiskimjölsverksmiðjan á Þórshöfn er ekki í gangi nema part úr ári og því ekki mikið 

umhverfislegt tjón miðað við aðra starfsemi sem gæti krafist minna fjármagns sé horft til 
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magns útblásturs gróðurhúsalofttegunda. Ljóst er að ef raforkan er til staðar og það er 

jákvætt núvirði fyrir fjárfestingunni þá mun Ísfélag Vestmannaeyja líklega skipta yfir í 

íslenskan orkugjafa í stað innfluttrar olíu. 

Niðurstöður líkansins byggja algjörlega á þeim forsendum sem eru gefnar í líkaninu en 

í því þurfti að búa til raforkuverð og svartolíuverð með línulegri spá þar sem að það er lítill 

sem enginn sparnaður í orkugjafaskiptum í dag. Af þessum sökum og vegna þess að 

raforkan er ekki heldur til staðar getur niðurstaðan ekki talist marktæk. Arðsemislíkanið 

er allavega til og ef að það verður einhvern tímann flutt nægileg raforka til Þórshafnar 

verður hægt að sjá hvort fjárfestingin fyrir Ísfélag Vestmannaeyja muni borga sig eður ei. 

Samkvæmt niðurstöðu núvirðingar líkansins í töflu 13 ber verkefnið jákvætt núvirði miðað 

við 15% ávöxtunarkröfu sem Ísfélag Vestmannaeyja gefur sér við ákvörðun um hvort fara 

eigi í þessa fjárfestingu (Hörður O. Grettisson, munnleg heimild, 28. febrúar 2019). 

Heildarnúvirðingin hefur jákvæðni sem nemur 3.057.507 kr. og gæti verkefnið borið í 

mesta lagi 15,367% ávöxtunarkröfu án þess að fara í mínustölu. Í töflunni hér að neðan 

má sjá sjóðstreymið frá rekstri núvirt. 

Tafla 13: Sjóðstreymi. 

 

 

Þar sem að skuldsetning er í líkaninu er hægt að skoða hagræðið af skuldsetningunni 

með aðlöguðu núvirði. Til þess að skoða hagræðið af skuldsetningu er skuldin margfölduð 

með vöxtum og sköttum í þau ár þar sem skuldsetning er í gangi. Sú tala er síðan núvirt, 

með fyrirliggjandi vaxtakostnaði og skatthlutfalli fæst að hagræðið af skuldsetningu er 

1.121.577 kr. Aðlagað núvirði eða „APV“ af verkefninu er því núvirt sjóðstreymi plús núvirt 

skattahagræði eða „NPVF“ sem gerir 4.179.084 kr. Í töflunni hér að neðan má sjá hagræði 

skuldsetningar miðað við skatthlutfall þess árs (Hillier o.fl., 2016). 
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Tafla 14: Hagræði skuldsetningar. 

 

6.3.1 Næmnigreining 

Eins og hefur áður komið fram fara niðurstöður arðsemi líkansins alveg eftir forsendum 

þess og því er hægt að næmnigreina þá þætti sem skipta hvað mestu máli fyrir núvirðið. 

Með næmnigreiningu má sjá hvað gerist við núvirðið ef að einstaka forsenda breytist og 

hversu mikil áhrif það hefur. Í töflu 15 má sjá þau gildi sem búa til hvirfilgrafið í kafla 6.3.2. 

Tafla 15: Næmnigreining. 

 

6.3.2 Hvirfilgraf  

Notast verður við einnar víddar greiningu til að meta hvaða breytur eru viðkvæmastar 

fyrir breytingum. Síðan verða þær niðurstöður nýttar til þess að búa til hvirfilgraf sem 

sýna niðurstöðurnar á myndrænan hátt. Í slíkri greiningu er einungis ein breyta athuguð 

á meðan allar hinar halda sínu gildi. Þannig má sjá hvernig breyta hefur ein og sér áhrif á 

heildarnúvirði verkefnis og þannig má jafnframt sjá hvaða breytu er mikilvægast að halda 

sínu rétta gildi út líftíma verkefnisins til þess að núvirðið verði ekki neikvætt. Breyturnar 

hafa mismikill frávik vegna þess að vitað er að það er líklegra að sumar breyturnar muni 

ekki sveiflast gífurlega. Breyturnar skiptast í þrjá flokka sem verða reiknaðir út frá fyrir 

fram ákveðnum frávikum. Versta spá, raunveruleg spá í arðsemislíkaninu, besta spá og 

allt þar á milli munu sýna hvar núvirðisútreikningurinn mun geta lent.  

Forsendur sem voru skoðaðar í næmnigreiningunni voru raforkunotkun, 

ávöxtunarkrafa, stofnkostnaður, svartolíuverð, raforkuverð og vextir af lánum. Í 

arðsemislíkaninu eru notaðar raunverulegar tölur um raforkunotkun hvert ár fyrir sig. 

Ávöxtunarkrafa skiptir einnig mjög miklu máli vegna þess að fjárfestingin verður að vera 

eftirsóknarverð fyrir stjórnendur því annars væri peningnum betur varið í eitthvað annað 
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sem bæri ásættanlega ávöxtunarkröfu. Í þessu tilviki væri möguleiki á að lækka 

ávöxtunarkröfuna aðeins til þess að ná ekki eingöngu fjárhagslegum arði heldur líka 

umhverfislegum.  

Stofnkostnaður verkefnisins er undirstöðuatriði og sú áætlun má lítið út af bregða til 

að lenda í neikvæðu núvirði eins og sést á hvirfilgrafinu. Það eru mjög litlar líkur á því að 

stofnkostnaður verði mikið lægri heldur en gert er ráð fyrir í arðsemislíkaninu en það er 

mun líklegra að það verði verðhækkun. Gengi krónunnar og þess gjaldmiðils sem ketillinn 

og aðrir íhlutir verða keyptir í skipta miklu máli en síðan má einnig gera ráð fyrir því að 

tímagjald fyrir þjónustu tengda uppsetningu og byggingu á ketilhúsinu muni fylgja þróun 

á almennri neysluverðsvísitölu á næstu árum.  

Samkvæmt töflu 16 sést að raforkunotkun hefur mjög mikil áhrif á núvirði verkefnisins 

og það er vegna þess að sparnaður hlýst ekki nema með því að skipta úr svartolíu og yfir 

í raforku. Því meira magn af raforku, því meiri sparnaður hlýst.  

Svartolíuverð og raforkuverð eru óraunhæfar tölur en miða að því að möguleiki sé á 

því að ná sparnaði með því að skipta yfir í rafskautsketil eða kolefnisgjöld verði svo há að 

það verði til mismunur með orkugjafaskiptum. Þannig væri hægt að fá grundvöll fyrir 

fjárfestingunni og skila jákvæðu núvirði en annars mun fjárfestingin ekki borga sig. Þegar 

svartolíuverð lækkar er minni hvati til þess að fara út í fjárfestinguna og þess vegna lækkar 

núvirðingin en þegar svartolíuverð hækkar er meiri hvati til þess að fara í fjárfestinguna 

og því hækkar núvirðið.  

Raforkuverð hefur ennþá minni áhrif á núvirðið en það er einkum vegna þess að það 

var áður lægra en svartolíuverðið og notast var við prósentubreytingu sem þýðir að 

raforkuverðið breyttist minna í krónum heldur en svartolíuverðið en áætla má að 

raforkuverð og svartolíuverð hafi jafn mikil áhrif á núvirðið.  

Vextir af láni höfðu minnstu áhrifin á núvirðið en það er einkum vegna þess að lánið er 

einungis tekið til tíu ára og ekki miklir vextir sem geta safnast upp á þeim tíma.  
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Tafla 16: Hvirfilgraf. 
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 Umræða 

Ganga má út frá því að framtíðin beri einungis í skauti sér fleiri hömlur og meiri gjöld á 

mengandi starfsemi og þess vegna er ljóst að íslenska ríkið verður að koma að slíkri 

umbreytingu á raflögnum sem þarf til þess að geta starfrækt rafskautsketill. 

Svartolíukatlar hjá Ísfélagi Vestmannaeyja brenna ekki einungis hreinni svartolíu heldur 

brenna þeir einnig úrgangsolíu frá skipum, bifreiðum og öðrum tækjum sem henda 

notaðri úrgangsolíu. Áður fyrr var þessi olía flutt úr landi með tilheyrandi mengun svo að 

það verður að teljast kostur að hún sé nýtt á Íslandi en með auknum fjölda af rafbifreiðum 

mun slík úrgangsolía minnka (Svanur Snæþórsson og Kristinn Lárusson, 2010). Bruni á 

svartolíu skilar óæskilegum lofttegundum í andrúmsloftið og þess má geta að á góðu 

vinnsluári eru notuð um 3600 tonn af olíu sem er álíka mikið og 2.400 heimilisbílar eyða 

á ári miðað við 15.000 kílómetra akstur (Svanur Snæþórsson og Kristinn Lárusson, 2010).  

Til að þetta verkefni verði raunhæft þurfa yfirvöld að velta fyrir sér þeim möguleikum 

sem bjóðast við öflun á raforku og hvaða kostir myndu henta best miðað við þær 

aðstæður sem eru á Þórshöfn. Líklegt er að ef að nýr strengur verður lagður til þess að 

koma raforkunni til Þórshafnar muni sá kostnaður vera á bilinu einn til tveir milljarðar svo 

að spurning er hvort að aðrir kostir gætu ekki orðið mun betri, til dæmis vindmylla (Svanur 

Snæþórsson og Kristinn Lárusson, 2010).  

Því miður verður umræðan um vatnsaflsvirkjanir sífellt neikvæðari vegna skemmda á 

umhverfi og lífríki sem eru að mestu leyti óafturkræfar. Raunin er þó sú að samfélagslegur 

kostnaður felst í því að virkja ekki fyrir rafmagni heldur búa orkuna til með öðrum 

ósæmilegum aðferðum getur skilað ennþá skaðlegri áhrifum fyrir umhverfið. Möguleiki 

væri að prófa að setja upp rannsóknarvindmyllu eða nýta aðra aðferð við raforkuöflun 

sem nefnd var að framanverðu, til þess að búa til raforku á hagstæðum stað, skammt frá 

fiskimjölsverksmiðjunni, til þess að sjá hvort það sé raunhæfur möguleiki að afla raforku 

til að starfrækja rafskautsketill. 

Í eimingartækjum í fiskimjölsverksmiðjunni verður hluti af gufunni að vatni á ný en það 

vatn er kallað óhreint þéttivatn og er 70-75 gráðu heitt. Þetta vatn rennur að mestu leyti 

út í sjó. Úr skorsteini frá verksmiðjunni kemur einnig 200 gráðu heitt loft. Þetta er orka 

sem rennur að mestu leyti ónýtt frá verksmiðjunni en væri möguleiki á að nýta til að hita 



 

47 

upp íbúðarhús eða til kyndingar á verksmiðjunni sjálfri (Svanur Snæþórsson og Kristinn 

Lárusson, 2010). 
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 Lokaorð 

Segja verður að umhverfi fyrir rekstur á rafskautskatli hafi heldur betur breyst frá því að 

flestar fiskimjölsverksmiðjur landsins breyttu yfir í rafmagn sem orkugjafa fyrir katlana 

sína í stað svartolíu. Raforkuverð hefur hækkað og svartolíuverð lækkað, en áður fyrr var 

afgangsraforka ódýr og þess vegna fóru flestar fiskimjölsverksmiðjur í þessar stóru 

fjárfestingar sem að borguðu sig mjög fljótt upp. Höfundur gerir sér grein fyrir því að 

gögnin sem unnið var með eru allt að 20 ára gömul og teljast því ekki raunhæf.  

Ísfélag Vestmannaeyja hefur fengið á sig einhvern kostnað við að viðhalda 

svartolíukötlunum á meðan önnur fyrirtæki fjárfestu í rafskautskötlum og keyptu 

afgangsorku á lágu verði. Eflaust hefði Ísfélag Vestmannaeyja fylgt þessari þróun eftir ef 

að raforkan fyrir rekstur á rafskautskatli hefði verið til staðar og þannig náð að spara 

fjármagn á meðan raforkuverðið var ódýrara.  

Því miður hefur ekkert verið gert lengi til þess að rannsaka hvort að það sé möguleiki 

á að afla raforku með einhverjum öðrum hætti en streng en rannsókn á vindum og 

veðurfari á einhverjum tilteknum stað gæti tekið nokkur ár og fiskimjölsverksmiðjan ekki 

fengið þá raforku sem að hún þarf til að starfrækja ketilinn. Eini kosturinn í augsýn er 

strengur. Umræða um hann hefur vaknað annað slagið í tengslum við það hvernig væri 

best að útfæra raforkuaukningu til Þórshafnar en sú umræða kaffærist yfirleitt fljótlega 

þar sem að þetta er einungis lítill bær út á landi sem á ekki von á neinni stöðugri 

raforkuaukningu yfir allt árið. Inn í umræðuna kemur uppbygging við Finnafjörð þó mjög 

öflug inn en þar mun þurfa raforku til þess að starfrækja umskipunarhöfn. Með henni 

gætu orðið samlegðaráhrif og raforkan gæti nýst í eitthvað annað á meðan ekki er verið 

að framleiða gufu. 

Ef farið yrði í framkvæmd til þess að koma meiri raforku til Þórshafnar myndi borga sig 

að hafa hana nægilega svo að ekki þyrfti að fara aftur í stóra framkvæmd síðar til þess að 

koma aukinni orku þangað aftur. Til þess að fá sem raunhæfasta núvirðingu á verkefninu 

yrði arðsemislíkanið að vera gert um leið og raforkan til Þórshafnar verður nægileg og þá 

þyrfti að reikna út á hvaða verði sú orka myndi seljast til fiskimjölsverksmiðjunnar á 

Þórshöfn. Svartolíuverðið þyrfti að vera lægra en raforkuverðið en einnig má hafa í huga 

umhverfissjónarmið.  
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Í stað þess að skoða seinustu 20 ár sem voru skoðuð í þessu verkefni mun 

arðsemislíkanið sem tekið verður til greina við ákvörðun um fjárfestingu í rafskautskatli 

bera í skauti sér næstu 20 ár og þar verða mikilvægustu forsendurnar í hvirfilgreiningunni 

að fá sérstaka athugun vegna þess að þær hafa mestu áhrifin á núvirðið.  

Helstu gallar við innleiðinguna á rafskautskatli væru að það er nýlega búið að fjárfesta 

í svartolíukötlum og hús byggt í kringum þá og þess vegna er sú fjárfesting mjög líklega 

ekki afskrifuð að fullu, síðan væru það stjórnunarlegir erfiðleikar vegna stærðargráðu 

verkefnisins.  

Ísland er land sem býr yfir gífurlegum auðlindum til þess að búa til raforku og þá má 

helst nefna vatns-, varma- og vindorku. Ísland gæti framleitt og selt nánast alla þá orku 

sem að Íslendingar þurfa og þannig starfrækt iðnaðinn, skapað störf og fjármagn fyrir 

landið með þeim hætti í stað þess að flytja orkugjafa inn til landsins. Með því að nýta 

þessar ríkulegu auðlindir sem Ísland hefur, skynsamlega er hægt að skapa gífurlega 

auðlegð fyrir þjóðina og sérkunnáttu sem að möguleiki er að selja til útlanda. Ísland gæti 

orðið fyrirmynd annarra þjóða með því að koma fram við náttúruna af virðingu og þannig 

skapað velvild fyrir umhverfið. 
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Viðauki 1. Arðsemislíkan fyrsti hluti. 
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Viðauki 2. Arðsemislíkan annar hluti. 
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Viðauki 3. Lánagreiðslur fyrsti hluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

Viðauki 4. Lanagreiðslur annar hluti. 
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Viðauki 5. Lánagreiðslur þriðji hluti. 
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Viðauki 6. Lánagreiðslur fjórði hluti. 
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