
 

 

 

Viðskiptadeild 

 

 

 

 

 

 

Skiptir upprunaábyrgð raforku á Íslandi máli? 

 

 

 

 

 

 

Lokaritgerð til BS gráðu 

Höfundur: Fríður Birna Stefánsdóttir 

Leiðbeinandi: Árni Sverrir Hafsteinsson 

Haustönn 2019 

 

 

 

 

 



 

  



 

Staðfesting lokaverkefnis til BS gráðu í viðskiptafræði.  

 

Titill lokaverkefnis:  

Skiptir upprunaábyrgð raforku á Íslandi máli? 

 

Höfundur verkefnis: 

Fríður Birna Stefánsdóttir 

Kt. 041060-2399 

 

Verkefnið hefur verið metið samkvæmt reglum og kröfum Háskólans á Bifröst og hlotið 

lokaeinkunnina: ___________  

 

 

 

Háskólinn á Bifröst 

 

_____________________________ 

Stimpill skólans 

 

_____________________________ 

Sviðsstjóri viðskiptadeildar 

 

______________________________ 

Leiðbeinandi



 

Ágrip 

Í þessari ritgerð er leitast við að kanna hvort viðskiptalegur uppruni raforku á Íslandi skipti 

máli. Umhverfismál fá sífellt meiri athygli og umfjöllun. Ákall ungs fólks um öflugri aðgerðir 

í loftslagsmálum hefur verið áberandi á meðan á skrifum þessum hefur staðið. Með tilkomu 

skráningar uppruna raforku í formi upprunaábyrgða hafa íslensku raforkufyrirtækin hafið 

útflutning upprunaábyrgða í miklu mæli, sem hefur breytt uppruna raforku á Íslandi úr því að 

vera einungis frá endurnýjanlegum uppruna í að vera að meirihluta frá kjarnorku og 

jarðefnaeldsneyti. Farið er yfir undanfara og tilgang tilskipunar Evrópusambandsins um 

skráningu uppruna raforkuframleiðslu og viðskipti með upprunaábyrgðir. Sem hluti af 

Evrópska efnahagssvæðinu hefur tilskipunin verið staðfest á Íslandi. Farið er yfir 

raforkumarkaðinn á Íslandi og leitast við að kanna hvort og þá hver áhrif tilskipunin um 

upprunaábyrgð raforku hefur haft á þann markað. Það er niðurstaða höfundar að 

upprunaábyrgðir raforku skipti ekki miklu máli á Íslandi í dag, en líklegt sé að það geti breyst 

áður en langt um líður. 

  



 

Abstract 

In this thesis, the aim is to examine whether commercial sources of electricity is of 

importance in Iceland. There has been increasing focus on the environment and the importance 

of renewable resources in all production. Young people's call for stronger action against climate 

change has been evident during the writing of the thesis. Registration of the origin of electricity 

in the form of certificates has resulted in extensive export of certificates by the Icelandic 

electricity producers. That has changed the origin of electricity in Iceland from being only from 

renewable sources to mostly from nuclear and fossil fuel. The background and purpose of the 

European Union directive on registration of the origin of electricity and trade of certificates of 

origin are examined. The EU directive has been adopted in Iceland as part of the European 

Economic area. The electricity market in Iceland is examined and efforts are made to determine 

whether and how the directive on certificates of origin has affected the market. It is the authors' 

conclusion that the certificates of origin for electricity do not have much impact in Iceland 

today, but is likely to be of importance before too long. 
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1. Inngangur 

Undanfarin ár hafa vísindamenn bent á samhengi milli losunar á 

gróðurhúsalofttegundum (Umhverfisstofnun, án dags.) og breytinga á veðurfari og lífríki 

heimsins. Talið er að öfgar í veðurfari megi rekja til mikillar aukningar á losun gróðurhúsa-

lofttegunda út í andrúmsloftið og muni heimurinn bera af því mikinn skaða.  Þjóðir heims hafa 

sameinast um markmið og aðgerðaáætlanir til að vinna gegn þessari þróun. Skiptar skoðanir 

hafa verið um hvort nóg sé að gert og hversu stór og hvernig skref skuli taka. Stór hluti þessara 

markmiða snúa að framleiðslu raforku og nauðsyn þess að hún fari fram með endurnýjanlegum 

hætti. Íslendingar hafa tekið virkan þátt í þessu alþjóðastarfi og talið sig meðal fremstu þjóða í 

vistvænni orku, enda getum við státað okkur af því að nánast öll raforkuframleiðsla landsins fer 

fram með endurnýjanlegum hætti. Raforkan er að mestu framleidd með vatnsorku og jarðvarma 

og því verður hverfandi mengun af framleiðslu hennar. Það kom höfundi því spánskt fyrir sjónir 

þegar hann sá bæði kjarnorku sem og jarðefnaeldsneyti á raforkureikningi og varð það tilefni 

ritgerðarinnar. 

Verkefnið fjallar um upprunaábyrgðir raforku á Íslandi, viðskipti með þau og hvaða 

áhrif viðskiptin hafa. Með tilkomu upprunaábyrgða raforku er ýtt undir aukið verðmæti þeirrar 

orku sem framleidd er með endurnýjanlegum aðferðum. Aukið markaðsvirði grænnar orku er 

hugsað sem hvati til aukinnar framleiðslu með umhverfisvænum hætti. Upprunaábyrgðir eru þó 

sjálfstæð söluvara óháð þeirri orku sem um ræðir. Í kjölfar innleiðingar tilskipunar Evrópu-

sambandsins (ESB) um viðskipti á upprunaábyrgðum raforku, hófu íslensk orkufyrirtæki 

þátttöku í þeim sem hluti Evrópska efnahagssvæðisins (EES). Afleiðingarnar eru þær að skráður 

uppruni raforku á Íslandi hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum. Frá því að vera 

yfir 99% endurnýjanleg orka, fram til ársins 2010, í aðeins 11% árið 2018. Það ár er 34% 

upprunans skráður frá kjarnorku og 55% frá jarðefnaeldsneyti (Orkustofnun, án dags.). 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að rannsaka orsök þessara miklu breytinga sem orðið hafa á 

skráðum uppruna raforku á Íslandi og hvaða áhrif þessi breyting hugsanlega hefur. 

Leitast er við að svara spurningunni: 

Skiptir upprunaábyrgð raforku á Íslandi máli? 

Litið er til viðskiptalegra hagsmuna sem og siðferðilegra. Upprunaábyrgðir er ný vara, 

hliðarafurð þeirrar grænu raforku sem framleidd er á Íslandi. Með tilkomu upprunaábyrgðanna 
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jukust tekjumöguleikar raforkumarkaðarins þar sem skírteinin eru hrein tekjuviðbót við 

raforkusölu. Höfundi finnst þetta mjög áhugavert málefni í ljósi þess að uppruni raforku hefur 

í raun ekki breyst á sama tímabili. Orka sem Íslendingar framleiða sjálfir er yfir 99% úr 

endurnýjanlegum orkugjöfum, vatnsföllum og jarðhita. Hvers vegna er ekki samræmi milli 

skráðs uppruna raforku landsins og framleiðslu? Skiptir bókhaldslegi uppruninn einhverju 

máli? Hefur þetta áhrif á hreina ímynd landsins? Þurfum við að fara að votta að orkan okkar sé 

hrein? Höfundi fannst einnig athyglisvert hve umfjöllun fjölmiðla hefur verið lítil á Íslandi um 

þessar breytingar, ef Bændablaðið er undanskilið. Vitneskjan um að Ísland noti einungis hreina 

orku er almenn og djúpstæð hjá Íslendingum og því fylgir fullvissa um að þannig verði það um 

ókomna tíð. Gætu afleiðingarnar orðið alvarlegar í ljósi þess að með viðskiptum með 

upprunaábyrgðir raforku, er Ísland orðið ábyrgt fyrir mengandi orkuframleiðslu í öðrum 

löndum? Sú mengun skiptir jafn miklu máli fyrir heiminn í heild og ef sú mengun hefði orðið 

á Íslandi. Gæti slíkt haft áhrif í framtíðinni á viðskipti landsins, vöruútflutning og þau fyrirtæki 

sem hafa komið til Íslands til að framleiða sína vöru með grænni orku? Spurningarnar eru 

margar en svörin færri og því veltir höfundur áhættunni um hugsanlegar afleiðingar upp í 

ritgerðinni. 

Á meðan á skrifum ritgerðarinnar stóð urðu umhverfismál æ umfangsmeiri í 

fréttaumfjöllun um allan heim. Ákall ungs fólks um öflugri aðgerðir í loftslagsmálum hefur 

verið áberandi. Í september fóru milljónir ungmenna í loftslagsverkfall (e. Climate strike) um 

allan heim, þar með talið á Íslandi til að mótmæla hægagangi í aðgerðum gegn 

loftslagsbreytingum (Landssamband íslenskra stúdenta, 2019) . Þrýstingur á stjórnvöld hefur 

farið vaxandi allt þetta ár og nú er svo komið að umhverfismál eru ofar á baugi en nokkru sinni 

og stjórnvöld víða um heim hafa beint sjónum sínum að þeim. Má því gera ráð fyrir að þættir 

sem áður var lítið fjallað um verði fyrirferðarmeiri í ákvörðunum stjórnvalda í mörgum löndum. 

Því er nauðsynlegt að velta fyrir sér pólitískum áhrifum umhverfismála á viðskipti Íslendinga 

og samspili viðskipta með upprunaábyrgðir og umhverfismála.  



 

 

3 

2. Aðferðafræði 

Aðferðafræði ritgerðarinnar er að mestu leyti megindleg og stuðst er við töluleg gögn 

frá orkufyrirtækjum og skýrslum um orkumál á Íslandi. Einnig er litið til tölulegra evrópskra 

gagna um uppruna orku í Evrópulöndum. Þá er stuðst við eigindlega aðferðafræði með 

samræðu við einstaklinga sem tengjast orkugeiranum beint sem og ritaðs efnis um orkumál þar 

sem sjónarhorn fyrirtækja og einstaklinga kemur fram. Viðhorf tengd umhverfismálum og 

væntingum sem fjallað er um falla innan eigindlega hlutans að mestu leyti eins og fjallað er um 

þau hér. Þó er ekki efast um vísindalegar niðurstöður varðandi hlýnun jarðar en ekki er verið 

að fjalla um þær beint hér. 

Vinna hófst við ritgerðina í júlí 2019 með því að fara í gegnum tilskipanir 

Evrópusambandsins sem tengdust upprunaábyrgðum ásamt því að skoða skýringar og 

fylgigögn. Leitast var eftir að skilja markmið ESB með upprunaábyrgðum og hvernig viðskipti 

með þau styddu markmiðin Þá fór höfundur í að skoða hlut Íslands sem hluta Evrópska 

efnahagssvæðisins í viðskiptum með upprunaábyrgðir og hvort þátttaka okkar styddi við 

framgöngu þeirra markmiða sem lagt var upp með í ESB. Ritgerðin skiptist í sex kafla, auk 

undirkafla. Á eftir inngangi og aðferðarfræði er í þriðja kafla gerð grein fyrir bakgrunni að 

útgáfu og viðskiptum með upprunaábyrgðir. Kafli fjögur beinist að Íslandi og hvernig viðskipti 

með upprunaábyrgðir birtist hér á landi. Í kafla fimm er sjónum beint að neytendum og skoðað 

hvort og þá hvernig sala upprunaábyrgða snertir þá. Heimilda hefur verið leitað í tilskipunum 

Evrópusambandsins um upprunaábyrgðir ásamt skýringum og fylgigögnum þeim tengdum. Þá 

kynnti höfundur sér heildarmarkmið Evrópusambandsins í loftslagsmálum, og þær leiðir sem 

ESB hefur valið í að ná markmiðum sínum, en upprunaábyrgðir er eitt þeirra. Íslensk lög sem 

innleidd hafa verið til að staðfesta tilskipanir um upprunaábyrgðir, raforkulög og fleiri tengdar 

lagasetningar og reglugerðir voru skoðaðar. Rammasamningar Sameinuðu Þjóðanna um 

loftslagsmál og markmið voru skoðuð. Þá hafði höfundur samband við nokkra aðila sem sem 

starfa við orkumál til að fá sjónarmið þeirra varðandi upprunaábyrgðir í þeim tilgangi að fá 

fram fleiri hliðar sem vert væri að skoða. Skýrslur opinberra aðila, svör við fyrirspurn á Alþingi 

og umfjallanir fræðimanna hérlendis og erlendis voru einnig rýndar. Ársskýrslur þeirra 

orkusölufyrirtækja sem hafa selt upprunaábyrgðir úr landi voru skoðaðar. Þá voru skýrslur og 

talnaefni þeirra fyrirtækja er fara með umboð ríkisins í eftirliti og stjórnun orkumála landsins 

skoðaðar. Höfundur leitaði uppi þá umfjöllun sem verið hefur í fjölmiðlum hér á landi og 
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erlendis um upprunavottorð. Verulega kom á óvart hve sáralítil fjölmiðlaumfjöllun hefur verið 

hér á landi um uppruna raforku og viðskipti með upprunaábyrgðir. 

Helstu hugtök: 

- Endurnýjanleg raforka eða endurnýjanleg framleiðsla raforku er sú raforka sem 

framleidd er með þeim hætti að ekki gengur á þá auðlind sem notuð er.  

- Gróðurhúsalofttegundir eru lofttegundir sem gleypa varmageislun frá jörðu og hafa 

langan líftíma og valda gróðurhúsaáhrifum eða hlýnun. Hlýnunarmáttur þessara 

lofttegunda er stuðull sem notaður er m.a. í Kyoto-bókuninni til að meta áhrif á 

hitastig í andrúmsloftinu (Umhverfisstofnun, án dags.). 

- Jarðefnaeldsneyti er t.d. kol, olía og jarðgas, orkugjafar sem endurnýjast ekki ef 

notaðir í raforkuframleiðslu og losar þar að auki koltvísýring út í andrúmsloftið sem er 

ein gróðurhúsalofttegundanna. 

- Jarðvarmi er hér sá jarðhiti sem notaður er við framleiðslu á raforku. 

- Kjarnorka er framleidd með úrani sem er ekki endurnýjanlegur orkugjafi. 

Raforkuframleiðsla með kjarnorku er því ekki vistvæn framleiðsla. Loftslagsmengun 

er ekki mikil af kjarnorkuframleiðslu, en hættuleg geislun er fylgjandi framleiðslunni. 

- Losun eða útstreymi getur verið heildarlosun gróðurhúsalofttegunda eða nettólosun 

þegar dregin hefur verið frá binding vegna landgræðslu og skógræktar. 

- Upprunaábyrgð er skírteini sem gefið er út fyrir hverja orkueiningu (1 MWst) sem 

framleidd er. Ýmis orð eru notuð í umræðunni um upprunaábyrgðir, svo sem 

upprunavottorð, grænt skírteini eða bara skírteini. Íslendingar hafa heimild til að 

gefa út RES-E upprunaábyrgðir sem gilda fyrir rafmagn framleitt með 

endurnýjanlegum hætti. 

- Uppruni raforku eða viðskiptalegur uppruni raforku er hér sá uppruni sem reiknaður 

er við viðskipti með upprunavottorð á Evrópska efnahagssvæðinu. Í viðskiptum með 

uppruna er í raun verið að skiptast á orkueiningum. Í stað þeirrar einingar sem seld er 

þarf að skrá uppruna þeirrar einingar sem tekin er í staðinn. Þetta er gert til að koma í 

veg fyrir tvítalningu framleiddra orkueininga í ESB. 

- Vatnsorka er sú orka sem er t.d. í vatnsföllum og er aðallega notuð við framleiðslu 

raforku. Þessi aðferð sú sem mest er notuð á Íslandi. 
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3. Bakgrunnur 

3.1 Markmið í loftslagsmálum 

Loftslagsbreytingar af mannavöldum eru og hafa verið eitt alvarlegasta 

umhverfisvandamál samtímans. Breytingar hafa þegar sést í loftslagskerfinu eins og hækkun 

meðalhita bæði sjávar og lands. Yfirborðshiti jarðarinnar áratuginn 2006-2015 var 0,87 gráðum 

á selsíus hærri en á síðari hluta nítjándu aldar. Sterkar líkur benda til að þessar breytingar hafi 

haft alvarleg áhrif á lífverur og vistkerfi. Afleiðingarnar eru þó taldar ólíkar milli heimshluta, 

enda einungis meðaltal. Stóraukinn hiti er talinn líklegur meðal annars á Íslandi 

(Intergovernmental Panel of Climate Change, 2018). 

Þjóðir heims hafa í auknum mæli og með æ skýrari markmiðum farið að vinna saman 

að úrlausnum undir hatti Sameinuðu þjóðanna. Fyrsta stóra ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um 

alþjóðleg umhverfismál var haldin í Stokkhólmi í Svíþjóð í júní 1972 og markaði hún tímamót 

í þróun alþjóðlegra umhverfismála. Í sjötta lið fyrsta kafla yfirlýsingar frá ráðstefnunni segir 

m.a. „Að verja og bæta mannlegt umhverfi fyrir núverandi og komandi kynslóðir er orðið brýnt 

markmið fyrir mannkynið“. Á ráðstefnunni er samþykkt „Aðgerðaáætlun fyrir mannlegt 

umhverfi“ og stefnt á áframhaldandi samstarf alþjóðasamfélagsins í umhverfismálum (United 

Nations, 1972). Tuttugu árum síðar koma ríki heimsins aftur saman, undir merkjum 

Rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (UNFCCC), til að takast á við 

loftslagsvandann. Samningurinn var samþykktur á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Rio de 

Janeiro í Brasilíu árið 1992. Þremur árum síðar, var aftur komið saman í Kyoto í Japan, þar sem 

var sett þak á leyfilega losun gróðurhúsalofttegunda í iðnríkjum. Í París í Frakklandi í desember 

2015 var síðan gert samkomulag um áframhaldandi markmið sem kallast Parísarsáttmálinn. Þar 

samþykktu þjóðir heimsins að draga nægilega úr losun til að halda meðalhlýnun jarðar vel innan 

við 2°C á þessari öld (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2017). 

Ísland hefur verið virkur þáttakandi í alþjóðasamfélaginu og undirritað alla ofangreinda 

samninga. Samkvæmt Kyotobókuninni var hlutur Íslands meðal annars að auka ekki losun 

gróðurhúsalofttegunda umfram 10% á árunum 2008-2012. Seinni hluti Kyoto bókunarinnar 

sem gildir fyrir árin 2013-2020 fól í sér skuldbindingu fyrir Ísland um að halda útstreymi 

gróðurhúsalofttegunda innan við 80% af losun ársins 1990. Ísland tekur þátt í markmiði 

Evrópusambandsins um að nettólosun (heildarútstreymi - binding) ársins 2030 verði 40% lægri 

en nettóútstreymi ársins 1990 samkvæmt Parísarsáttmálanum. „Ísland ætlar að ná þessu 
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markmiði annars vegar með að taka áfram þátt í viðskiptakerfi Evrópusambandsins með 

losunarheimildir og hins vegar með að draga úr losun í þeim geirum sem ekki falla undir 

viðskiptakerfið sem og að auka bindingu kolefnis með landgræðslu, skógrækt og endurheimt 

votlendis“ (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2017). Þrátt fyrir að mikið hafi verið rætt um 

umhverfismál og markmið sett, þá er ljóst að Ísland hefur ekki náð markmiðum. „Enn skortir 

töluvert á að Ísland standi fremst meðal ríkja við samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og 

hefur mjög veika stöðu gagnvart skuldbindingum í Kýótóbókuninni við Rammasamning 

Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar um losun á tímabilinu frá 1. janúar 2013 til 31. 

desember 2020. Íslandi stendur hins vegar til boða að afla sér losunarheimilda á alþjóðamarkaði 

til að bæta þá stöðu til muna. Þess er að vænta að verð á slíkum heimildum fari hækkandi þegar 

nær dregur uppgjöri“ (Loftslagsráð, 2018). 

3.2 Evrópusambandið 

Umhverfisstefna Evrópusambandsins til ársins 2020 var sett með sjöundu 

umverfisaðgerðaáætluninni (e. 7th Environment Action Programme(EAP) til að takast á við 

umhverfismál á samræmdan og skipulagðan hátt. Stefnan tók gildi í janúar árið 2014. Eitt af 

þremur meginmarkmiðum stefnunnar er að styðja við sjálfbæran vöxt þar sem auðlindir eru 

nýttar skynsamlega og losun kolefnis er í lágmarki (e.low-carbon growth). Evrópusambandið 

ætlar að ná þessum markmiðum með; betri framkvæmd löggjafar, betri upplýsingum, bættri 

þekkingu, aukinni skynsamri fjárfestingu í umhverfis- og loftslagsstefnu ásamt samþættingu 

umhverfiskrafna og sjónarmiða í öðrum stefnum sambandsins. Stefnunni fylgir framtíðarsýn 

um stöðu í Evrópusambandinu árið 2050: 

Árið 2050 búum við vel, innan vistfræðilegra marka plánetunnar. 

Velmegun okkar og heilbrigt umhverfi stafar af nýstárlegu, sjálfbæru 

hagkerfi þar sem ekkert fer til spillis og þar sem náttúruauðlindum er 

stjórnað á sjálfbæran hátt og líffræðilegur fjölbreytileiki er verndaður, 

metinn og endurreistur með hætti sem eflir samfélagið okkar. 

Kolefnisvöxtur okkar hefur verið aftengdur frá auðlindanotkun og markað 

leiðina fyrir öruggt og sjálfbært alþjóðlegt samfélag  

(European Commission, 2013). 
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Eftirlit með orkunotkun í Evrópu og aukinni notkun orku frá endurnýjanlegum 

orkugjöfum, ásamt orkusparnaði og aukinni orkunýtingu, eru mikilvægir hlutar í þeim 

ráðstöfunum sem þarf til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og framfylgja Kyoto-bókun 

Sameinuðu þjóðanna (European Parliament, 2009). Árið 2017 er helmingur raforku heimsins 

framleiddur með jarðefnaeldsneyti, þá er fjórðungur framleiddur með kjarnorku og fjórðungur 

með endurnýjanlegum aðferðum (European Commission, 2017). Að meðaltali eru 

Evrópusambandslöndin komin lengra en heimurinn allur í átt að aukinni framleiðslu 

endurnýjanlegrar orku, en þar er framleiðsla raforku með jarðefnaeldsneyti rúmur þriðjungur, 

raforkuframleiðsla með kjarnorku þriðjungur og endurnýjanlegar framleiðsluleiðir þriðjungur 

(European Commission, 2019). Er hér einungis verið að horfa til hlutfalls endurnýjanlegrar 

orku. 

Almennt er endurnýjanleg orka skilgreind sem sú orka sem framleidd er með þeim hætti 

að ekki gengur á þá auðlind sem notuð er. Evrópusambandið hefur skilgreint endurnýjanlega 

orkugjafa sem vindorku, sólarorku, jarðvarma, sjávaröldur, sjávarfallaorku, vatnsafl og 

lífmassa, en lífmassinn er skilgreindur sem afurðir frá landbúnaði og skógrækt, jurtaúrgangur 

frá landbúnaði, skógrækt og matvælaframleiðslu og ómeðhöndlaður viðar- og korkúrgangur 

(European Parliament, 2001). 

3.3 Upprunaábyrgðir 

Ein af ráðstöfunum Evrópusambandsins, í þeim tilgangi að auka notkun orku frá 

endurnýjanlegum orkugjöfum, er að geta staðfest að orkan sé í raun framleidd án þess að gangi 

á auðlindir og að ýta undir þá framleiðslu. Þetta er gert með upprunaábyrgð (e.guarantee of 

origin) sem upphaflega er fjallað um í tilskipun ESB frá árinu 2001 (European Parliament, 

2001).  

Í núgildandi tilskipun ESB frá árinu 2009 segir meðal annars um upprunaábyrgð: 

- upprunaábyrgð skal vera í stöðluðu einingunni 1 MWst og skal einungis ein 

upprunaábyrgð gefin út fyrir hverja orkueiningu sem framleidd er. 

- aðildarríki eða tilnefndir þar til bærir aðilar, skulu koma á fót viðeigandi ferlum sem 

tryggja að upprunaábyrgðir séu gefnar út, skráðar og þeim aflýst rafrænt og að sú 

skráning sé nákvæm. 

- að aðildarríki skulu geta sannað endanlegum viðskiptavinum hvaða hlutfall eða magn 

af orku sem keypt er sé frá endurnýjanlegum orkugjöfum. 
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Upprunaábyrgðir sem gefnar eru út í tengslum við þessa tilskipun er hægt að flytja frá 

einum handhafa til annars óháð þeirri orku sem hún tengist, en forðast skal tvítalningu 

(European Parliament, 2009). Til að koma í veg fyrir tvítalningu uppruna hvílir sú skylda á 

seljendum upprunaábyrgða að breyta upprunaupplýsingum sínum (Hrafnhildur Bragadóttir & 

Birna S. Hallsdóttir, 2016). Með upprunaábyrgðum verða til fleiri valkostir fyrir 

raforkukaupendendur í Evrópu. Með því að kaupa upprunaábyrgðir endurnýjanlegrar raforku 

er orkuframleiðanda sem framleiða raforku með t.d. olíu eða kolum heimilt að selja 

viðskiptavinum sínum raforkuframleiðslu sína sem orku framleidda með endurnýjanlegum 

hætti. Á móti kemur að seljandi upprunaábygðanna getur ekki selt sambærilegar einingar til 

sinna viðskiptavina sem endurnýjanlega raforku. 

Í gegnum aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu tóku í gildi lög um upprunaábyrgð 

á raforku sem eru að mestu samhljóða ofangreindri tilskipun. Þar var Landsneti falið að halda 

utan um skráningu upprunaábyrgða á Íslandi ásamt vottun framleiðslunnar (Alþingi, 2008). 

Landsnet fyrir hönd Íslands er aðili að samtökunum Association of Issuing Bodies (AIB), sem 

eru samtök aðila sem hefur leyfi stjórnvalda í viðkomandi landi til útgáfu skírteina fyrir EECS-

vöru (European Energy Certificate System), svo sem upprunaábyrgðir. EECS er staðall fyrir 

evrópskar upprunaábyrgðir. Þær þjóðir sem eru aðilar að AIB og fylgja EECS-staðlinum geta 

auðveldlega átt viðskipti milli landa án áhættu á tvískráningu. Þegar vísað er til markaðar með 

upprunaábyrgðir er almennt verið að tala um EECS staðalinn (RECS International, án dags.). 

Landsnet fyrir hönd Íslands hefur heimild fyrir útgáfu RES-E upprunaábyrgða sem er fyrir 

rafmagn framleitt með endurnýjanlegum hætti (e. renewable energy sources for electricity) 

(AIB, án dags.). Raforkuframleiðandi getur sótt um vottun þess að framleiðslan fari fram með 

endurnýjanlegum hætti. Vottaðir framleiðendur raforku geta fengið útgefin upprunavottorð 

fyrir framleiðslu sinni og greiða fyrir það. Upprunaábyrgðir eða græn skírteini eru ekki gefin út 

fyrr en framleiðsla raforkunnar hefur farið fram. Tímatakmörk eru þau, að fyrir lok mars 

mánaðar ár hvert er hægt að gefa út græn skírteini fyrir framleiðslu fyrra árs. 

Upprunaábyrgðarskírteini hafa líftíma og geta þar af leiðandi runnið út. Ekki er hægt að 

endurnýja útrunnin skírteini. 

Hvert útgefið grænt skírteini (EECS) er auðkennanlegt, framseljanlegt og því seljanlegt 

og inniheldur eftirtaldar staðlaðar upplýsingar: 

• orkutegund (rafmagn, gas, eldsneyti o.s.frv.) 

• einkvæmt númer 
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• útgefandi skírteinisins 

• útgáfuland 

• dagsetningin þegar virkjun (verksmiðja) tók til starfa 

• hver virkjunin er 

• staðsetningu virkjunar 

• útgáfudagsetningu og tíma skírteinis 

• upphaf og lokadagur orkuframleiðslu 

• tegund eldsneytis sem notuð er til að framleiða orkuna 

• tegund tækninnar sem notuð er til að framleiða orkuna 

• uppsett afkastageta verksmiðjunnar 

• stærð skírteinisins (venjulega 1MWst) 

• tilgang notkunar skírteinisins (hvort upplýsingagjöf um orkugjafa er upprunaábyrgð eða 

stuðningur) 

• hvort önnur vottorð geta verið eða hafa verið gefin út af fyrir þessa orkueiningu 

• staðfesting á ef um opinberan stuðning hefur verið að ræða og ef svo er, hvaða tegund 

stuðnings (fjárfestingar- eða framleiðslustuðningur, hvoru tveggja, hvorugt eða óþekkt) 

(AIB, án dags.). 

1 - Líftími upprunavottorða (AIB) 
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Hver upprunaábyrgð eða grænt skírteini sem gefið er út jafngildir einni megawattsstund 

(MWst) af framleiddri raforku í vottaðri virkjun. Þessi skírteini geta verið seld beint eða á 

markaði innanlands eða utan. Á sama hátt geta innlendir notendur keypt skírteini erlendis frá. 

Á Íslandi er Landsnet eftirlitsaðili með þessum viðskiptum. Orkunotandi sem vill að sú orka 

sem hann hefur notað sé vottuð græn, getur keypt græna orku og afskrifar þá skírteini fyrir þeirri 

orku sem jafngildir raunverulegri notkun vottaðrar endurnýjanlegrar orku. Dreifiveitur hafa 

heimild til að afskrá skírteini vegna orkunotkunar viðskiptavina sinna. Orkan sem er framleidd 

en ekki hafa verið gefin út græn skírteini fyrir, er kölluð orkuleifar. Eins og áður segir eru 

tímamörkin á útgáfu skírteina fyrir framleiðslu á Íslandi lok mars fyrir fyrra ár og gilda þessi 

sömu tímamörk fyrir framleiðendur raforku að gefa upp heildarframleiðslu sína (Landsnet, án 

dags.).  

3.4 Viðskipti með upprunaábyrgðir 

Upprunaábyrgð og raforkusala eru í raun óháð hvort öðru. Seljandi raforku getur fengið 

útgefna upprunaábyrgð sem sá hinn sami getur selt, óháð sölu orkunnar sem vottuð er. 

(Hrafnhildur Bragadóttir & Birna S. Hallsdóttir, 2016). Framleiðendur raforku með 

endurnýjanlegum hætti hafa með þessu fengið í hendur nýja hliðarafurð sem þeir geta boðið til 

sölu. Upprunaábyrgðir auka því tekjur þeirra raforkuframleiðenda sem nota einungis 

endurnýjanlegar aðferðir við framleiðlu sína. Kaupandi upprunaábyrgðar getur sýnt fram á að 

hann hafi greitt fyrir endurnýjanlega raforku en á móti þarf seljandi að breyta uppruna þeirrar 

orku sem hann selur. Með þessum viðskiptum getur notandi raforku stutt við framleiðslu 

endurnýjanlegrar orku þó hann hafi sjálfur ekki kost á að kaupa slíka orku í sínu nærumhverfi 

(Hrafnhildur Bragadóttir & Birna S. Hallsdóttir, 2016). Viðskipti með upprunaábyrgðir fara 

fram á frjálsum markaði en í lögum um upprunaábyrgðir er tekið fram að verð skírteinanna sé 

trúnaðarmál og eðlilegt „að leynt fari nema viðskiptavinir veiti skriflegt samþykki“ (Alþingi, 

2008). Verð upprunaábyrgðanna byggist á framboði og eftirspurn, en nánast ómögulegt að 

nálgast upplýsingar um verð eða verðþróun á markaðnum enda engin opinber skráning á henni, 

hvorki hér á landi né annars staðar í Evrópu. 

Skýrar reglur eru um útgáfu, framsal og afskráningu upprunavottorða, svo auðvelt er að 

sjá notkun í hverju landi fyrir sig. Mögulegt er að sjá tilfærslu milli landa eftir magni. Árið 2016 

flytur Ísland út megnið af sínum útgefnu upprunaábyrgðum en Holland sem dæmi er að kaupa 

upprunaábyrgðir erlendis frá í miklu mæli, því talsvert meira magn er afskrifað þar í landi, en 
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framleitt er af grænni raforku í landinu (Kuronen & Lehtovaara, 2017). Einnig er hægt að sjá í 

skýrslu Ofgem í Bretlandi fyrir tímabilið apríl 2018 til mars 2019 um uppruna raforku í 

Bretlandi að Ísland kemur ekki fyrir þar, (Recognised Guarantees of Origin 2019, 2019) sem 

sýnir að upprunaábyrgðir hafa ekki verið seldar til Bretlands. Skattaafsláttur fyrirtækja vegna 

notkunar á endurnýjanlegum orkugjöfum og rýmri heimildir til að nota upprunaábyrgðir hafa 

hækkað verð þeirra vegna aukinna eftirspurnar (Hrafnhildur Bragadóttir & Birna S. Hallsdóttir, 

2016). 

Í rannsókn IRENA frá 2018 á rúmlega 2.400 fyrirtækjum kemur fram að helstu hvatar 

þeirra til notkunar á endurnýjanlegri orku séu: 

a. Umhverfi og sjálfbærni var helsti hvatinn, í þeim tilgangi að bregðast við 

loftslagsbreytingum og hafa stjórn á umhverfismarkmiðum. Þau fyrirtæki sem 

eru ekki voru með markmið um notkun á endurnýjanlegri orku, voru með 

markmið um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.  

b. Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja kom næst þar á eftir. Samfélagslega ábyrgðin 

fólst í að draga úr orðsporsáhættu gagnvart viðskiptavinum og hluthöfum 

ásamt hagstæðara almenningsáliti.  

c. Efnahagslegur hvati var sá þriðji mikilvægasti hjá fyrirtækjunum. Til þess að 

ná verðstöðugleika til langs tíma og verjast verðsveiflum vildu fyrirtækin draga 

úr orkukostnaði. Líklega verður efnahagslegur hvati mikilvægari með tímanum 

vegna kostnaðar, sérstaklega fyrir þau fyrirtæki sem ekki hafa lagt mikla 

áherslu á umhverfismál hingað til. 

d. Orkustjórnun var í fjórða sæti sem hvati. Fyrirtækin vilja tryggja sér 

framtíðarorku og verja sig gegn breytingum á alþjóðlegum orkumörkuðum.  

Þá kom í ljós í rannsókninni að þau fyrirtæki þar sem raforkan er lág kostnaðarhlutdeild í rekstri 

fyrirtækisins eða innan við 5% af heildarkostnaði, þá eru kaup á upprunaábyrgðum langsamlega 

algengust. Þau fyrirtæki sem voru orkufrek lögðu meiri áherslu á að gera langtímasamninga um 

endurnýjanlega raforku eða jafnvel framleiða sína eigin. Hugsanleg skýring er sú að kaup á 

upprunavottorðum er raunverulegur kostnaður fyrir fyrirtækin sem þau hafa minni stjórn á en 

ef þau framleiða sjálf orkuna eða gera langtímasamninga um um orkukaupin (International 

Renewable Energy Agency, 2018). 

Nefna má fyrirtækið Google sem segir tímamót hafa verið í rekstri sínum árið 2017 er 

þeim tókst að kaupa 100% endurnýjanlega orku, það er jafngildi árlegrar raforkunotkunar 
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fyrirtækisins á alþjóðavísu. Google segir þetta geri fyrirtækið að því fyrirtæki sem kaupir mest 

af endurnýjanlegri orku í heiminum. Til að ná þessu markmiði fjárfesti fyrirtækið tæplega fimm 

milljörðum bandaríkjadala í fjórum heimsálfum. Þrátt fyrir að Google kaupi þessa orku þá er 

notkun þeirra ekki einungis með endurnýjanlegum orkugjöfum, heldur hefur fyrirtækið 

upprunaábyrgð fyrir allri notkuninni. Markmið Google er að hafa kolefnislausa orku í öllum 

gagnaverum sínum (Google, án dags.). 

IKEA rekur 350 verslanir í 29 löndum. Ólíkt flestum fyrirtækjum hefur IKEA markmið 

um raforkuframleiðslu sína frekar en raforkunotkun. Árið 2017 framleiddi IKEA 73% 

orkunotkunar sinnar með endurnýjanlegum hætti. Markmið þeirra er að framleiða eins mikla 

endurnýjanlega orku þeir nota fyrir árið 2020. IKEA á um 750.000 sólarsellur á verslunum 

sínum um heim allan og hefur skuldbundið sig til að eiga og reka um 450 vindmyllur. IKEA 

hefur fjárfest um tvo milljarða bandaríkjadala í endurnýjanlegri orku og mun halda fjárfestingu 

áfram þar til markmiði ársins 2020 er náð þ.e. að framleiða endunýjanlega orku sem jafngildir 

allri raforkunotkun fyrirtækisins. IKEA telur þetta ekki einungis til að hafa jákvæð áhrif á 

loftlagið heldur einnig bera vott um gott viðskiptavit. Eigin framleiðsla dregur úr áhrifum 

hækkandi raforkuverðs á fyrirtækið og styður þar með við stefnu þeirra að bjóða upp á vandaðar 

vörur á ódýru verði (RE100, 2018). 
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4. Ísland 

4.1 Uppruni raforku á Íslandi frá 2011 

99,9% af raforkuframleiðslu á markaði á Íslandi fer fram með endurnýjanlegum 

orkugjöfum. Raforka er hvorki flutt til né frá landinu. Tilkoma útflutnings upprunaábyrgða og 

skráningarskyldu hefur haft talsverð áhrif hér á landi. Sala upprunaábyrgða úr landi hefur aukist 

jafnt og þétt frá lagasetningunni árið 2012 og æ síðan ef árið 2015 er undanskilið (Landsnet, án 

dags.). Útflutningurinn gerir það að verkum að á Íslandi þarf að telja fram uppruna þeirrar 

raforku sem kaupendur upprunaábyrgðanna nota. Hefur þetta umbreytt uppruna raforku á 

Íslandi. Er svo komið að árið 2018 er það einungis 11% uppruna raforku á Íslandi se, kemur frá 

endurnýjanlegum orkugjöfum. Orkustofnun hefur það hlutverk að hafa eftirlit með og birta 

tölfræðiupplýsingar sem tengjast útgáfu upprunaábyrgða þ.m.t. uppruna raforku. Þá ber 

smásölum raforku skylda til að upplýsa viðskiptavini sín um uppruna þeirrar raforku sem þeim 

hefur verið seld. Það er gert með skráningu upprunans á reikninga neytenda einu sinni á ári. 

1- Uppruni raforku á Íslandi (Orkustofnun, án dags.) 
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Upprunaábyrgðir eru afskrifaðar fyrst á árinu 2016 en þá hóf Landsvirkjun að láta 

upprunaábyrgðir fylgja með í heildsölu, án gjalds að því marki að heimili og fyrirtæki á Íslandi 

geti staðfest að þau noti orku úr 100% endurnýjanlegum orkugjöfum (Ferðamála-, iðnaðar- og 

nýsköpunarráðherra, 2019). Afskrifaðar upprunaábyrgðir hafa þrefaldast síðan þá og eru nú um 

20% útgefinna skírteina.  

 

2 - Rafmagnsreikningur 

Rafmagnsreikningur frá ON, dótturfélagi Orkuveitu Reykjavíkur, sýnir óvottaða 

raforku í júlí 2017, en árið 2018 er uppruni raforku sama notanda 100% endurnýjanleg orka. 

Samvæmt upplýsingum frá Orkuveitunni þá barst vottun Landsvirkjunar það seint til ON að 

ekki var allur hluti almenna markaðarins vottaður árið 2017. Frá árinu 2018 hefur ON vottað 

uppruna raforku allra heimila og fyrirtækja sem þau selja til að undaskyldri stóriðju skv. 

skilgreiningu raforkulaga. Starfsemi ON hefur sjálf alltaf verið vottuð, þ.e. virkjanir, 

starfsstöðvar og hraðhleðslustöðvar (Ólöf Snæhólm Baldursdóttir, upplýsingafulltrúi Orkuveitu 

Reykjavíkur, tölvupóstur 27.ágúst 2019). Kaupandi endurnýjanlegrar orku getur ekki sýnt 

óumdeilt fram á að hann noti endurnýjanlega orku nema að hann hafi upprunaábyrgð sem er 

afskrifuð fyrir notkuninni. Viðskiptavinir ON geta sótt upprunaábyrgðir fyrir notkun sinni á vef 

fyrirtækisins (ON, án dags.). Orkusalan segir á vef sínum að þeir ábyrgist uppruna þeirrar 

raforku sem þeir selja frá árinu 2018 (Orkusalan, án dags.).Engar yfirlýsingar eru á vef HS 

Orku.. 
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4.2 Orkumarkaðurinn 

Upphaf rafvæðingar á Íslandi er miðuð við 12. desember 1904 þegar 15 hús voru lýst 

upp frá fyrstu rafstöðinni, 9kW vatnsaflsstöð, við Hamarskotslæk í Hafnarfirði (Íslensku 

orkufyrirtækin, 2004). Allt frá þeim degi til dagsins í dag hefur raforka á Íslandi verið nánast 

eingöngu framleidd með endurnýjanlegum hætti. Ísland er lokað raforkukerfi að því leyti að 

ekki er hægt að selja raforku til annarra landa að óbreyttu. Þær aðferðir sem hér eru notaðar við 

framleiðsluna eru með vatnsafls- og jarðvarmavirkjunum og var hlutfall raforkuframleiðslu 

þessara virkjana árið 2018 99,9% af raforkuframleiðslu landsins (Orkustofnun, án dags.). Það 

er svo árið 2003 að staðfest er tilskipun Evrópusambandsins (European Parliament, 1996) þar 

sem greint er á milli samkeppnis- og sérleyfisþátta í viðskiptum með raforku. Þar er starfsemi 

tengd raforku greind niður á fjóra meginþætti: vinnslu, flutning, dreifingu og sölu. Flutningur 

og dreifing urðu sérleyfisþættir á skilgreindum veitusvæðum. Landsnet sér nú alfarið um 

flutning raforku til sex dreifiveitna sem sinna dreifingunni. Þar að auki varð heimilt samkvæmt 

lögunum að skipta veitusvæðum upp í þétt- og dreifbýli. (Jón Vilhjálmsson & Jónas Hlynur 

Hallgrímsson, 2019) 

 Raforkumarkaðurinn á Íslandi skiptist í stóriðjumarkað, heildsölumarkað og 

smásölumarkað. Á stóriðju- og heildsölumarkaði er Landsvirkjun, sem stofnuð var árið 1965, 

og er langstærsti orkuframleiðandinn með um 73% orkuframleiðslunnar árið 2017, Orka 

náttúrunnar er með 18% framleiðslunnar og HS Orka 6% (Orkuspárnefnd, 2018). Þá eru til 

smáir raforkuframleiðendur, bæði einstaklingar og fyrirtæki. Raforkuframleiðsla 

Landsvirkjunar er að mestu seld til stóriðju eða 85%. Landsvirkjun lítur þannig á að sala þeirra 

til stóriðju sé í samkeppni á alþjóðamarkaði. Fyrirtækið byggja þá afstöðu sína á að raforkuverð 

sé stór þáttur í vali orkufrekra framleiðslufyrirtækja í hvar þau staðsetja sig í heiminum. 

Stóriðjufyrirtæki á Íslandi nota um 72% allrar raforkuframleiðslu Íslands (Landsvirkjun, 2019). 

Smásölumarkaði tilheyra þau fyrirtæki sem selja heimilum og smærri fyrirtækjum. Ekki er hægt 

að segja að smásölumarkaðurinn sé mjög virkur enda mjög sjaldgæft að notendur breyti til um 

fyrirtæki sem raforka er keypt hjá. Sem dæmi þá voru um 370 heimili sem færðu sig milli 

sölufyrirtækja á árinu 2017, en heildarfjöldi heimila á landinu eru 140.000 (Jón Vilhjálmsson 

& Jónas Hlynur Hallgrímsson, 2019). 

Landsnet var stofnað með hliðsjón af evrópskum reglum um raforkumarkaðinn sem 

innleiddar höfðu verið á Íslandi í samræmi við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið þar 

sem skilið er á milli framleiðslu, flutnings og dreifingu í þeim tilgangi að efla samkeppni á 
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raforkumarkaði. Landsvirkjun er stærsti eigandi Landsnets með 65% hlut (Landsnet, 2015). 

Landsnet sér um útgáfu og skráningu upprunaábyrgða á Íslandi. 

Orkustofnun er stofnuð með setningu orkulaga árið 1967. Orkustofnun er ríkisstjórn til 

ráðgjafar og fer meðal annars með stjórnsýslu í orkumálum, stendur fyrir rannsóknum á nýtingu 

orkuauðlinda og áætlanagerð um orkubúskap þjóðarinnar (Orkustofnun, án dags.). Orkustofnun 

hefur það hlutverk að reikna út uppruna raforku á Íslandi eftir orkugjöfum ásamt því að sinna 

annari upplýsingagjöf tengdri útgáfu á upprunaábyrgðum (Orkustofnun, án dags.). 

 

Stofnun Landsvirkjunar má rekja til þess að íslensk stjórnvöld höfðu hug á að nýta 

orkulindir landsins betur með því að draga að erlenda aðila til að fjárfesta í orkufrekum iðnaði 

innanlands (Landsvirkjun, 2019). Samningar um byggingu fyrstu stóriðjunnar voru undirritaðir 

árið 1966. Íslenska álfélagið hf. var stofnað og þremur árum síðar hófst framleiðsla í fyrsta 

kerskálanum (Rio Tinto, án dags.). Rafmagnsframleiðsla á Íslandi á árinu 2018 var 19,8 

teravattsstundir samanborið við tæplega 0,8 teravattsstundir árið 1969 við upphaf fyrstu 

stóriðjunnar. 

Nánast öll fyrirtæki á íslenska orkumarkaðnum eru í opinberri eigu ríkis og sveitarfélaga 

að einu undanskildu, HS Orku (HS Orka, án dags.). 

3 - Orkumarkaðurinn 
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Fjölmargir aðilar hafa sýnt áhuga á að setja upp orkufreka 

starfsemi hér á landi og er sá áhugi ekki lengur bundinn við álfyrirtæki. 

Hann stafar m.a. af því að við getum boðið upp á vistvæna, endurnýjanlega 

orku á samkeppnishæfu verði. Þetta er ánægjuleg þróun en við þurfum 

jafnframt að gæta þess að takmörkuðum orkuauðlindum verði ráðstafað af 

skynsemi og að rúm verði fyrir nýja atvinnustarfsemi til að renna enn 

frekari stoðum undir hagkerfið. Góðar líkur eru á því að erlend fyrirtæki 

vilji á næstu misserum reisa hér svokallaðar gagnamiðstöðvar eða 

netþjónabú í kjölfar þess að lagður verður nýr sæstrengur til landsins. 

Sérþekking Íslendinga á ýmsum sviðum orkumála er dýrmæt auðlind og 

ánægjulegt að sjá íslensk orkufyrirtæki hasla sér völl um heim allan. 

(Forsætisráðherra, 2007) 

Með þeim möguleika að selja upprunaábyrgð raforku þá er spurning hver ávinningur 

orkufrekra fyrirtækja sé við að flytja til Íslands ef hægt er að kaupa skírteini sem sýnir fram á 

að þeirra framleiðsla, hvaða orku svo sem hún notar, sé tryggð með upprunaábyrgð grænnar 

orku. Á sama tíma má spyrja sig í hvaða stöðu stóriðja á Íslandi er, sem sóttist eftir því á sínum 

tíma að koma hingað til að tryggja græna orku við vinnslu sína, sé þegar búið er að selja 

upprunaábyrgðirnar úr landi og ef til vill ekki til skírteini ef sóst væri eftir að kaupa þau. 

Með Evrópumarkaði um upprunaábyrgðir orkunnar og möguleikanum á að selja 

skírteini úr landi má spyrja sig hvort farið sé að spila með fjöregg þjóðarinnar og ákveðnar 

forsendur sem gæti hafa verið samið um. Nú er alveg ljóst að orkan er græn sem í raun og veru 

er notuð. En hafi upprunaábyrgð verið seld og í staðinn komið skírteini fyrir jarðefnaeldsneyti 

þá má segja að Ísland sé orðið ábyrgt fyrir mengun á öðrum stað í heiminum. Því er græna 

orkan farin úr landi og stendur í raun ekki á bak við orkunotkun íslenskra fyrirtækja. 

Tíminn mun leiða í ljós hvort auknar tekjur af raforkuframleiðslu muni skila sér í 

aukinni uppbyggingu raforkuframleiðslu með endurnýjanlegum hætti. Græn orka lituð gráu (e. 

Green electricity tinged with grey) er grein eftir prófessorana Stefan Ambec & Claude Crampes 

hjá Toulouse School of Economics. Þeir benda á að í Frakklandi, þar sem helsti endurnýjanlegi 

orkugjafinn sé vatnsafl, að góðar líkur séu á að upprunaábyrgðirnar fjármagni einungis 



 

 

18 

núverandi og oft að mestu leyti afskrifaða vatnsaflsvirkjanir. Viðbótar tekjur vegna 

upprunaábyrgða sé í raun bara aukatekjur (Stefan Ambec & Claude Crampes, 2019). 

4.3 Íslenskar upprunaábyrgðir 

Landsvirkjun, Orkuveita Reykjavíkur og Hitaveita Suðurnesja undirrituðu fyrstu 

samningana um sölu á upprunavottorðum eða „grænum vottorðum“ í aprílmánuði árið 2005. 

Samningurinn tók til 1,6 TWst og var kaupandinn fyrirtæki í Austurríki, sem jafnframt sýndi 

áhuga á áframhaldandi kaupum. Salan fór fram á svokölluðum frjálsum markaði (e.Voluntary 

market) sem varð til í kjölfar tilskipunar Evrópusambandsins árið 2001. Þetta sama ár höfðu 

allar virkjanir Landsvirkjunar auk Nesjavalla og Svartsengis hlotið „græna vottun“ sem þýskt 

fyrirtæki sá um. Sala upprunavottorðanna fór fram í gegnum norska fyrirtækið Green Stream 

Network. Tekið er fram að verðið hafi verið lágt, en að það hafi staðið undir kostnaði (Bjarni 

Bjarnason, 2008). Í ársskýrslum Landsvirkjunar árið 2005, 2008 koma fram upplýsingar um að 

fyrirtækið hafi þau ár selt „græn skírteini“. Jafnframt kemur fram að TÜV SÜD hafi 

endurvottað virkjanir fyrirtækisins þau ár (Landsvirkjun, án dags.). Samkvæmt upplýsingum 

höfumdar frá Landsvirkjun varð ekkert af ofangreindri sölu og engin skírteini voru afhent þar 

sem tilskipun ESB hafði ekki verið lögfest á Íslandi (Stefanía G. Halldórsdóttir, 

framkvæmdastjóri markaðs- og viðskiptaþróunarsviðs Landsvirkjunar, tölvupóstur 4.nóvember 

2019). 

Markaður með græn skírteini er nýr af nálinni og eru bundnar 

miklar væntingar við þennan markað. Markaður með skírteinin er enn í 

mótun en frumgreining gefur til kynna að sala grænna skírteina gæti 

mögulega aukið tekjur Landsvirkjunar til muna á komandi árum. 

Ársskýrsla Landsvirkjunar 2012 og 2013 

Lög nr. 30 um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum 

orkugjöfum o.fl. eru samþykkt árið 2008, lögin eru staðfesting á tilskipun Evrópusambandsins 

frá árinu 2001. Þar var Landsneti falið að halda utan um skráningu upprunaábyrgða á Íslandi 

ásamt vottun framleiðslunnar (Alþingi, 2008). Enga skráningu er hægt að finna hjá fyrr en á 

árinu 2012. Árið 2009 kemur orðið upprunavottorð fyrst fram í ársskýrslu Landsvirkjunar, fram 

að því eru þau kölluð græn skírteini eða græn vottorð. Í ársskýrslu Landsvirkjunar árið 2010 
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koma fram væntingar um auknar tekjur er ný tilskipun Evrópusambandsins frá 2009 verði 

innleidd á Íslandi. Þá geti Landsvirkjun átt viðskipti með græn vottorð á stærri markaði (e. 

Regulated market) þar sem greitt er hærra verð. Í ársskýrslu Landsvirkjunar fyrir árið 2011 

koma fram augljósar væntingar um ný tækifæri í sölu á grænum þætti raforkunnar á markaði í 

Evrópu (Landsvirkjun, án dags.).  

Í júlí árið 2012 eru samþykktar breytingar á ofangreindum lögum frá 2008, til samræmis 

við tilskipun Evrópusambandsins frá 2009 þar sem bætt er við að hægt sé að flytja 

upprunaábyrgð, óháð þeirri orku sem hún tengist, frá einum handhafa til annars. Þar með varð 

landið aðili að viðskiptakerfi Evrópu með upprunaábyrgðir. Nokkrum mánuðum eftir 

lagasetningu um upprunaábyrgðir árið 2012 er sett reglugerð um upplýsingaskyldu á uppruna 

raforku. Reglugerðin er sett eftir að Holland og Belgía-Flæmingjaland bönnuðu innflutning á 

upprunavottorðum frá Íslandi, þar sem ekki var hægt að tryggja að eiginleikar íslenskra 

upprunaábyrgða, sem fluttir voru út til meginlands Evrópu, væru ekki tvítaldir (Grexel, án 

dags.). Reglugerðin skyldaði sölufyrirtæki til þess að þau skuli fyrir 1. júlí á hverju ári útbúa og 

birta sértæka yfirlýsingu. Yfirlýsingin skuli sýna uppruna þeirrar raforku sem upprunaábyrgðir 

hafa verið afskráðar fyrir og úrgangsefni við framleiðslu hennar á liðnu almanaksári 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, 2012). Eftir að reglugerðin var sett var uppruni 

raforkunotkunar birtur einu sinni á ári á reikningum raforkunotenda. Uppruni raforku á Íslandi 

sem ekki er vottuð með upprunaábyrgðum sýnir þá aðra orkugjafa en endurnýjanlega orku. 

(Landsvirkjun, án dags.). 

Þar sem umhverfisvitund neytenda fer sívaxandi er nú hægt að fá 

hærra verð en ella fyrir vottaðar umhverfisvænar vörur. 

Ársskýrsla Landsvirkjunar 2018 

Markaðsverð á upprunaábyrgðum féll nokkuð jafnt á árinu 2013 og áfram árið 2014 

þrátt fyrir aukna eftirspurn, þar sem á sama tíma jókst framboð frá löndum er fengu aðgang að 

markaðnum. Áhugavert er að í ársskýrslum Landsvirkjunar fyrir árin 2015 til 2017 er ekkert 

minnst á upprunavottorð. Í ársskýrslu 2015 kemur fram að eftirspurn eftir íslenskri 

endurnýjanlegri orku sé orðin meiri en framboð og því má telja að þessi breyting úr 

kaupendamarkaði í seljendamarkað ásamt verðfalli áranna á undan hafi dregið verulega úr 

áhuga á sölu upprunavottorða. Í ársskýrslu 2018 koma þau aftur fram en með gjörólíkum hætti, 
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því árið 2016 fór Landsvirkjun að láta upprunavottorð fylgja þeirri raforku sem seld var á 

heildsölumarkaði á Íslandi (Landsvirkjun, án dags.) að undanskilinni stóriðju. Áherslan er ekki 

lengur á væntingar um tölu upprunaábyrgða heldur fremur á umhverfisvitund og mikilvægi 

hennar. 

2- Upprunaábyrgðir, útgáfa, útflutningur og afskráning 

Á fræðslufundi Samorku um upprunaábyrgðir í byrjun nóvember í ár segir Lovísa 

Árnadóttur, upplýsingafulltrúi fyrirtækisins að hreinar tekjur orkufyrirtækjanna af sölu 

upprunaábyrgða á árinu 2018 hafi veri 800 milljónir. Þá segir að sala upprunaábyrgða hafi ekki 

áhrif á skuldbindingar Íslendinga í loftslagsmálum og alltaf megi vísa í að Ísland er eingöngu 

með raforku úr endurnýjanlegum orkugjöfum. Einnig segir Lovísa að engin dæmi hafi verið 

sett fram um að þátttaka í viðskiptakerfinu með upprunaábyrgðir skaði ímynd Íslands. Í sama 

fyrirlestri kemur fram eins áður hefur verið getið hér, að raforkunotkun heimila og fyrirtækja á 

Íslandi sé 20% af raforkuframleiðslu landsins og sé hún öll vottuð (Lovísa Árnadóttir, 2019).  

Þau orkufyrirtæki sem selt hafa upprunaábyrgðir úr landi eru Landsvirkjun, Orkuveita 

Reykjavíkur, HS Orka (áður Hitaveita Suðurnesja) og Orkusalan. Í svörum ráðherra frá apríl 

2019 við fyrirspurn á Alþingi kom fram að meðalverð upprunaábyrgða á markaði hafi verið 0,2 

– 2 evrur á MWst. Þar gaf HS orka upp að tekjur þeirra vegna sölu upprunaábyrgða frá árinu 

2011 hafi numið samtals 140 milljónum króna, þar af yfir 100 milljónir frá 1. janúar 2016. 
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Landsvirkjun segir tekjur sínar af sölu upprunaábyrgða á árinu 2018 hafa verið 600 milljónir 

króna. Orka náttúrunnar sem er í eigu Orkuveitu Reykjavíkur segir árlegar tekjur hafa verið 20-

60 milljónir króna. Orkusalan hefur ekki selt upprunaábyrgðir úr landi (Ferðamála-, iðnaðar- 

og nýsköpunarráðherra, 2019).  

Miðað við þær tölur sem hægt er að nálgast þ.e. ofangreindar tölur frá ráðherra má 

reikna með að á árunum 2012 þegar útgáfa upprunaábyrgða hófst, til og með árinu 2018 hafi 

tekjur orkufyrirtækjanna verið á bilinu 300 milljónir til 3 milljarðar íslenskra króna á ári að 

meðaltali vegna útflutnings upprunaábyrgða. Í frétt RÚV í júlímánuði 2015 eru tekjur 

Landsvirkjunar sagðar 550 milljónir frá upphafi og tekjur Orku náttúrunnar 150 milljónir 

(RÚV, 2015). Samkvæmt samtali höfundar við formann Sambands garðyrkjubænda er því 

fleygt í dag að tekjur orkufyrirtækjanna af sölu upprunaábyrgða séu á bilinu 1,5 – 2 milljarðar 

(Gunnar Þorgeirsson, formaður Sambands garðyrkjubænda, munnleg heimild, 19.nóvember 

2019). Ætla má af ofangreindum tölum að tekjur orkufyrirtækjanna af sölu upprunavottorða séu 

talsverðar í krónum talið, en sem hlutfall af veltu þessarra sömu fyrirtækja eru tekjurnar ekki 

teljandi.  

Árið 2018 voru tekjur Landsvirkjunar 533.921.000 bandarískir dollarar eða 66 

milljarðar íslenskra króna (Landsvirkjun, án dags.). Samkvæmt svörum við fyrirspurn hér að 

ofan voru tekjur fyrirtækisins fyrir upprunaábyrgðir um 600 milljónir það sama ár sem er innan 

við 1% af heildartekjum. Á sama tímabili var framleiðsla Landsvirkjunar 13.199 GWst. Tekjur 

fyrirtækisins af upprunaábyrðum samkvæmt því er 45 þúsund krónur á GWst eða 0,045 krónur 

á kílóvattstund. Verðið umreiknað á gengi í desember 2018 (Íslandsbanki, 2018) er Evran var 

132,76 er þá 0,34 Evrur á MWst sem fellur innan þess breiða verðbils er ráðherra gaf upp á 

Alþingi sem vísað er í hér að ofan. 

Uppgefnar tekjur HS Orku af sölu upprunaábyrgða í sama svari ráðherra má gera ráð 

fyrir að sé fyrir 2016-2018. HS Orka hefur ekki birt ársreikning sinn fyrir árið 2018 (HS Orka, 

án dags.), en ef áætlað er að tekjur þess árs sé meðaltal áranna tveggja, eru tekjur vegna sölu 

upprunaábyrgða innan við 0,5% af heildartekjum. ON kemur einungis fram sem óskilgreindur 

hluti í ársreikningum Orkuveitu Reykjavíkur sem í ársreikningi 2018 leiðréttir „innbyggða 

skekkju í útreikningum“ vegna áranna 2015-2017, verður því ekki reynt að taka hlutfall tekna 

vegna upprunaábyrgða hjá því fyrirtæki (Orkuveita Reykjavíkur, án dags.). 

Vert er að taka fram að engar upplýsingar finnast í ársskýrslum HS Orku né ársskýrslum 

Orkuveitu Reykjavíkur á árunum 2005 til 2018 um upprunavottorð, sölu þeirra eða verðmæti. 
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Engar ársskýrslur finnast á vef Orkusölunnar. Ársskýrslur Landsvirkjunar sýna engar 

upplýsingar um fjölda seldra upprunaábyrgða né eru tekjur vegna þeirra taldar til sérstaklega. 

Það má spyrja sig hvers vegna upplýsingagjöf sé með þessum hætti, þegar upprunaábyrgðir eru 

seldar fyrir nálega 90% af allri orkuframleiðslu landsins og þau fyrirtæki sem um ræðir eru 

mestu leyti í eigu íslensku þjóðarinnar. Líklegt svar er að tekjurnar eru óverulegt hlutfall 

heildartekna fyrirtækjanna og því sé það fjárhagslegt hlutfall sem ráði en ekki hlutfall 

upprunans. 
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5. Neytendur 

Af framangreindu má sjá að álitamál varðandi neytendur á Íslandi eru fjölmörg, allt frá 

heimilum sem vilja vera meðvituð um eigin kolefnisfótspor, ríkisstofnanir, sveitarfélög og 

fyrirtæki. Skiptar skoðanir eru um ágæti þess að selja upprunaábyrgðir úr landi.  

Annars vegar er sú staðreynd að Ísland er lokað þ.e. við vitum að sú raforka sem notuð 

er í landinu er framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum og þurfum ekki nein vottorð til að 

sanna það, enda virðist ekki vera að markaður sé fyrir upprunaábyrgðir á Íslandi. Sala 

upprunaábyrgða úr landi er því tekjuauki sem vonandi styður við áframhaldandi uppbyggingu 

raforkuframleiðslu með endurnýjanlegum hætti. „Persónulega hef ég alltaf séð þetta mál sem 

tilfinningamál frekar en annað og eins og þú sérð kannski þá er ég mjög hrifinn af þessu kerfi. 

Við getum sem neytendur auðvitað ákveðið að afsala okkur þessum tekjum en ég segi eigum 

við ekki frekar að nýta þær til að byggja enn frekar upp okkar græna-orku-kerfi?“ (Guðmundur 

H Sigurðarson, framkvæmdastjóri Vistorku, tölvupóstur 22.júlí 2019). „Hver segir að hér á 

landi verði alltaf bara endurnýjanleg orka? Af hverju er það endilega gefið? Er það ekki rétt að 

Ísland eigi líka að fá auknar tekjur fyrir sína grænu framleiðslu svo við getum alveg örugglega 

haldið henni áfram?“ (Stefanía G. Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri markaðs- og 

viðskiptaþróunarsviðs Landsvirkjunar, tölvupóstur 26.ágúst 2019). Er þetta tilfinningamál? Eru 

íslenskir neytendur hugsanlega værukærir vegna þess að íslensk náttúra hefur gefið þann 

möguleika að framleiða næga raforku án mengunar? Er tryggt að þannig verði það um ókomna 

tíð? Loftslagsbreytingar og vænt hækkun hitastigs á Íslandi eins og hér hefur áður verið getið 

gæti breytt stöðunni. Mögulegt er að við þurfum þá að horfast í augu við að fallvötnin framleiði 

ekki alla þá raforku sem við þurfum. Það má vera að auknar tekjur af raforkuframleiðslu muni 

þá hafa staðið undir þróun sem gefi af sér aðra kosti. Einnig má velta fyrir sér að ef tekjur af 

sölu upprunavottorðanna fer í að framleiða meiri orku, hvort á einhverjum tímapunkti Ísland 

sæi sér hag í því að framleiða orku einungis til að selja upprunavottorð án þess að orkan sé í 

sjálfu sér notuð. Eða þá til að flytja orku með sæstreng til Evrópu eins og var mjög í umræðu í 

kringum þriðja orkupakkann á Alþingi nýverið og hugsanlega skyldu Íslendinga til að leggja 

slíkan streng.  

Hins vegar eru sjónarmið um að með sölu upprunaábyrgða úr landi sé verið að grafa 

undan tilgangi viðskiptakerfis sem Evrópusambandið setti til að auka hlutfall endurnýjanlegrar 

raforku. Ekki þurfi að auka það hlutfall hér á landi og því eigi þessi viðskipti ekki við Ísland. 
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Þá gætu viðskiptin ógnað hreinni ímynd Íslands sem gæti haft áhrif á ferðaþjónustuna og vörur 

framleiddar á Íslandi. „Það hefur enginn getað sýnt mér fram á annað en að þetta sé hrein 

blekking. Þarna selja íslensk orkufyrirtæki það sem ég vil kalla aflátsbréf til erlendra 

orkufyrirtækja sem m.a. nota kol, olíu, gas og kjarnorku til að framleiða sína raforku. Erlendu 

félögin geta síðan veifað þessum bréfum í kynningu til sinna viðskiptavina og segjast framleiða 

raforkuna með vistvænum hætti. Í staðin verða Íslendingar að taka á sig í sínu bókhaldi að 

raforka á Íslandi sé að stórum hluta framleidd með kolum, olíu, gasi og kjarnorku (sem er hrein 

lygi).“(Hörður Kristjánsson, ritstjóri Bændablaðsins, tölvupóstur 26.ágúst 2019). „Kerfið er 

gert til þess að styðja við fjármögnun orkuskipta í rafmagnsframleiðslu á meginlandinu, svo 

þátttaka íslenskra fyrirtækja er klárlega óeðlileg í ljósi þess að 99,99% raforkuframleiðslu á 

Íslandi flokkast sem endurnýjanleg líkt og þú bendir á. Áhættan (eða hættan) er aðallega sú að 

íslensku fyrirtækin taka til sín fé sem er ætlað í orkuskipti á meginlandinu, ásamt þeim skaða 

sem þetta veldur á ímynd Íslands og skilningi almennings á raforkumálum almennt.“ (Pétur 

Halldórsson, formaður Ungra umhverfissinna, tölvupóstur 18.júlí 2019). Út frá viðskipta-

sjónarmiði getur verið grundvallaratriði fyrir fyrirtæki að tryggja að sú orka sem bókfærð er á 

það, sé í raun græn. Það getur eyðilagt orðspor fyrirtækis sem er að markaðssetja græna vöru 

ef uppgötvast að orkan sé þegar allt kemur til alls ekki græn. Aðrir segja að sú sönnunarbyrði 

komi ekki til þar sem hægt sé að sýna fram á öll raforkuframleiðsla á Íslandi sé „græn“. 

Áhugavert er að fjölmiðlar á Íslandi hafa nánast ekkert skrifað um útflutning 

upprunaábyrgða raforku. Bændablaðið sker sig þó úr en blaðið hefur skrifað greinar um 

upprunaábyrgðir reglulega undanfarin ár, nánast eingöngu neikvæða. Í einni grein 

Bændablaðsins er rætt er við Umhverfisráðherra sem er umhugað um ímynd landsins: „Þetta 

kann að virka vel í Evrópu þar sem raforka getur flætt frá einu landi til annars, og skapað hvata 

fyrir endurnýjanlega orku. Hérlendis orkar þetta hins vegar mjög svo tvímælis, enda alveg ljóst 

að við framleiðum t.d. ekki kjarnorku – og því kemur mjög spánskt fyrir sjónir að 

rafmagnsreikningurinn sýni eitthvað slíkt. Hér á landi heyrir málið undir atvinnu- og 

nýsköpunarráðuneytið sem lét vinna skýrslu árið 2016 um upprunaábyrgðir raforku í íslensku 

samhengi. Í henni er meðal annars bent á að sala upprunaábyrgða úr landi geti skaðað ímynd 

Íslands, þ.e. þá ímynd að orkuframleiðsla landsins sé hrein og endurnýjanleg (og þar með 

orkunotkun). Undir þetta tek ég. Ég er sammála því sem kom fram þegar skýrslan var kynnt að 

ef markmið stjórnvalda er að tryggja ímynd Íslands og að framsetning á raforkusölu á Íslandi 

sé með þeim hætti að hér sé eingöngu framleidd og seld endurnýjanleg raforka, þá virðist sala 

orkufyrirtækja á upprunaábyrgðum úr landi“ (Bændablaðið, 2018). 
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Ljóst er af þessu að sumum þykja viðskiptin með upprunavottorðin áhættusöm á meðan 

aðrir telja þau styðji við aukna framleiðslu endurnýjanlegrar raforku. Þeir sem hafa neikvæðari 

viðhorf vísa þá helst í ímynd landsins sem tengist þá ef til vill tilvísun hér að ofan í tilfinningar 

tengdar umhverfismálum fremur en að þau tengist formlegum viðskiptum, viðskiptavild og 

áhrifum á viðskipti. Hinir jákvæðu benda á að það fari ekki milli mála að öll sú raforka sem 

notuð er á Íslandi sé græn og því skipti upprunaábyrgðirnar ekki máli hér. 

5.1 Stórnotendur 

Íslendingar hafa lengi viljað laða að erlenda aðila til stóriðju á Íslandi meðal annars á 

þeim forsendum að orkan á Íslandi sé endurnýjanleg. Fyrirtæki hafa á þessum forsendum byggt 

upp iðnað á Íslandi sem nýtir gríðarlegt magn raforku á hagkvæmu verði. Hlutdeild stóriðju í 

orkunotkun á Íslandi er um 80% af heildarorkunotkun í landinu (Orkustofnun, án dags.). Þó 

hugtakið stóriðja sé Íslendindingum tamt þá kemur það hvergi fyrir í íslenskum lögum eða 

reglugerðum, en stórnotandi er hugtakið sem er notað í raforkulögum og er skilgreint sem sá 

aðili sem „notar innan þriggja ára á einum stað a.m.k. 80 GWst á ári“ (Alþingi, 2017). 

Sjö fyrirtæki falla undir skilgreininguna stórnotendur árið 2017 (Ferðamála-, iðnaðar- 

og nýsköpunarráðherra, 2017), en síðan þá hefur verksmiðja United Silicon lokað og 

kísilmálmverksmiðja PCC BakkiSilicon ehf.á Húsavík hafið starfsemi. Hin sex eru: Álverin 

Rio Tinto í Straumsvík, Alcoa Fjarðaál á Reyðarfirði og Norðurál á Grundartanga, 

járnblendiverksmiðjan Elkem Ísland á Grundartanga, álþynnuverksmiðjan TDK Foil Iceland 

ehf. (áður Becromal) og gagnaver Verne á Ásbrú. Miðað við sölu á upprunavottorðum er ljóst 

að búið er að selja úr landi upprunavottorð fyrir töluverðu magni, ef ekki öllu, af þeirri orku 

sem þessi fyrirtæki eru að nota. Má spyrja sig hvort áhugaleysi þessarra stórnotenda byggist 

ekki á því lokaða kerfi sem íslenska raforkan er í og því skipti það þessi fyrirtæki ekki máli að 

þau eru að kaupa orku sem að uppruna til er að mestu kjarnorka eða jarðefnaeldsneyti.  

Alcoa rekur álverksmiðju við Reyðarfjörð sem kallast Alcoa Fjarðaál. Fyrirtækið er á 

alþjóðamarkaði og leggur áherslu á sjálfbærni og gefur út sjálfbærniskýrslu fyrir fyrirtækið. Í 

sjálfbærniskýrslu þeirra (Alcoa) fyrir árið 2018 segir „… uppruni endurnýjanlegrar orku er 

100% af aðkeyptri orku sem nýtt er í Alcoa Fjarðaál verksmiðjunni okkar á Íslandi.“ Í skýrslu 

Norðuráls við Hvalfjörð segir að álverið byggi „alfarið á endurnýjanlegri orku“ (Norðurál, án 

dags.). Þeir þurfa 4.639.000 MWst til ársframleiðslu sinnar, en við nýjan markað 
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upprunaábyrgða getur verið að búið sé að selja upprunann og þeir séu í rauninni með 

upprunaábyrgð upp á kjarnorku eða jarðefnaeldsneyti frá Evrópu.  

Hin nýja stóriðja á Íslandi eru gagnaver sem þurfa mikla raforku. Stöðvun gagnavera 

getur verið mjög kostnaðarsöm vegna tapaðra tekna og orðsporstjóns. Ísland er talin fremsta 

staðsetningin fyrir gagnaver samkvæmt áhættuvísitölu Cushman og Wakefield þar sem tekið er 

tillit til ýmissa mikilvægra þátta fyrir gagnaver, þar með talið tegund raforku (Cushman & 

Wakefield, 2018). Hagsmunaaðilar telja að raforkuþörf gagnavera á Íslandi muni aukast um 

300% á árinu 2018 vegna vaxtar rafmynta (KPMG, 2018). Í frétt Morgunblaðsins frá árinu 2014 

þar sem forstjórar tveggja gagnavera eru spurðir út í áhrif uppruna raforku segir forstjóri Verne 

„ að þar sem öll íslensk raforka sé framleidd úr jarðvarma eða raforku og sé þar með endurnýj-

anleg. Þetta sjái viðskiptavinir og geti því verið vissir um að fá slíka orku“. Segir hann jafnframt 

að „öll önnur viðskipti orkufyrirtækjanna séu óviðkomandi Verne“. Forstjóri Advania segir að 

það gæti orðið vandamál ef öll vottorðin verði seld úr landi, en að það verði ekki í bráð. „Ég sé 

þetta ekki sem vandamál í fyrirsjáanlegri framtíð“ (Þorsteinn Ásgrímsson, 2014).  

Stórnotendur á Íslandi geta ekki sýnt fram á með upprunavottorðum að uppruni 

orkunnar sem notuð er sé endurnýjanleg. En ljóst má vera af ofangreindu að viðskiptalegur 

uppruni raforku á Íslandi skiptir stórnotendur ekki máli, raunverulegur uppruni er það sem 

fyrirtækin leggja áherslu á. Viðskipti með upprunaábyrgðir gætu þó birst þannig að alþjóðlegt 

stóriðjufyrirtæki með starfsemi í Íslandi gæti samið um að fá íslenska upprunaábyrgð fyrir 

notkun í stóriðju sinni erlendis og sýnt fram á að orkan þar sé græn en vísað síðan í að orkan á 

Íslandi er í rauninni græn þó þar sé ekki upprunaábyrgð fyrir hendi. Þar með væri orkunotkun 

samstæðunnar í heild orðin „grænni“ en ekkert hefði samt breyst í raforkunotkun fyrirtækisins. 

Í evrópsku samhengi sjá neytendur, sérstaklega stærri fyrirtæki grænan uppruna raforku 

sem virði til að sækjast eftir. Það hvetur raforkusala til að bjóða upprunaábyrgðir með þeirri 

raforku sem þeir selja til að halda samkeppnishæfni sinni. Þeir verða því að kaupa 

upprunaábyrgðir ef raforkuframleiðslan er ekki með endurnýjanlegum aðferðum eða að öðrum 

kosti breyta framleiðsluaðferðum sínum. Í íslensku samhengi virðast stórnotendur, sem kaupa 

80% heildarraforku–framleiðslunnar, hafa lítinn áhuga á upprunaábyrgðum þar sem þeir geta 

sýnt fram á að raforkuframleiðsla á Íslandi er öll framleidd með endurnýjanlegum aðferðum. 

Það þjónar því raforkuframleiðendum vel að nýtja tekjumöguleika sína að þessari hliðarafurð 

sem upprunaábyrgðirnar eru með útflutningi. Fari svo að vitund stórnotenda breytist og 

viðskiptuppruni fari að skipta verulegu máli er líklegt að snarlega dragi úr útflutningi. 
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5.2 Fyrirtæki og stofnanir 

Fyrirtæki eru í stórauknum mæli að taka samfélagslega ábyrgð. Með því eru fyrirtækin 

að bregðast við kröfum kaupenda og eru loftslagsmál hluti þess. Festa – miðstöð um 

samfélagsábyrgð eru frjáls félagasamtök sem stofnuð voru árið 2011 „til þess að auka þekkingu 

á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja og efla getu fyrirtækja til að tileinka sér samfélagslega 

ábyrga starfshætti“ (Festa, án dags.). Á vegum Festu skrifuðu í nóvember 2015, yfir eitt hundrað 

forstjórar íslenskra fyrirtækja og stofnana undir yfirlýsingu um að draga úr losun gróður-

húsalofttegunda. Þetta var talinn stór áfangi vegna þess hve mikil þátttakan var og hlaut 

alþjóðlega athygli er kynnt á Parísarráðstefnunni. Stoðfyrirtækið Össur er eitt stofnfyrirtækja 

Festu og eitt af þeim fyrirtækjum er undirrituðu ofangreinda yfirlýsingu. 57% orkunotkunar 

fyrirtækisins er frá endurnýjanlegum orkugjöfum samkvæmt framvinduskýrslu samfélags-

ábyrgðar fyrirtækisins fyrir árið 2018 (Össur), en það er með starfsstöðvar um allan heim. Þar 

segir um orkunotkun fyrirtækisins: „Þetta endurspeglar þá staðreynd að aðal orkugjafi 

fyrirtækisins er fenginn frá endurnýjanlegum vatnsafls- og jarðvarmaorku hér á landi. 

Sólarplötur settar upp á þaki vörugeymslu Össurar í Eindhoven í Hollandi, skiluðu 37% af öllu 

rafmagni sem þar var notað árið 2018 og afgangurinn, sem sólarplöturnar mynda, var skilað í 

netið til að aðrir gætu notað.“ Velta má fyrir sér hvort tölurnar sem Össur notar í skýrsluna 

breytist við það að viðskiptalegur uppruni orkunnar á Íslandi er ekki frá endurnýjanlegum 

orkugjöfum. Mikilvægt er að fyrirtækin geri skýran greinarmun á raunverulegum uppruna 

þeirrar raforku sem þau nota og viðskiptalegum uppruna. 

Þá hefur Ríkiskaup nýlega gert raforkusamning til þriggja ára fyrir hönd A-

hlutastofnana ríkisins eftir örútboð. Samið var við sjö raforkusala sem allir skuldbundu sig til 

þessa að afhenda kaupanda vottorð um að orkan sé 100% endurnýjanleg (Ríkiskaup, 2019). Má 

telja að stjórnvald telji upprunann skipta máli þar sem kröfur um að raforkan sem samið var 

umm sé af endurnýjanlegum uppruna.  

Garðyrkjubændur gagnrýndu það þegar viðskiptalegur uppruni raforku breyttist. Árið 

2015 er haft eftir Sveini A. Sæland, fyrrverandi formanni Sambands garðyrkjubænda, sem rekur 

garðyrkjustöðina Espiflöt með fjölskyldu sinni: „Okkur var boðið að kaupa okkur frá þessari 

vitleysu fyrir sem nemur 5,1 eyri á kílówattstund. Þannig gætum við keypt kjarnorku og 

jarðefnaeldsneytið út af reikningum hjá okkur og fengið rafrænt „lógó“ inn á heimasíðuna sem 

segir að við séum að kaupa hreina orku. Ég var bara ekki tilbúinn að taka þátt í svona 

skrípaleik.“ (Bændablaðið, 2015). Í kjölfar gagnrýni garðyrkjubænda fóru raforkusölur að 
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ábyrgjast uppruna raforku til garðyrkjunnar. Í dag er ekki algilt að sú raforka sem notuð er við 

garðyrkju sé með upprunaábyrgð frá söluaðila, en t.d. Orkusalan lætur upprunaábyrgð fylgja til 

garðyrkjunnar (Gunnar Þorgeirsson, formaður félags garðyrkjubænda, símtal 19.nóvember 

2019) og eins og fyrr er getið ábyrgist ON einnig að raforka til viðskiptavina sinna sé græn. 

Ekki virðist alveg skýrt hvort allir raforkusalar láti upprunaábyrgð fylgja til fyrirtækja án 

kostnaðar með þeirri raforku sem notuð er, sem gæti skýrt þann mun sem áður hefur verið 

nefndur um hlutfall afskráðra skírteina og raforkunotkunar annarra en stórnotenda. 

Á sama tíma og við höfum í grunninn endurnýjanlega orku seljum við upprunaheimildir 

og erum þar af leiðandi að taka þátt í möguleika annarra á að menga meira án þess að það komi 

fram. Hinsvegar er Evrópumarkaðurinn ein heild og þar af leiðandi má segja að heildartalan sé 

rétt þó niðurbrot á upplýsingum um Ísland sé það ekki. Þá má velta fyrir sér hvort það getur 

haft áhrif á Ísland að hafa selt frá sér upprunaskírteini endurnýjanlegrar orku og fá til sín orku 

sem sannarlega er ekki verið að nota hér á landi en hefur áhrif á meginlandi Evrópu. 

5.3 Heimili 

Rafmagnsnotkun á hvern íbúa á Íslandi er mest allra landa í heimi árið 2014, meira en 

tvöföld notkun á hvern íbúa í Noregi, sem er það land sem næst kemur. Notkun Íslendinga er 

níu sinni meira en meðaltal per íbúa í Evrópusambandinu (OECD/IEA 2014, 2014). Helsta 

ástæða fyrir mikilli raforkunotkun hér á landi er hátt hlutfall orkufreks iðnaðar í 

raforkunotkuninni (Orkuspárnefnd, 2018). Þá er verð til heimila á Íslandi einnig um 30% lægra 

á kwst en að meðaltali í Evrópusambandinu samkvæmt Eurostat (European Commission, 2019). 

Smásölufyrirtæki sjá um sölu raforku til neytenda. Samkvæmt raforkulögum skulu 

orkureikningar vera sundurliðaðir í flutning, dreifingu og sölu (ON, án dags.).  

Sala raforku er í frjálsri samkeppni og hafa ný fyrirtæki verið stofnuð á síðustu árum 

sem bjóða lægra verð en hin rótgrónu fyrirtæki gera. Það virðist þó ekki skila sér í mjög virkum 

markaði því árið 2017 skipu innan við 0,3% heimila um söluaðila. Kostnaður heimila við 

raforku er að meðaltali um 33-36.000 krónur og getur sparnaður við söluaðilaskipti numið um 

10%. Veruleg samkeppni er fyrir hendi sem heimilin eru ekki að nýta sér (Jón Vilhjálmsson & 

Jónas Hlynur Hallgrímsson, 2019). Raforkunotkun var 4.370 kwst á hvert heimili á árinu 2017 

eða 7,55 – 8,23 krónur á hverja kílóvattsstund. Verð á raforku til heimila í nóvember 2019 er á 

bilinu 7,15 – 8,11 (Aurbjörg, 2019) sem miðað við óbreytta raforkunotkun heimila er á bilinu 

31-35.441 krónur. Kostnaður heimila hefur samkvæmt þessu lækkað milli ára.allt að 5%. Á 
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sama tíma hefur Landsvirkjun bætt upprunaábyrgð á raforkuna og er því lækkunin jafnvel meiri 

ef tillit er tekið til söluverðs upprunaábyrgða. 

Sölufyrirtækjum skylt að upplýsa notendur um uppruna afhentrar raforku a.m.k. einu 

sinni á ári (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, 2012). Í kjölfar skráningar á bókhaldslegum 

uppruna raforku á Íslandi fóru neytendur að sjá upplýsingar á raforkureikningum sínum sem 

kom mörgum spánskt fyrir sjónir. Þessar upplýsingar birtast þó eingöngu á einum 

rafmagnsreikningi árlega, í samræmi við reglugerð en ekki á hverjum reikningi. Þessi birting er 

eins og áður segir orsök þess að höfundur hóf þessa rannsókn. Það var óþægilegt að sjá reikning 

fyrir kaupum á kjarnorku og jarðefnaeldsneyti sem var gagnstætt vitneskju um hina hreinu orku 

sem framleidd er. Má segja að upplifunin hafi bæði verið siðferðileg og ímyndarleg. En eins og 

fyrr segir eru þeir sem eru í forsvari fyrir heimilum í landinu ekki mjög virkir neytendur hvað 

varðar að leita eftir lægsta verði. Með rafrænum reikningum skoða fáir raforkureikninga sína 

reglulega. Með virkum spurningum í umhverfi sínu um nokkurra mánaða skeið fann höfundur 

engan sem hafði vitnesku um að uppruni raforku hefði birst með kjarnorku og jarðefnaeldsneyti 

á raforkureikningum heimila.  

Eins og hér fyrr hefur komið fram hefur Landsvirkjun nú vottað notkun heimila og þeirra 

fyrirtækja sem ekki eru stórnotendur. Viðskiptalegur uppruni er því að fullu frá endurnýjanlegri 

orku á rafmagnsreikningum þeirra notenda frá árinu 2018. Eftir situr spurningin um að ef 20% 

notkunar er vottuð sem endurnýjanleg hví er uppruni raforkunnar einungis 11%?  

4 - Raforkuverð til heimila í Evrópu (European Commission, 2019) 
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6. Niðurstöður 

Markmiðið með því að skilgreina alla orkuframleiðslu í Evrópu og uppruna hennar er 

að geta skilgreint hversu mengandi sú orka er og vinna gegn þeirri framleiðslu sem leiðir af sér 

losun er hefur áhrif á hlýnun jarðar. Markmið með upprunaábyrgð er að sýna að 

raforkuframleiðslan sé græn og sé því ekki að ganga á náttúruauðlindir. Með sölu 

upprunaábyrgða sé tekjur aukar til þeirrar framleiðslu, sem þá ýti undir aukna mengunarlausa 

raforkuframleiðslu. Viðskipti með upprunavottorð raforku á Íslandi er hinsvegar erfiðara að 

skilja í samhengi við loftslag jarðar, þegar öll raforka landsins er framleidd með 

endurnýjanlegum orkugjöfum. Mengunin af orkunotkuninni flyst ekki frá einum stað í annan 

við viðskipti með upprunavottorð. Það var flókin vinna í tengslum við þessa ritgerð að finna út 

gögn sem skýrðu viðskipti Íslendinga með upprunavottorð orku. Töluverðan tíma tók að finna 

gögnin og rekja sig eftir þeim til að fá fullnægjandi skilning á því hvað um væri að ræða.  

Segja má að Íslendingar hafi gripið það fegins hendi að geta aflað sér tekna með tilkomu 

evrópskra reglna um viðskipti með upprunavottorð orku. Fáar þjóðir geta aflað sér jafn mikillar 

orku með sjálfbærum hætti og Íslendingar sem hafa langt í frá fullnýtt virkjanamöguleika sína 

á vistvænni orku. Fram til þessara viðskipta voru einu möguleikar Íslands að markaðssetja 

orkuna til erlendra stórfyrirtækja sem sæju sér hag í að nýta hana í orkufrekum iðnaði og vegna 

landfræðilegrar legu þurftu fyrirtækin að vera með starfssemi í landinu. Lengst af var lágt verð 

orkunnar öflugasta söluvaran. Með auknum áhuga á fyrirtækja á samfélagsábyrgð hefur uppruni 

raforkunnar aukið verðmætin. Með tilkomu viðskipta með upprunavottorð raforku má segja að 

Íslendingar hafi bæði selt grænan uppruna orkunnar til fyrirtækja sem er í landinu sem og 

fyrirtækja erlendis með upprunaábyrgðum. Í tilfelli stóriðju á Íslandi, sem kaupir um 80% af 

framleiddri orku má segja að sú orka sé seld tvisvar. Fyrst til fyrirtækisins sem flytur til Íslands 

og sannarlega notar orkuna en síðan aftur með upprunaábyrgð til erlendra fyrirtækja. Þannig 

má álykta að bæði Alcoa Fjarðaál í Reyðarfirði og erlent fyrirtæki, ef til vill Google sé að hampa 

sömu grænu kílówattstundunum í kynningarefni sínu.  

Skiptar skoðanir eru á viðskiptum með upprunavottorðin, sumir telja þau 

eftirsóknarverð, það viti allir hvort sem er að Íslendingar séu bara að nota græna orku og þetta 

sé bara fjárhagsleg búbót að fá aukið virði með sölu upprunaábyrgða. Það sé í rauninni ekki 

orkan heldur viðurkenning á framleiðslu hennar. Aðrir benda á siðferðilega þætti svo sem að 

það sé ekki til fyrirmyndar að selja erlendu fyrirtæki upprunaábyrgð á hreinni orku fyrir 
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upprunaábyrgð mengandi raforku og á sama tíma halda því fram að það skipti ekki máli þar 

sem uppruninn sé ótvírætt hreinn á Íslandi. Með aukinni þekkingu á áhrifum mengunar á hlýnun 

jarðar með ófyrirsjáanlegum afleiðingum vaknar sú spurning hvort Íslendingar séu að beita 

skammtímasjónarmiðum með því að selja upprunaábyrgðir fyrir nálega 90% af raforku–

framleiðslu landsins.  

Skiptir upprunaábyrgð raforku á Íslandi máli?  

Fyrir orkufyrirtækin er hún tekjuauki vegna útflutnings, en þegar tekjurnar eru skoðaðar 

sem hlutfall af tekjum þeirra, er ólíklegt að sala upprunaábyrgða skipti þau máli. Viðbrögð 

neytenda og þá helst garðyrkjubænda, við því að sjá á orkureikningi sínum upprunann að stórum 

hluta í kjarnorku og jarðefnaeldsneyti hafa leitt til þess að upprunaábyrgðir eru á bak við 

orkunotkun almennings og fyrirtækja. Viðbrögðin virðast ekki hafa verið vegna verðbreytinga, 

enda sýnt að íslenskir neytendur leita ekki eftir lægsta raforkuverðinum. Það er frekar um 

prinsíp að ræða, að vilja ekki taka þátt í „þessum skrípaleik“ eins og garðyrkjubóndi orðaði það. 

Heimilin færa sig ekki til ódýrustu orkusalanna og því mjög ólíklegt að 5 aurarnir sem 

Landsvirkjun fékk 2018 fyrir kwst í formi útfluttra upprunaábyrgða hefðu vakið athygli á 

raforkureikningi heimila þó þeir hefðu lagst ofan á raforkuverðið. Í stað þess að hækka hefur 

raforkuverð lækkað síðastliðið ár til neytenda þó ekki sé hægt að staðreyna hvort tekjur 

orkufyrirtækjanna vegna upprunaábyrgða séu á bakvið þá lækkun. Annað gildir um stóriðju þar 

sem upprunaábyrgðir eru sannarlega ekki bakvið raforkunotkun þeirra. Líklegt má telja að á 

meðan það háir stóriðjunni ekki í þeirra viðskiptum eða umhverfisstefnu skipti upprunaábyrgð 

engu máli. Ef hinsvegar eftirlit með orkunýtingu stóriðju og fullyrðingum þeirra um notkun 

grænnar orku stenst ekki í ljósi upprunavottorða gæti það breyst. 

Evrópusambandið og þar með evrópska efnahagssvæðið hefur sett reglur til að stemma 

stigu við mengandi orkunotkun. Unnið er að markmiðum í löndunum öllum og eins hér á 

Íslandi. Með skilgreiningu á framleiðslumagni orkunnar og uppruna hennar er verið að 

kortleggja heildarorkuframleiðslu Evrópu og hvernig hún er tilkomin. Sala upprunaábyrgða var 

hugsuð til að efla framleiðslu raforku með endurnýjanlegum hætti á kostnað mengandi 

framleiðslu. Það má velta fyrir sér hvort land sem ekki hefur neina mengandi raforkuframleiðslu 

og er í lokuðu kerfi þ.e. ekki tengt öðrum löndum eigi að taka þátt í viðskiptum með 

upprunaábyrgðir. Hins vegar á meðan það skiptir íslenska stórnotendur engu máli hvort 

raforkan sé upprunavottuð græn hvort auknar tekjur styrki ekki raforkuframleiðslu á Íslandi á 

sama tíma og evrópskum neytendum er gefinn kostur á að kaupa grænan uppruna. 
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Hingað til hefur fjárhagslegur ávinningur ráðið við sölu á upprunaskírteinum íslenskrar 

orkuframleiðslu og skírteinin seld í mjög miklu mæli. Siðferðileg gildi hafa lítil áhrif. Því er 

ekki ólíklegt að þessum viðskiptum verði haldið áfram nema ef vera kynni að þau fari að valda 

fjárhagslegu tjóni. Slíkt gæti gerst ef íslensk stóriðja þurfa að sanna uppruna orku sinnar og 

upprunaábyrgðirnar uppseldar. Hugsanlega væri svarið um að orkan sé samt sem áður öll hrein 

væri ekki fullnægjandi heldur sé litið svo á að okkar orka sé óhrein. Því er nauðsynlegt fyrir 

Íslendinga að gera sér glögga grein fyrir þeirri áhættu sem þeir taka með því að afla sér fjár með 

sölu upprunaábyrgða raforku. Raforkufyrirtækin sem selja upprunaábyrgðir gefa ekki upp 

neinar upplýsingar um tekjur né fjölda upprunavottorða sem þau selja í ársreikningum sínum. 

Þá gefa þau ekki upp til hvaða landa upprunaábyrgðirnar eru seldar. Magn útgefinna 

upprunaábyrgða, afskrifaðra og útfluttra er auðvelt að nálgast hjá Landsneti. Upplýsingar um 

tekjur af útfluttum upprunaábyrgðum eru takmarkaðar og því verður mat á hagsmunum 

orkufyrirtækjanna ónákvæm. Það má telja mjög líklegt að mikilvægi þess að fyrirtæki geti 

ábyrgst að uppruni þeirrar orku sem þau nota er hratt að verða mjög mikilvæg fyrir 

viðskiptahagsmuni þeirra. Eins og staðan er í dag hafa þau fyrirtæki sem nota raforku að 

einhverju marki ekki möguleika á því. 

Niðurstaðan er því að upprunaábyrgð raforku hefur ekki skipt máli nema fyrir 

garðyrkjubændur, en þar sem áhersla á umhverfismál eykst á ógnarhraða er líklegt að hún muni 

skipta máli innan skamms tíma. 
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7. Lokaorð 

Skráningakerfi uppruna raforku á Evrópska efnahagssvæðinu og ábyrgðaskírteini er að 

mati höfundar gott verkfæri sem orðið til að fylgjast með með hvaða hætti raforka er framleidd. 

Kerfið hefur gert kleift að mæla breytingar á uppruna með nákvæmari hætti. Nánast engar 

rannsóknir hafa verið gerðar á þeim áhrifum sem lög um viðskipti með upprunaábyrgðir raforku 

hafa haft í Evrópu einar og sér. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið taka til hverjar breytingar 

á raforkuframleiðslu með endurnýjanlegum aðferðum hafa verið, en skattlagning útstreymis 

gróðurhúsalofttegunda, ríkisstuðningur við græna framleiðslu raforku ásamt fjölda annarra 

aðgerða ríkja Evrópu fyrir utan upprunaábyrgðirnar hafa áhrif þar á. 

Verkefnið takmarkast af því að upplýsingar verðmæti útfluttra upprunaábyrgða eru 

ákaflega litlar. Einungis ein skýrsla hefur verið gerð um upprunaábyrgðir í íslensku samhengi 

ásamt því að fjölmiðlaumfjöllun hefur verið lítil sem engin svo höfundur telur að ritgerð þessi 

sé mjög mikilvæg í því samhengi að auka upplýsingar um upprunaábyrgðir á Íslandi. Ég spyr 

mig hvort það háa hlutfall sem við seljum geti komið Íslandi í koll ef kröfur aukast um að 

upprunaábyrgð fylgi með íslenskum framleiðsluvörum sem fluttar eru erlendis. 

Í lok verkefnis tel ég að vert væri að rannsaka hvaða áhrif upprunaábyrgð raforku getur 

haft til lengri tíma litið.  
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