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Abstract 

This research project is about the energy use in Icelandic households and 

exploits the possibilities to save energy. The research was conducted in a home 

located in Akureyri. The family filled out a questionnaire concerning the use of 

electricity, hot water and fuel for the family car. Their electricity and district 

heating bill was studied to see how much they use of each of those annually. 

The purpose of the project was to find ideas how to make small changes, 

which would not affect the lifestyle of the family. The average use was also 

calculated in order to find out how much these savings could mean for the whole 

nation. 

The conclusion is that small changes in electricity and hot water use would 

have little impact on the energy use of the family and therefore minimum changes 

on their total expenses. If the whole nation would make these changes the savings 

would have impact on the energy use and economy of the country. The family 

could lower their expenses and energy use by half if they would purchase an 

economical car in the same size as the inefficient one that they are using now. The 

carbon dioxide emission would be lowered as well. If all Icelanders would use a 

more economical and efficient cars the nation could save a lot of fuel, lower the 

cost and import of oil.  

 

Key words: Energy use, households, electricity, district heating system, 

fuel. 
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Útdráttur 

Verkefnið fjallar um orkunotkun heimila á Íslandi og möguleika á sparnaði. 

Rannsókn var gerð á orkunotkun á einu heimili á Akureyri. Spurningalisti var 

lagður fyrir fjölskylduna um hvernig notkun þeirra væri á rafmagni, hitaveituvatni 

og bifreið þeirra. Rafmagns- og hitaveitureikningar voru fengnir hjá Norðurorku.  

Markmið verkefnisins var að koma með hugmyndir að litlum breytingum á 

notkun sem ekki hefðu mikil áhrif á lífsgæði fjölskyldunnar. Áhrif á kostnað og 

orkunotkun heimilisins voru reiknuð við þessar breytingar. Sparnaðurinn var 

einnig reiknaður fyrir meðalnotkun á landinu. 

Niðurstaða verkefnisins var sú að litlar breytingar á rafmagns- og 

hitaveitunotkun hefðu lítil áhrif á útgjöld fjölskyldunnar eða orkunotkun. En ef 

gerðar yrðu breytingar á öllum heimilum landsins gæti þetta verið talsverð 

upphæð sem sparast og einnig orka. Fjölskyldan getur hins vegar minnkað 

kostnað og orkunotkun við eldsneyti um helming við það að skipta bifreið sinni, 

sem er mjög eyðslufrek, út með sparneytnum bíl af sömu stærð. Einnig myndi 

koltvíoxíðlosun minnka talsvert við skiptin. Ef allir Íslendingar myndu kaupa 

sparneytnari bíla væri hægt að spara mikið eldsneyti, kostnaður lækkar og ekki 

þyrfti að flytja inn eins mikið af olíu. 

 

Lykilorð: Orkunotkun, heimili, rafmagn, hitaveita, eldsneyti 
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Uddrag 

Projektet omhandler energiforbruget i islandske husholdninger, og hvilke 

muligheder man har for at spare. Informationerne til belysning af projektet er 

indsamlet hos en familie i Akureyri. Et spørgeskema omhandlende deres forbrug 

af energi, varmt vand og bil blev udfyldt. Elektricitets – og fjernvarmeregningerne 

blev gennemgået for at se det årlige forbrug. 

Formålet med projektet var, at få nye ideer til hvordan man ved hjælp af 

små ændringer i husholdningen, som ikke ville ændre familiens levestandard, 

kunne ændre familiens forbrug. Effekten af udgifter og energiforbrug blev derfor 

beregnet. Besparelserne blev også beregnet gennemsnitligt og hvad det ville 

betyde på landsbasis. 

Konklusionen er, at små ændringer i elektricitets- og varmeforbruget kun 

har en lille indflydelse på familiens samlede udgifter. Set i et større perspektiv, 

ville små ændringer i husholdningerne på landsplan derimod have en hvis 

indflydelse på økonomien og det samlede elforbrug i landet.  

Familien kunne ved at investere i en mere brændstoføkonomisk bil, i 

forhold til den meget ineffektive bil, som de har i dag, halvere deres udgifter og 

energiforbrug i form af benzin. Udledningen af kuldioxid vil samtidig blive 

reduceret. Hvis alle islændinge ville investere i en mere miljøvenlig og effektiv 

bil, ville der være store besparelser at hente på brændstofforbruget, og det ville 

ikke være nødvendigt at importere de samme mængder olie som man gør i dag. 

 

Nøgleord: Energi forbrug, husholdning, elektricitet, fjernvarme, brændstof. 
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Skilgreiningar 

Skammstafanir: Í verkefninu eru notaðar eftirfarandi skammstafanir sem þýða:  

k Kíló Tala margfölduð með 103  

M Mega Tala margfölduð með 106  

G Gíga Tala margfölduð með 109  

T Tera Tala margfölduð með 1012  

P Peta  Tala margfölduð með 1015  

h Stund Tímaeiningin 1 klukkustund. 

 

Hugtak   Útskýring    

Afl  Orka eða vinna á tímaeiningu. Eining fyrir 

afl er Watt (W). Power á ensku. 1 W = 1 

J/s 

Orka Vinnugeta. Eining fyrir orku er Joule (J). 

Energy á ensku. Einnig er notuð einingin 

Wh (afl í eina stund). 1 Wh = 3600 J. 

Spenna Rafspenna, spenna yfir leiðara þegar um 

hann fer straumur. Eining fyrir spennu er 

Volt (V). 

Straumur Rafstraumur. Eining fyrir straum er 

Ampere (A). 

Rúmmetri Eining m3. 1 m3 jafn 1000 L. 

Lítri Eining L. 1 L er jafn 1000 cm3. 

 

 

Hugtök, skammstafanir og útskýringar fengnar í bók Giancoli (2005): 
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1.  Inngangur 
Mikil umræða er í samfélaginu í dag um hvernig hægt sé að stuðla að 

minnkun losunar á gróðurhúsalofttegundum, hvernig hægt er að nýta þær 

auðlindir sem við höfum betur og hvaða auðlindir geti komið í stað þeirra ef þær 

ganga til þurrðar. Eins og efnahagsástandið er í heiminum í dag hefur athyglin 

einnig beinst að því hvernig hægt er að spara á hina ýmsu vegu og ætti 

orkusparnaður heimilanna að vera hluti af þeirri hugsun. 

Í verkefninu verður leitað leiða til þess hvernig heimili á Íslandi geta á 

auðveldan hátt sparað sér bæði orku og kostnað. Breytingarnar þurfa ekki að vera 

stórar eða kosta mikið til þess að hægt sé að spara og eiga að hafa sem minnst 

áhrif á lífsgæði fjölskyldunnar. Hér verður varpað fram spurningum eins og: Er 

einhvern sparnað að hafa upp úr því að gera heimilið umhverfisvænna? Hver eru 

áhrif þess að spara orku með tiltölulega litlum mannlegum og tæknilegum 

breytingum? Hvaða lausnir eru til? Hversu mikill koltvísýringur kemur út í 

andrúmsloftið frá bifreiðum Íslendinga? Er hagkvæmt að skipta yfir í sparneytnari 

bíl? Hvað þýðir orkusparnaður fyrir öll heimili á landinu? 

Verkefnið er að hluta til unnið úr heimildum, en einnig var gerð rannsókn á 

orkunotkun á heimilinu að Litluhlíð 4C á Akureyri. Fjölskyldumeðlimir á 

heimilinu eru 6. Húsið er 168 m2 raðhús á tveimur hæðum. Þrír af sex meðlimum 

keyra fjölskyldubílinn sem er Hyundai Santa Fe frá árinu 2004. Hægt er að sjá 

spurningalista sem lagður var fyrir fjölskylduna í Viðauka 1.  

Við reikninga á kostnaði var reiknað er með núgildandi verðskrám og 

eldsneytisverð var tekið ákveðin dag, vegna stöðugra breytinga á verðinu. 



Háskólinn á Akureyri  Umhverfis- og orkubraut 

 2 

2. Fræðilegur bakgrunnur 

2.1. Rafmagn 

2.1.1. Rafmagnsnotkun á Íslandi 

Samkvæmt fréttatilkynningu frá Orkuspárnefnd (2009) hafði raforkuvinnsla 

aukist um 37,5% á milli áranna 2007 og 2008. Mynd 1 sýnir aukningu í 

raforkunotkun á Íslandi á árunum 1985 – 2008. Þar sést að þessi mikla aukning 

árið 2008 er ekki venjuleg miðað við fyrri ár. Frá 2006 hafa tvær stórar virkjanir 

hafið orkuvinnslu, Kárahnjúkavirkjun og Hellisheiðarvirkjun. Notkun 

stóriðjufyrirtækja hefur aukist og orsakar það þessa miklu hækkun. Í samræmi við 

þetta hefur heildar raforkunotkun á hvern íbúa aukist, frá 38,5 MWh/íbúa í 51,6 

MWh/íbúa árið 2008. Þetta jafngildir því að hver Íslendingur noti raforku á við 11 

heimili (miðað við meðalnotkun heimilis). 

 
Mynd 1 Raforkunotkun á Íslandi, 1985-2008 

 
Raforkunotkun skiptist í tvennt, annars vegar stóriðja og hins vegar almenn 

notkun. Undir stóriðju falla álversverksmiðjur og járnblendiverksmiðjur. 

Landbúnaður, þjónusta, sjávarútvegur, veitur og heimili eru undir almennri 
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notkun. Hagstofa Íslands setur fram tölur á sinni heimasíðu sem sýna að á milli 

áranna 1999 og 2008 hefur raforkunotkun hækkað um u.þ.b. 56% og að almenn 

notkun hafi hækkað um u.þ.b. 27% og bara á milli 2007 og 2008 hefur almenn 

notkun hækkað um 2,4%. Sjá töflu 11 í Viðauka 2. (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Í Raforkuspá 2009-2030 kemur fram að meðal raforkunotkun heimilis sé 

4.800 kWh á ári og að heimilin hafi verið 129.300 við lok árs 2008 (íbúðum hafði 

fjölgað um 3.700 á milli ára). Miðað við þessar tvær forsendur notuðu heimilin 

samtals 620 GWh árið 2008. (Orkuspárnefnd, 2009). 

Á heimasíðu Orkustofnunar kemur fram að 8,4% af heimilum landsins ,eða 

10.861 heimili, eru kynnt með rafmagnshitun. Þeir notendur fá niðurgreiddan 

kostnað sem verður vegna þess. (Orkustofnun, e.d.). Í spá um raforkunotkun fram 

að 2030 kemur fram að sérmæld rafhitun íbúðarhúsnæðis sé 152 GWh. 

(Orkuspárnefnd, 2009). Það eykur raforkunotkun heimila á Íslandi um fjórðung. 

Fjöldi, stærð og notkun heimilistækja og þar með 

rafmagnsnotkun heimilisins eru að verulegu leyti háð fjölda og 

aldri einstaklinga á heimili. Til einföldunar er hægt að skipta 

heimilum í 3 flokka eftir fjölda íbúa. Lítil heimili: 2-3 

einstaklingar, engin smábörn, rafmagnsnotkun 2.200-3.000 kWh á 

ári (6-8 kWh á dag). Meðalstór heimili: 4 einstaklingar, smábörn, 

algengustu heimilistæki, rafmagnsnotkun 3.600-4.200 kWh á ári 

(10-12 kWh á dag). Stór heimili: 4-6 einstaklingar, flestöll 

heimilistæki, rafmagnsnotkun 4.800-5.500 kWh á ári (13-15 kWh á 

dag). (Orkuveita Reykjavíkur, e.d., C). 
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2.1.2. Lýsing 

Norðurorka fjallar um mikilvægi þess að velja réttan ljósgjafa í bæklingi 

sínum um orkumenningu. Gæta þarf þess að ljósabúnaðurinn varpi réttri birtu og 

dragi ekki úr henni. Mælt er með að ekki sé notuð stærri pera en þörf er á og að 

notaðar séu flúorpípur þar sem það er hægt. Hreinir lampar og ljósmáluð herbergi 

draga úr þörf á lýsingu. Mælt er með að ljós séu ekki látin loga að óþörfu og 

slökkt sé þegar það á við. Glóperur og sparperur lýsa álíka mikið, en glóperurnar 

nota allt að fimm sinnum meira rafmagn. Sparperur endast venjulega mikið lengur 

en glóperur, þær geta lifað í 10.000 klukkustundir á móti 1.000 klukkustundum 

fyrir glóperur. (Orkumenning: Nýting vatns og orku, 2002). 

Í bæklingi frá Ljóstæknifélagi Ísland er gert grein fyrir mismunandi perum 

og lýsingu: 

Glóperur eru í mismunandi stærðum, skrúfgang, lit og afli, frá 15W til 

150W. Glóperur gefa frá sér hlýtt og mjúkt ljós og lítil hætta er á að fá glýju í 

augun. Gott er að nota glóperur þar sem ekki er þörf fyrir langlífar perur en 

mikilvægt að litir séu réttir. Hægt er að deyfa ljósið. Glóperurnar hafa mjög lélega 

orkunýtni og líftími þeirra er yfirleitt 1.000 klukkustundir. 

Halógenperur fást með afli frá 5W upp í 500W. Sumar halógenperur þurfa 

straumbreyti til þess að virka. Þær eru mikið notaðar á stöðum þar sem litur 

skiptir miklu máli t.d. í eldhúsi, á baðherbergi og vinnuborðum. Þessar perur hitna 

mjög mikið og hægt er að deyfa ljósið en best er að slökkva alveg á ljósinu þegar 

ekki er verið að nota það. Þær endast 1.500 til 5.000 klukkustundir. 

Ljósdíóður og trefjaljós eru yfirleitt mjög lítil, kannski 0,1W til 1W. Það 

þarf sérstakan búnað til að perurnar virki en létt er að fela ljósin og eru þau meðal 

annars notuð í stigum, á baðherbergjum og í garðlýsingu. 

Flúrpípur finnast í mismunandi stærðum og gerðum, eru yfirleitt 4W – 

58W. Litlu pípurnar eru beygðar með smellusökkli en án rafeindabúnaðar sem 

sparperurnar eru með. Stærri pípurnar er hægt að nota í eldhús, þvottahús og 

vinnuherbergi. Þær eru til beinar og hringlaga og mismunandi litendurgjöf. Ef 

litur skiptir máli á að nota pípur með bestu gæðum. Þær endast í 6.000 til 20.000 

klukkustundir, yfirleitt er ekki hægt að deyfa þær en þær eru mjög hagkvæmar og 

orkunýtnar.  
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Sparperur eru yfirleitt á bilinu 3W – 23W. Þær geta verið í laginu eins og 

glóperur, en fást einnig hringlaga, beygðar og með snúningi. Flúrpípum var breytt 

og úr því urðu sparperurnar, beygðar með skrúfsökkli og rafeindabúnaði til að 

slökkva og kveikja. Glóperur og halógenperur hafa betri litendurgjöf en sparperur 

og virðist ljósið stundum vera flatt. Þær endast hinsvegar 6-15 sinnum lengur eða 

í 6.000 til 15.000 klukkustundir. 4-5 sinnum meira ljósstreymi kemur frá 

sparperunum fyrir hvert watt. Þær fást í litum, henta ágætlega utanhúss og vel 

innanhús. Þær hafa góða orkunýtni og eru mjög hagkvæmar en ekki er enn hægt 

að deyfa þær. (Ljóstæknifélag Íslands, e.d.). 

Þegar minnka á orkunotkun í lýsingu er gott að byrja á þeim ljósum sem 

mest eru notuð yfir árið og þær perur sem hafa mest afl. Þegar skipta á glóperum 

út fyrir sparperur er best að skipta út 25W í 7-9W, 40W í 11W, 60W í 15W og 

75W í 20W. Þróun sparperanna hefur verið mjög hröð á síðustu 5-6 árum. Þær 

kosta venjulega meira í innkaupum en glóperurnar, en eru ódýrari í rekstri. 

(Elsparefonden, 2008). 

 

2.1.3. Heimilistæki 

Í bækling sem Orkuveita Reykjavíkur gaf út kemur fram að kælitæki noti 

19% af raforku heimilisins, þvottatæki noti 28%, lýsing sé 17%, eldunartæki noti 

24% og að önnur notkun sé 12%. (Orkuveita Reykjavíkur, e.d., C).  

Heimilistæki eiga að vera merkt eftir orkunýtni, A++ með bestu nýtni og G 

með verstu. Mikill munur er á tækjum eftir aldri og hefur þróun verið mjög hröð. 

Í bæklingi Norðurorku um orkumenningu eru gefin hollráð við notkun 

heimilistækja. Útskýrt er að pottar verða að passa á helluna og vera sléttir því 

áætlað er að ósléttur pottur eða panna valdi 40% meiri rafmagnsnotkun. Einnig er 

gott að hafa lokið á meðan verið er að elda og spara með því þriðjung af rafmagni 

miðað við opinn pott ásamt því að slökkva á hellunni rétt áður en eldunartíma er 

lokið til að nýta varmann sem ennþá er til staðar. Bent er á að örbylgjuofninn 

getur oft komið í stað eldavélarinnar og sagt að hægt sé að spara 30% með því að 

elda kartöflur frekar í örbylgjuofni en á eldavél. Raforkunotkun þvottavélar og 

þurrkara er mikil á heimilum. Gott er að hafa passlegt magn í vélinni, því það er 

ekki mikill munur á kostnaði við hálftóma eða fulla vél. Hafa skal hitastigið við 
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hæfi og sleppa forþvotti þegar það er hægt. Mælt er með þvottavélum sem taka 

inn heitt vatn, því þær nota minna rafmagn. Við þurrkun í þurrkara á að vinda 

þvottinn, setja hæfilegt magn í þurrkarann og nota sparstillinguna þegar það er 

hægt. Frystikistu þarf að hafa á köldum stað, hún þarf 5% minni orku fyrir hvert 

hitastig sem umhverfishitinn er lægri en einnig á að hafa hitastigið inni í 

frystikistunni -18-19°C, því rafmagnsnotkun hækkar um 5% fyrir hverja gráðu 

þar fyrir neðan. Hitastigið í ísskápnum skiptir einnig miklu máli hvað varðar 

orkunotkun hans. Besta hitastigið er 4-5°C en fyrir hvert hitastig sem hitinn 

lækkar hækkar rafmagnsnotkun um 4%. (Orkumenning: Nýting vatns og orku, 

2002). 

Í bæklingi sem Orkuveita Reykjavíkur gaf út um betri orkunýtingu á 

heimilinu eru einnig hollráð um orkunýtingu. Þar er bent á að hægt er að slökkva 

á eldavél og ofni nokkrum mínútum áður en maturinn er tilbúinn. Ekki er talið 

æskilegt að þvo á hærri hiti en þörf er á og talað um að 90°C þvottakerfi noti 

helmingi meiri orku en kerfi á 60°C. Þegar veður er við hæfi er hægt að hengja 

þvottinn út í stað þess að nota þurrkarann. Orkusparandi þvottakerfi eru í flestum 

nýrri þvottavélum og með notkun á þeim er hægt að spara 15-30%. Orkunýtni 

tækjanna er orðin mjög góð og hægt er að fá þvottavélar í A en þurrkara í B. 

(Orkuveita Reykjavíkur, e.d., A) 

 

2.1.4. Önnur raftæki 

Mörg rafmagnstækjanna sem eru á venjulegum heimilum nota smá straum 

þrátt fyrir að slökkt sé á þeim. Þegar slökkt er á tækjunum með fjarstýringum eða 

álíka er tækið í biðstöðu eða eins og það heitir á ensku standby.  

Á dæmigerðu íslensku heimili eru nokkur sjónvarpstæki, 

hljómtæki, heimabíó, DVD spilarar, leikjatölvur, myndlyklar, 

hleðslutæki fyrir myndavélar og síma, tölvur og tölvuskjáir, 

prentarar, og tölvuhátalarar svo eitthvað sé nefnt. Allt of algengt er 

að öll þessi tæki séu skilin eftir í gangi eða á „Stand-by“ eftir 

notkun. Það er því góð regla að taka hring um heimilið á hverju 

kvöldi og sjá til þess að slökkt sé á öllum rafmagnstækjum. Oft er 
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þægilegt að nota fjöltengi með straumrofa. (Orkuveita 

Reykjavíkur, e.d., A) 

Turntölvur eru orkufrekari en fartölvur. Betra er að slökkva á tölvuskjám en 

að hafa þá stillta á skjáhvílur því það sparar ekki rafmagn. Gott ráð er að taka 

hleðslutæki úr sambandi eftir notkun. (Orkuveita Reykjavíkur, e.d., A) 

 

2.1.5. Rafmagnsverð 

Við reikninga á kostnaði við raforkunotkun heimilisins og fyrir öll heimili á 

Íslandi er miðað við verðskrá Norðurorku sem tók gildi þann 1. janúar 2010 og 

verðskrá Fallorku sem einnig tók gildi í byrjun árs 2010. Breytingar urðu á þeim 

tíma á virðisaukaskatti sem lagður er á raforku, varð 25,5% í stað 24,5%. 

Venjuleg stærð á mælum er A1 og notendur þeirra mæla borga fast 

mælaleigugjald 27,23 kr/dag. Sé þessi mælir notaður selur Norðurorka raforkuna 

á 4,15 kr/kWh, en einnig kaupa notendur á Akureyri orku frá Fallorku, það selur 

raforku á 4,17 kr/kWh. (Norðurorka, e.d., C). (Fallorka, e.d.). 

1. janúar 2010 tóku í gildi lög um umhverfis- og auðlindaskatta nr. 

129/2009. Við gildistöku var söluaðilum raforku skylt að greiða skatt á raforku. 

Hann er 0,12 kr/kWh og bætist við sölu á raforku eða ofan á 4,17 kr/kWh sem 

Fallorka selur orku á. Ofan á þá upphæð leggst 25,5% virðisaukaskattur. Lögin 

munu aðeins gilda til 31. desember 2012.  
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2.1.6. Reikniaðferðir 

Þegar raforkuverð er reiknað fyrir mismunandi tæki eða hluti á heimilinu er 

tekið tillit til verðskrár Norðurorku og Fallorku eins og fram kemur hér að 

framan, en einnig er orkuskatti bætt við:  

( )( ) ð%5,25*/12,0/17,4/15,4* raforkuvervskkWhkrkWhkrkWhkrAfl =++  

Þegar raforkuverð er reiknað fyrir heimilið í heild er mælaleigu bætt við: 

( ) ( )( ) vskdagardagkrkWhkrkWhkrkWhkrAfl %5,25*356*/23,27)/12,0/17,4(/15,4* +++
 

Mælir sem sýnir straum, spennu og ýmislegt annað var fenginn að láni og 

notaður til að skoða orkunotkun nokkurra tækja. Við mælingar á sjónvarpi fengust 

spenna(V) og straumur(I). Út frá því er hægt að fá afl(P) og það margfaldað með 

notkun á ári (Giancoli, 2005): 

VIP *=  

Við mælingar á þvottavél og þurrkara var stillt á afl á tímaeiningu (kWh) og 

það margfaldað með áætlaðri notkun á ári. 

 

Í reikningum tengdum lýsingu er gert ráð fyrir að kveikt sé á hverri peru að 

meðaltali 3 klukkustundir á dag. (Sigurður Ingi Friðleifsson, munnleg heimild , 

31. mars 2010). 

Þegar heildarraforkunotkun við lýsingu er reiknuð er það gert svona: 

[ ] [ ] [ ]árikWhkunRaforkunotáriádagarhdagádirklukkustunWperuAfl /
1000

**
=
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2.2. Hitaveita 

2.2.1. Hitaveitunotkun á Íslandi 

Hitaveitunotkun hér á landi er hlutfallslega mjög mikil og er Ísland sérstakt 

fyrir þær sakir að margir þéttbýliskjarnar reka sína eigin hitaveitu. Ef flytja ætti 

inn olíu til þess að hita húsin hér á landi yrði innflutningur á olíu tvöfaldur. Átak 

var gert á áttunda áratugnum til þess að minnka úr notkun á olíu og þá var fyrir 

alvöru byrjað að nota jarðvarma í staðinn. (Hreinn Haraldsson o.fl., 2001). 

Húshitun mun verða eins og áður stærsti þátturinn í nýttum 

jarðvarma hér á landi. Um 87% af húsrými landsmanna er hitað 

með jarðvarma. Spáð er að árið 2030 verði um 92% af húsnæði 

hitað með jarðvarma og eykst hlutdeild hans mest vegna 

byggðaþróunar. … Orkunotkun við hitun húsnæðis er af ýmsum 

orsökum breytileg svo sem vegna þess að hús eru misvel úr garði 

gerð, verð á heitu vatni til hitunar er breytilegt á milli veitna og 

vegna þess að fólk hugar mismikið að orkunotkuninni. 

(Orkuspárnefnd, 2003). 

 

2.2.2. Hitaveitunotkun heimila 

Samkvæmt blaði Orkuveitu Reykjavíkur um Hitamenningu er hægt að 

fylgjast með hvort notkun sé í meðalagi með því að reikna út ákveðna stuðla. 

Stuðullinn er fenginn með því að deila vatnsnotkun á ári með rúmmáli hússins. 

Efra gildið sýnir meðalnotkun í húsi í ágætu ástandi og neðra gildið sýnir viðmið 

fyrir vel einangrað hús með stilltu hitakerfi. Fyrir stórt fjölbýlishús er 

notkunarstuðullinn 1,0 – 1,4, fyrir minni fjölbýlishús er hann 1,1, - 1,5 og fyrir 

einbýlishús 1,2 – 1,8. (Orkuveita Reykjavíkur, e.d., B) 

Orkuspárnefnd gerði Jarðvarmaspá árið 2003 og í henni eru seinustu 

rauntölur(árið 2001) um hitaveitunotkun heimila. Tölurnar í töflu 1 hér að neðan 

eru úr henni. (Orkuspárnefnd, 2003). Lítil breyting er á milli ára og því verður 

stuðst við seinustu rauntölur sem eru frá 2001.  
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Íbúðarhús- 

næði (PJ) 

Fjöldi heimila 

með hitaveitu 

Orkunotkun öll 

heimili (GWh) 

Orkunotkun á 

heimili (kWh) 

2001 10,322 96.035 2.867,22 29.856 

2005 (spá) 10,774 105.173 2.992,78 28.456 

2008 (spá) 11,239 116.427 3.121,94 26.815 
Tafla 1 Orkunotkun heimila 

 

2.2.2.1. Húshitun 

Hús á Íslandi eru venjulega byggð þannig að kostnaður við að halda kjörhita 

verði sem minnstur. Það mun þó alltaf verða eitthvað orkutap vegna hitamunar 

utan- og innandyra. Stærsta hlutann má rekja til loftskipta- og leiðnitaps. Einhver 

orka kemur frá sólarljósi, rafmagnstækjum og íbúum hússins en einnig þarf 

utanaðkomandi orku eða hitakerfi. Jafnvægi skapast í húsinu með því að stilla 

hitakerfið eftir umhverfisaðstæðum. Einangrun og hvernig útloftun fer fram 

skiptir miklu máli. Stærð hússins hefur einnig mikið með almenna orkunotkun að 

gera og því er orkunotkun húsa oftast reiknuð út á hvern hitaðan rúmmetra 

hússins innan innsta hluta einangrunar. Taka verður tillit til gerð hússins við þessa 

reikninga. T.d. hefur einbýlishús fleiri útveggi en íbúð í fjölbýlishúsi. Lítið hús 

getur haft tvöfalt hærri orkunotkun en stórt hús með hagstæðri lögun, þ.e. þegar 

reiknað er fyrir hvern rúmmetra. Til þess að draga úr orkunotkun hússins er hægt 

að fara í stórar framkvæmdir eins og bæta einangrun í veggjum, þaki og skipta um 

glugga og skipta yfir í sjálfvirka ofnloka, en einnig er hægt að gera litla hluti eins 

og stýra loftræstingu og lækka innihita. (Björn Marteinsson, 2005). 

Rannsókn sem gerð var á ástandi húsa árið 2005 sýndi að orkutap frá húsinu 

var eins og hér segir: gluggar og hurðir 26%, loftskipti 22%, veggir 21%, gólf 

16% og þak aðeins 15%. Einnig sýndi rannsóknin að flestir íbúar þeirra húsa sem 

tekin voru fyrir vildu hafa innihita um 20°C og einn fjórði af þeim sem tóku þátt í 

rannsókninni lækkuðu hitann á nóttunni til þess að spara orku. (Björn 

Marteinsson, 2005). 

Orkuveita Reykjavíkur hefur reiknað út að íslenskt heimili noti 4-5 tonn af 

hitaveituvatni á hvern fermetra hússins á ári. 90% fer í upphitun hússins og 10% 

fer í aðra notkun, eins og að þvo upp, þrífa og fara í bað eða sturtu. Orkuveitan 
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mælir með því að til þess að spara hitaveituvatn sé gluggum lokað þegar kalt er í 

veðri, nýttur sé varminn frá sólinni á daginn og gluggatjöld dregin fyrir glugga á 

nóttunni til að halda varma inni. Einnig að farið sé yfir lista við glugga og hurðir 

og úr þeim bætt ef á þarf að halda. Fylgjast á með hitastigi innandyra og fagmaður 

fenginn í að stilla hitakerfið. Nota á lofthitastýrða ofnloka og nemar þeirra mega 

ekki vera lokaðir inni af gluggakistum, gluggatjöldum eða húsgögnum. 

(Orkuveita Reykjavíkur, e.d., A).  

Í bæklingi Norðurorku um orkumenningu koma fram ýmis hollráð við 

notkun á heitu vatni. Þar er talað um að ef hækka eigi innihita um 1°C hækkar 

kostnaðurinn um 7%. Mælt er með að reynt sé að hafa loftstreymi jafnt um allt 

herbergið sem hita á. Hlutir eins og gluggakistur, gluggatjöld eða húsgögn geta 

haft mikil áhrif á dreifingu heita loftsins ef þeir eru of nálægt ofnum. Heitt loft 

leitar upp og kalt niður, því verður ekki jafnvægi í herberginu ef eitthvað er fyrir. 

Ef loftstýrður ofnloki er á ofninum geta hlutir sem eru fyrir gert það að verkum að 

nemi ofnsins mælir of hátt hitastig og hættir að hita, þrátt fyrir að hitastigið í 

herberginu sé ekki nálægt því að vera það sem það á að vera. Ef stuðlað er að því 

að hafa uppröðun í kringum ofna með lofthitastýringu sem besta eru þeir 

hagkvæmastir og stjórna sér sjálfir eftir umhverfinu. Í bæklingnum er nefnt að 

hægt sé að nýta aðra þætti en kyndingu með ofnum til þess að hita herbergi. 

Sólargeislun getur hitað um 17%, íbúar gefa frá sér 6% af varmanum sem þarf og 

raftæki 17%. Mælt er með að aðeins sé loftað vel út í 10-15 mínútur og þá aðeins 

eftir t.d. eldamennsku, að morgni til og þegar verið er að þurrka þvott innan hús. 

Að hafa hálfopna glugga allan daginn er sóun og hitakostnaður hækkar mjög hratt 

við of mikil loftskipti. (Orkumenning: Nýting vatns og orku, 2002) 
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2.2.2.2. Önnur hitaveitunotkun 

Eins og fram kemur fyrr í kaflanum um hitaveitu fer 90% af hitaveituvatni í 

húshitun og 10% í aðra notkun, eins og í þvott og böð. 

Á heimasíðu Orkuseturs kemur fram að hægt sé að minnka notkun um 

helming ef farið er í bað í sturtu í stað baðkars. Venjulegir sturtuhausar sprauta 12 

lítrum á mínútu en hægt er að fá hausa sem sprauta 6 L á mínútu. Mælt er með 

krönum með einu handfangi, þeir nota minna vatn og auðvelda blöndun. 

(Orkusetur, e.d., C). 

Hægt er að spara sér um 30 L af vatni við það að fara í sturtu í stað þess að 

fylla baðkar. Hins vegar er munurinn ekki mikill þegar á heildar 

hitaveituvatnsnotkun er skoðuð. Verð á rúmmetra af vatni er um 95 kr og 30 L eru 

0,03 m3. Þetta er því aðeins 2-3 kr munur í hvert skipti. Því er vel hægt að taka 

bað án samviskubits. (Orkuveita Reykjavíkur, e.d., A). 

 

2.2.3. Hitaveituverð 

Við reikninga á kostnaði við húshitun og almenna notkun á heitu vatni á 

heimilinu og fyrir öll heimili á Íslandi er miðað við verðskrá Norðurorku sem tók 

gildi þann 1. janúar. Rúmmetri af heitu vatni kostar 95 kr og mælaleiga á dag 

51,94 kr. Virðisaukaskattur á heitt vatn er 7% en endurgreitt er 62% af þeim 

virðisaukaskatti og því verður heildarvirðisaukaskattur á heitt vatn 2,66%. 

(Norðurorka, e.d., B). 

Eins og fram kemur í rafmagnskaflanum tóku í gildi 1. janúar 2010 lög um 

umhverfis- og auðlindaskatta nr. 129/2009. Við gildistöku var þeim sem selja 

heitt vatn skylt að taka 2,0% af smásöluverði á heitu vatni sem skatt. Reiknað 

verður því með að skatturinn leggist ofan á 95 kr/m3 og verði þá 1,9 kr/m3. Ofan á 

þessa upphæð leggst 25,5% virðisaukaskattur. 

Norðurorka er ein af dýrustu hitaveitunum miðað við rauntölur frá 2003 

þegar litið er á rúmmetra verðið. Mælaleiguverð er ágætt miðað við aðrar veitur 

en virðisaukaskatturinn á heita vatnið er mjög lágur vegna þess hve mikið af 

honum er endurgreiddur. (Orkuspárnefnd, 2003). 
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2.2.4. Reikniaðferðir 

Þegar hitaveituverð er reiknað fyrir heimilið í heild er tekið tillit til 

verðskrár Norðurorku eins og fram kemur framar. Einnig er mælaleiga, 

virðisaukaskattur og orkuskattur tekinn með í reikningana. Virðisaukaskattur á 

heitt vatn er 7% en notendur hjá Norðurorku fá 62% endurgreitt og er 

virðisaukaskatturinn því í raun 2,66%. Þá lýtur jafnan út eins og hér segir: 

( ) ( )( ) ð%66,2*365*/94,51/9,1/95* 33 erhitaveituvvskdagardagkrmkrmkrNotkun =++
 

Hitastigull er reiknaður eins og hér segir: 

hússærRúmmetrast

áriánVatnsnotkulHitastigul
ð

=  

 

Norðurorka reiknar samkvæmt munnlegri heimild með að 46 kWh orku séu 

í hverjum rúmmetra af vatni. Þetta samsvarar því að einn rúmmetri af vatni sé 

kældur úr 70°C í 30°C. (Magnús Lárusson, munnleg heimild 8. apríl 2010).  

[ ] [ ] [ ]33 /46* mkWhmatnsnotkunHitaveituvkWhOrka =  

Í Jarðvarmaspánni er sett fram orkunotkun á hvern rúmmetra í húsi. 

Meðaltal yfir landið er 223 MJ/m3 á ári og á Norðurlandi er orkunotkunin 207 

MJ/m3 á ári. (Orkuspárnefnd, 2003). Þá er hægt að reikna orkuna eins og hér 

segir: 

[ ] [ ] [ ]
[ ]MJ

matnsnotkunHitaveituvmMJrúmmetraáOrkunotkunkWhOrka
6,3

*/ 33

=  

Stuðst verður við stuðul sem Norðurorka gefur upp vegna þess að hann ætti að 

passa best þar sem verið er að nota heitt vatn frá þeirra veitum. 
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2.3. Eldsneyti 

2.3.1. Eldsneytisnotkun á Íslandi 

Íslendingar eru stoltir af að nota næstum eingöngu endurnýjanlega orku til 

rafmagnsframleiðslu og húshitunar. Við notum enn olíu til samgangna og 

fiskveiða þrátt fyrir að 80% af okkar frumorku komi frá endurnýjanlegum 

orkugjöfum. Hlutfall olíunnar hefur farið lækkandi, en það er aðeins vegna þess 

hve mikla raforku er farið að framleiða til iðnaðar. Hækkandi heimsmarkaðsverð á 

hráolíu hefur verið hvati til sparneytni. Loftslagsbreytingar hafa einnig verið hvati 

til olíusparnaðar. Ísland er aðili að alþjóðlegum sáttmálum og við það skuldbinda 

Íslendingar sig til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Sérstaða Íslands 

þegar kemur að orkunýtingu frá endurnýjanlegum orkugjöfum setur landið í 

svolítið aðra stöðu en aðrar þjóðir, en landið verður þó að stefna að því að draga 

úr losun frá samgöngum og fiskveiðum. (Ágústa S. Loftsdóttir, 2007). 

Á undirsíðu dönsku Umferðarstofunnar, er talað um að í þjóðfélagi í 

vaxandi efnahagslegum uppgangi sé aukin þörf fyrir fólks- og vöruflutninga. 

Vegna þessa hefur athyglin beinst að orkunotkun og neikvæðum 

umhverfisáhrifum vegna samgangna. Í umferðinni í dag eru næstum eingöngu 

bílar með bensín- eða dísilvél. Við þá notkun losnar bæði koltvísýringur (CO2), 

sót og önnur heilsuspillandi efni út í andrúmsloftið. Bensín og dísil er búið til úr 

hráolíu sem er endanleg auðlind. Vegna þessara þátta er nauðsynlegt að minnka 

notkun og hugsa um umhverfið. Á síðustu 20 árum hefur verið farið í margskonar 

aðgerðir til þess að minnka umhverfisáhrif og orkunotkun bifreiða. Hluti af þessu 

eru tækninýjungar en einnig hafa ökumenn verið hvattir til að velja sér bíla sem 

þurfa minni eldsneyti og hugsa um aksturslag. (Færdselsstyrelsen, e.d., A).  

Hlutfallslega er orkunotkun í samgöngum á Íslandi mjög lítil miðað við 

heildarorkunotkun, en það er eingöngu vegna þess hve mikil orka fer til stóriðju 

hér á landi. Hins vegar ef orkunotkun í samgöngum er borin saman við notkun 

annarra landa og miðað væri við íbúafjölda er hún mjög há. Aksturslag hér á landi 

einkennist af því hvernig landslag og veðrátta er, en einnig hvernig landið hefur 

byggst. 93% af innfluttri olíu til samgangna er notuð af bifreiðum. (Hreinn 

Haraldsson o.fl., 2001). 
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Árið 2008 gaf Orkuspárnefnd út Eldsneytisspá 2008-2050. Skýrslan áætlar 

sölu eldsneytis innanlands á þessu tímabili og þar skipta samgöngur miklu máli. 

Nýjustu rauntölur í skýrslunni eru frá árinu 2007 og þá var notkun bifreiða og 

tækja 41,9% af allri olíunotkun innanlands. Spá fyrir árið 2010 gerði ráð fyrir að 

olíunotkun bifreiða og tækja yrði 45,5%. Árið 2020 telur Orkuspárnefnd að 

notkunin verði komin niður í 37,1% af heildar olíunotkun Íslands. Fjórðungur af 

olíunni sem notuð er af bifreiðum og tækjum er bensín. Skýrslan spáir fyrir um að 

notkun muni standa í stað á næstu árum og líklega gæti hækkandi olíuverð breytt 

hegðun neytenda. Hátt olíuverð mun sennilega leiða til þess að miklum peningum 

verði eytt í þróun annarra orkugjafa en jarðefnaeldsneyti og að þeir nái loks að 

verða samkeppnishæfir. Talið er að bílar verði léttari og eldsneytisnýtni þeirra 

betri en einnig mun ný tækni eins og tvinntækni, raforka og olía notuð í 

sameiningu, verði til þess að nýtni verði betri. Gert er ráð fyrir því að aukning 

verði á bílum sem eingöngu nota aðra orkugjafa en jarðefnaeldsneyti. Út frá tölum 

sem fengnar eru hjá Vegagerð ríkisins eru gerðir útreikningar í skýrslunni um 

áætlaðan akstur á bíl (km/bíl). Árið 2006 (nýjustu rauntölur) er þessi tala, fyrir 

fólksbíl, 12.408 km/bíl á ári. Árið 2009 var gert ráð fyrir að fólksbílar keyrðu að 

meðaltali 12.358 km/bíl og árið 2020 að meðaltali 12.200 km/bíl. 

(Orkuspárnefnd, 2008). 

 

2.3.2. Jarðefnaeldsneyti  

Jarðefnaeldsneyti varð til fyrir milljónum ára síðan við ljóstillífun 

fornaldarplantna sem síðar rotnuðu og umbreyttust í jarðlögum við hita og 

þrýsting, urðu að eldsneyti, kolum og gasi. Þessir orkugjafar hafa verið nýttir 

lengi á jörðinni en nýtingin hefur verið sérstaklega mikil nú á seinni hluta 20. 

aldarinnar. Í dag hafa menn áhyggjur af hvort orkugjafarnir séu að klárast og 

hvaða áhrif það muni hafa á mannkynið og hvernig það aðlagast ef 

jarðefnaeldsneytið hverfur hratt. (Holum, John R., 1998). 

Jarðefnaeldsneyti er búið til úr mislöngum kolefniskeðjum og mismunandi 

vetniskolefnum á vökvaformi. Við bruna verður til vatn og koltvíoxíð. Úr 

svokallaðri jarðolíu er hægt að vinna bensín og dísilolíu. Til að byrja með er þetta 

seigfljótandi vökvi sem er látinn fara í gegnum gljúpt berg. Hægt er að einangra 
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mismunandi efni með eimingu við mismunandi hitastig. Við þrepaeimingu á 1 L 

af jarðolíu verður til 250 mL af bensíni. (Masterton og Hurley, 2004).  

Við þrepaeimingu hráolíu verður aðeins til hluti þess bensíns sem heimurinn 

krefst. Fyrirtækin sem vinna hráolíuna bæta því efnum út í þá vökva sem hafa 

lengri kolefniskeðjur og sjóða við hærri hita en bensín til þess að efnasambönd 

brotni niður. Við það lækkar suðumark þess vökva og hægt er að búa til vökva 

sem hægt er að nota í bensínvélar. Bensín sýður við 40 – 200°C og hefur 

kolefniskeðjur með 5 til 10 kolefnum. Dísilolía sýður við 250 – 400°C og hefur 

12 eða fleiri kolefni í keðjum. (Holum, John R., 1998). 

 

2.3.3. Þróun bifreiðaeignar 

Í dag eru um 100 bílar sem keyra á öðrum orkugjöfum en jarðefnaeldsneyti 

hér á landi. Breyting hefur orðið á bílaflota landans vegna lágs eldsneytisverð. 

T.d. hefur stórum og þungum einkabílum fjölgað. Verðhækkun á eldsneyti mun 

snúa þessu við og neytendur munu frekar velja sparneytnari fararkosti. Mikil 

tækniþróun hefur verið undanfarið og mun aukast við hækkandi eldsneytisverð og 

aukna umræðu um umhverfismál. (Orkuspárnefnd, 2008). 

Bensínnotkun hefur aukist að meðaltali 1,5% á ári á seinustu 10 árum. 

Fólksbifreiðum hefur fjölgað um 4,6% á ári, bensínbifreiðum um 3,3% og 

dísilbifreiðum um 11,9%. Meðalnotkun bensínbifreiða á ári hefur aldrei verið 

lægri eða 879 kg/bíl árið 2007 en meðalnotkun dísilbifreiða það ár var 2.046 

kg/bíl. Bifreiðaflotinn hefur stækkað mjög og er líklegt að þessi lækkun sé vegna 

þess að fjölskyldur eru á tveimur bílum og því notaðir minna en þegar aðeins einn 

bíll er á heimili. Dísilbílarnir hafa orðið stærri og orkufrekari en bensínbílarnir 

verða minni og sparneytnari. (Orkuspárnefnd, 2008). 

Samkvæmt upplýsingum frá Umferðarstofu voru fólksbílar á Íslandi 

207.080 árið 2007. Bifreiðum hafði þá fjölgað um 5% á milli ári. Bensínbifreiðar 

voru 172.784 og dísilbifreiðar 34.288 þetta sama ár. (Umferðarstofa, e.d.). 
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2.3.4. Koltvíoxíð (CO2)  

Umhverfisáhrif samgangna eru bæði staðbundin og hnattræn. 

Mörg þessara umhverfisáhrifa eru að aukast en önnur hafa 

minnkað. Samgöngur hafa einnig samfélagsáhrif og efnahagsleg 

áhrif. Þrátt fyrir kosti nútímasamgangna eru einnig neikvæð áhrif 

fylgjandi samgöngum – fyrst og fremst neikvæð umhverfisáhrif – 

sem áhrif hafa á umhverfi og heilsu fólks. Neikvæð umhverfisáhrif 

frá samgöngum eru einkum: útstreymi gróðurhúsalofttegunda, 

þynning ósonlagsins, þrávirk lífræn efni, hávaði, áhrif í landsslagi, 

staðbundin loftmengun, umferðarslys. (Hreinn Haraldsson o.fl., 

2001). 

Samgöngur eru ein aðaluppspretta gróðurhúsalofttegunda. Mjög margar 

þjóðir vinna um þessar mundir áætlanir um hvernig minnka skuli þessa losun. 

Náttúrulegar lofttegundir draga í sig varma sem endurkastast frá jörðinni og 

hindra að sá varmi fari aftur út úr gufuhvolfinu. Þá hitna neðri lög lofthjúpsins en 

einnig yfirborð jarðar. Ekkert líf væri á jörðinni ef þetta gerðist ekki og jörðin 

30°C kaldari. Breytingar á loftslagi vegna aukins styrks þessara lofttegunda eru 

taldar valda hækkandi hitastigi, röskun á vistkerfum jarðar og breyttu veðurfari. 

Algengustu lofttegundirnar eru koltvíoxíð (CO2), vatnsgufa (H2O) og metan 

(CH4). Við bruna á 1 kg af dísil myndast 3,18 kg af CO2 og við brennslu á 1 kg af 

bensíni myndast 3,07 kg af CO2. Ekki hefur tekist að minnka losun CO2 frá 

samgöngum eins mikið og frá iðnaði og orkuvinnslu. Þróun í eldsneytisnýtingu 

farartækja hefur ekki verið eins hröð og vaxandi bifreiðarflota og aksturs. (Hreinn 

Haraldsson o.fl., 2001). 

Íslendingar eiga hvað flesta bíla í heiminum miðað við íbúafjölda og hefur 

þeim fjölgað hratt síðan 1960. (Hreinn Haraldsson o.fl., 2001). Í töflu 2 eru 

nokkrar staðreyndir um losun koltvíoxíðs frá jarðefnaeldsneyti: 
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Losun CO2 frá 

jarðefnaeldsneyti 

Hlutfall losunar: 

Samgöngur 

Hlutfall losunar: 

Bifreiðar 

Ísland 1990 35% 88% 

Ísland 1999 30% 94% 

OECD lönd 28% 80% 

Danmörk 22% 93% 
Tafla 2 CO2 losun frá jarðefnaeldsneyti 

(Hreinn Haraldsson o.fl., 2001). 

Ísland er eitt af þeim löndum sem eru hæst á lista yfir bifreiðaeign á íbúa. 

En þegar meðaltalslosun nýrra fólksbíla er skoðuð er Ísland efst á lista þegar það 

er borið saman við Evrópusambandslöndin og langt fyrir ofan meðaltal í 

löndunum. Ein ástæða fyrir þessu er mikill innflutningur á bílum með mikla 

koltvíoxíðs losun. (Starfshópur á vegum Fjármálaráðuneytisins, 2008). 

 

2.3.5. Kolefnisjöfnun  

„Kolefnisjöfnun næst þegar bundið er jafn mikið kolefni í gróðri og losað er 

út í andrúmsloftið. Með kolefnisbindingu geta einstaklingar og fyrirtæki vegið 

upp á móti óæskilegum útblásturáhrifum sínum af völdum brennslu 

jarðefnaeldsneytis og gerst þannig “kolefnishlutlaus”.“ (Kolviður, e.d.).  

Kolefnisjöfnun hefur verið mikið í umræðunni og hægt er að reikna út 

hversu mörg tré þarf til þess að kolefnisjafna akstur ökutækja. Hvert íslenskt tré 

tekur upp 2 kg af koltvíoxíði á ári, en ökutæki losa nokkur tonn koltvíoxíðs á ári 

og því verður skógurinn sem þarf að planta til að jafna eyðslu mjög stór. 

(Orkusetur, e.d., D). 
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2.3.6. Eyðsluflokkar 

Samkvæmt reglugerð um upplýsingaskyldu seljenda nýrra fólksbifreiða 

varðandi eldsneytisnotkun og losun koldíoxíðs nr. 260/2003 með áorðnum 

breytingum 913/2004 er söluaðilum skylt að sýna hver eldsneytiseyðsla og losun 

koldíoxíðs er fyrir alla nýja bíla.  

Hægt er að flokka bíla niður í eyðsluflokka. Þeim er skipt niður í flokka frá 

A til G eins og raftækin, þar sem A hefur besta nýtni og G versta. Frá 1. janúar 

2010 er öllum seljendum bíla í Danmörku skylt að hafa eyðsluflokkinn sýnileg 

við sölu. Þar í landi eru bílarnir flokkaðir eftir því hversu langt þeir fara á lítra 

(km/L). Hægt er að sjá flokkunina í töflu 3. (Færdselsstyrelsen, e.d., B). Einnig er 

hægt að flokka bílana eftir losun koltvíoxíðs (g CO2/km). 

Flokkur Bensín (km/L) Dísil (km/L) 

A 18,2 og lengra 20,5 og lengra

B 15,4-18,1 17,3-20,4 

C 14,3-15,3 16,1-17,2 

D 12,5-14,2 14,1-16,0 

E 11,8-12,4 13,2-14,0 

F 10,5-11,7 11,9-13,1 

G 4,5-10,4 5,1-11,8 
Tafla 3 Eyðsluflokkar 

(Færdselsstyrelsen, e.d., B). 

 

2.3.7. Eldsneytisverð og skattlagning 

Við reikninga verður stuðst við eldsneytisverð hjá Skeljungi þann 13. apríl 

2010. Þann dag var verð í sjálfsafgreiðslu 209,7 kr/L (námundað upp í 210 kr/L) 

fyrir blýlaust 95 bensín og 207,9 kr/L (námundað upp í 208 kr/L) fyrir dísil. 

(Skeljungur, 13. apríl 2010). 

Mikil umræða var hér á landi um hátt eldsneytisverð árið 2008. Því tók 

Fjármálaráðuneytið saman söluverð á Norðurlöndunum í apríl 2008. Reiknað var 

með þáverandi gengi krónunnar. 95 oktan bensín og dísilolía voru ódýrust hér á 

landi og dýrust í Noregi. Skatthlutfall stjórnvalda á eldsneyti var lægst hér á landi 
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en hæst í Svíþjóð. Verð á bensíni var þó dýrast hér ef allir skattar voru teknir af 

og dísil var næst dýrast án skatta. (Þorsteinn Þorgeirsson, 2008).  

Eins og komið hefur fram í rafmagns- og hitaveitukaflanum tóku í gildi 1. 

janúar 2010 lög um umhverfis- og auðlindaskatta nr. 129/2009. Í þeim er kafli um 

kolefnisgjald á fljótandi jarðefnaeldsneyti, þar undir falla t.d. bensín og dísilolía. 

Kolefnisgjaldið er 2,7 kr/L af bensíni og 2,6 kr/L af dísilolíu.  

Vörugjöld eru af nýjum bílum. Í dag eru vörugjöld af bílum með minni vél 

en 2001 cm3 30% og yfir 45%. Bifreiðagjald fer eftir þyngd bílsins. Lægsta 

gjaldið er af fyrstu 1.000 kg og hækkar svo fyrir kílóin upp að 2.000 kg. Gjaldinu 

er skipt í tvennt yfir árið. (Starfshópur á vegum Fjármálaráðuneytisins, 2008). 

Starfshópur á vegum Fjármálaráðuneytisins kom með tillögur að nýju 

skattlagningarkerfi á ökutæki og eldsneyti. Þessi nýja skattlagning átti að vera 

hvati til orkusparnaðar, aksturs á vistvænum bílum og minnkandi losun 

gróðurhúsalofttegunda. Hópurinn telur að hægt sé að ná þessum markmiðum með 

því að tengja skattlagningu við losun koltvíoxíðs. Mælir hann með að 

kolefnisskattur verði settur á jarðefnaeldsneyti og að sett verði á losunargjald í 

stað bifreiðagjalds og vörugjalds. Losunargjaldið á að þýða að bílar sem eru 

sparneytnir komi betur út í nýja kerfinu, bíll með meðallosun komi svipað eða 

betur út og bílar sem losa mikið komi verr út. Það er því mælt með að 

bifreiðagjald verði breytt frá því að vera á grundvelli þyngdar til þess að vera á 

grundvelli koltvíoxíðs losunar. Nú þegar hafa lönd eins og Noregur, Svíþjóð, 

Finnland og Bretland tekið upp einhverskonar losunargjald. Í Danmörku fer hluti 

af skattlagningu bíla eftir því hversu langt bíllinn fer á einum lítra (km/L). 

(Starfshópur á vegum Fjármálaráðuneytisins, 2008). Hægt er að sjá tillögur 

hópsins um breytingar á gjöldum á myndum 6 og 7 í viðauka 3. 
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2.3.8. Reikniaðferðir 

Stuðst var við reikniforrit af heimasíðu Orkuseturs þegar mismunandi 

bifreiðar voru bornar saman. Þar er hægt að sjá losun koltvíoxíðs á km og yfir 

árið, hvað bíllinn eyðir í innanbæjar-, utanbæjar- og blönduðum akstri. Einnig er 

hægt að sjá hver eyðslueinkunn bílsins er og hversu mörg tré þarf til að 

kolefnisjafna akstur. (Orkusetur, e.d., A). 

Út frá upplýsingum um hver eyðsla bifreiðarinnar er, er hægt að reikna út 

kostnað á ári. Hægt er að reikna með hlutfallsgildinu fyrir blandaðan akstur, en ef 

hlutfall á milli innanbæjar- og utanbæjaraksturs er þekkt er hægt að reikna á 

nákvæmari hátt. Vegna breytinga á eldsneytisverði var ákveðið fyrirtæki valið og 

ákveðinn dagur og reiknað með því verði. Þetta er því reiknað eins og hér segir 

bæði fyrir innanbæjar- og utanbæjarakstur: 

[ ] [ ] ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

km
LslaEy

L
krverEldsneytisHlutfall

ári
kmVegalengdkrakstururKostna

100
ð*ð*%*ð

 

Eldsneyti 
Eðlisþyngd 

(kg/L) 
Orkuinnihald 

(kWh/kg) 
Útblástur CO2 

(kgCO2/kg) 
Kostnaður 

(kr/L) 
Bensín 0,756 11,9 3,07 210 
Dísil 0,846 11,7 3,18 208 
Tafla 4 Eiginleikar eldsneytis 

Í töflu 4 koma fram eiginleikar eldsneytis. Upplýsingar eru fengnar frá 

Orkuspárnefnd (2008), Starfshóp á vegum Fjármálaráðuneytisins (2008) og 

Skeljungi (2010). Út frá þessum eiginleikum er hægt að reikna orku í eldsneytinu 

og heildar koltvíoxíðslosun eins og sýnt er hér að neðan: 
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3. Greining á orkunotkun 

3.1. Rafmagn 
Rafmagnsnotkun heimilisins að Litluhlíð 4C á Akureyri var 5.462 kWh árið 

2008 og 6.574 kWh árið 2009. Þetta er 20% aukning. Þetta er talsvert meira en 

meðalraforkunotkun á landinu sem Orkuspárnefnd (2009) segir vera 4.800 

kWh/ári og en einnig meira en þær 4.800-5.500 kWh sem Orkuveita Reykjavíkur 

reiknar með að 4-6 manna fjölskylda noti á ári. Einnig er þetta mikil aukning á 

milli ára. Ástæða fyrir þessu gæti verið fjölskyldustærðin, en þau eru 6 og fæddist 

yngsta barnið haustið 2008.  

Samkvæmt nýrri verðskrá Norðurorku sem tók gildi 1. janúar 2010 eyðir 

fjölskyldan 82.107 kr á ári í rafmagn með virðisaukaskatti, orkuskatti og 

mælaleigu. Fyrir aðeins rafmagnið (án mælaleigu) borga þau 69.633 kr á ári með 

virðisaukaskatti og orkuskatti. (Norðurorka, e.d., A). 

Tölur hér á eftir eru reiknaðar út án mælaleigu en með virðisaukaskatti og 

orkuskatti þar sem mælaleiga er óháð notkun. 

Á heimilinu eru flest heimilistæki nýleg. Tvær tölvur eru á heimilinu, nýleg 

turntölva sem er talsvert meira notuð en eldri tölvan, sem er fartölva.  

Flatskjár er á heimilinu og er kveikt á honum u.þ.b. 6 tíma virka daga og 8 

tíma um helgar. Þegar ekki er verið að nota sjónvarpið, né önnur tæki sem 

tengjast því er slökkt á fjöltengi sem tækin eru tengd við. Biðstöðu notkun verður 

því ekki mikil. Mælingar á straum og spennu í biðstöðu ástandi sýndu að 

sjónvarpið notar 10,2 W þegar slökkt er á skjánum. Ef kveikt væri á fjöltenginu 

þó svo að ekki væri verið að horfa á sjónvarpið myndi sjónvarpið nota 64,7 kWh 

á ári og því kosta heimilið 685 kr. Þegar kveikt er á sjónvarpinu notar það 175,6 

W. Ef ársnotkun er reiknuð eftir upplýsingum fjölskyldunnar um áhorf á 

sjónvarpið verður notkunin 421,1 kWh og kostar það heimilið 4.460 kr.  

Ísskápur heimilisins er tvöfaldur Wirlpool skápur, þ.e. ísskápur og frystir, 

en í honum klakavél, skápurinn nýtir orku mjög vel. Einnig er frystikista á 

heimilinu. Nýleg uppþvottavél er til staðar og er hún notuð 1,5 sinni á dag. Þvegið 

er í nýlegri Siemens þvottavél 3 sinnum á dag. Þvottavélin notar 0,342kWh á 
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venjulegu þvottakerfi. Miðað við að vélin sé notuð þetta oft á dag gefur það 

ársnotkun þvottavélar upp á 374,5 kWh og kostar þvotturinn heimilið 3.967 kr á 

ári. Þurrkari var keyptur í september 2009 er notaður 1 sinni á dag. Við hverja 

þurrkun notar hann 3,2 kWh sem gefur þá notkun upp á 1.168 kWh á ári og kostar 

þurrkun í þurrkara fjölskylduna 12.372 kr á ári. Raforkukostnaður vegna þvotta 

og þurrkunar er 24% af heildarkostnaði. Fram hefur komið að þvottatæki noti að 

meðaltali 28% af orku heimilisins og er þetta því aðeins minna en meðalhlutfall. 

Öll helstu heimilistæki eru til staðar, auk farsíma og tónlistarspilara. Flest 

þau heimilistæki sem ekki þarfnast stanslauss straums eru tengd slökkvanlegum 

fjöltengjum og segjast fjölskyldumeðlimir yfirleitt slökkva á þeim. Því fer ekki 

mikill óþarfa straumur í biðstöðu notkun. 

Á heimilinu eru 45 perur í loftljósum og lömpum. Eru þær til samans 295 W 

og nota 1695,1 kWh á ári miðað við að kveikt sé á hverri peru að meðaltali 3 

klukkustundir á dag. Kostnaður við lýsingu á heimilinu er 17.954 kr. Nú þegar eru 

tvær sparperur í loftljósum á heimilinu. Lýsingin á heimilinu er 26% af allri 

raforkunotkun þess. Fram hefur komið að í lýsingu fari 17% af orku heimilisins 

og er lýsing á þessu heimili því talsvert stærri hluti af raforkukostnaði en á 

meðalheimili. 

Rafmagnsreikningur og álestrarsaga eru í viðauka 4. 

Rafmagn Orka (kWh/ári) Verð (kr/ári) Hlutfall (%) 
Sjónvarp 421,1 4.460 6% 
Þvottavél 374,5 3.967 6% 
Þurrkari 1.168 12.372 18% 
Lýsing 1.695,1 17.954 26% 
Önnur notkun 2.915,3 30.880 44% 
Samtals 6.574 69.633 100% 

Tafla 5 Rafmagnsnotkun Litluhlíð 4C 
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3.2. Hitaveita 
Hitaveitureikningur heimilisins (sjá viðauka 5) sýnir að heitavatnsnotkun 

þess var 442m3 árið 2008 og 552 m3 árið 2009. Þetta er 25% aukning á milli ára. 

Eins og talað er um í fræðakaflanum er líklegt að 90% þessa vatns sé notað til 

húshitunar og 10% í böð og annað. Það gefur að árið 2009 fóru 497 m3 í að hita 

húsið upp og 55m3 fóru í aðra notkun. Hitastig inni í íbúðinni var mælt 22°C. 

Hitaveitukostnaður heimilisins hefur því verið 74.374 kr ef reiknað er með 

mælaleigu, orkuskatti og virðisaukaskatti. 

Ef hitastuðull er reiknaður fyrir íbúðina sem er 167 m2 og 360 m3 er hann 

1,2 fyrir árið 2008 og 1,5 fyrir árið 2009. Um er að ræða raðhús með tvo stóra 

veggi á móti öðrum íbúðum og því eru aðeins tveir útveggir. Miðað við að húsið 

sé minna fjölbýlishús eru staðlarnir frekar háir. 

Orkunotkun hússins er 25.392 kWh (samkvæmt því að 1 m3 jafn 46 kWh). 

Ekki hefur verið hugsað sérstaklega um uppröðun húsganga með tilliti til 

herbergishitunar. Gluggakistur eru yfir mörgum af ofnum í íbúðinni og sófi eða 

rúm fyrir nokkrum ofnanna. Hiti er í gólfinu á baðherberginu og handklæðaofn. Í 

lok árs 2007 var sett upp sturta með stórum haus í stað baðkars. Snjóbræðsla með 

bakrásarvatni hefur verið á bílaplani síðan 2008. Hægt er að stjórna hitastigi og 

magni þess vatns sem í planið fer. Bílskúr hússins er notaður sem geymsla og er 

því upphitaður og er það gert með handklæðaofni. Yfirleitt er þvegið upp í 

uppþvottavél. Þvottavélin tekur inn kalt vatn. 

Taflan hér að neðan sýnir hitaveitunotkun heimilisins: 

Hitaveita Vatn (m3/ári) Orka (kWh/ári) Verð (kr/ári) 
Húshitun 497 22.853 66.937 
Önnur notkun 55 2.539 7.437 
Samtals 552 25.392 74.374 
Tafla 6 Hitaveitunotkun Litlahlíð 4C 
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3.3. Eldsneyti 
Bíll fjölskyldunnar er Hyundai Santa-Fe með bensínvél frá 2004. Hann er 

beinskiptur, 4 strokka og með 2351 cm3 stóran mótor. Hann er keyrður u.þ.b. 

21.000 km á ári og þar af er 75% aksturs innanbæjar og 25% utanbæjarakstur. 

Bílnum er vel haldið við. 

Bíll Hyundai Santa Fe  
Vél / Skipting / Slagrými Bensín 4 / 2351 cm3 

Eyðslu-einkunn G 
CO2 útblástur (g/km) 235 

Innanbæjar-akstur (L/100km) 13,1 
Utanbæjar-akstur (L/100km) 7,8 
Blandaður akstur (L/100km) 9,8 

Eyðsla við blandaðan akstur (L) 2.058 
Eyðsla eftir akstri fjölskyldu (L) 2.478 

Útblástur CO2  (tonn) 4,9 
Vegalengd á 1 lítra við b.a. (km/L) 10,2 

Vegalengd á 1 lítra við 75%/25% (km/L) 8,5 
Orka miðað við akstur fjölskyldu (kWh) 22.293 

Fjöldi trjáa til að binda árslosun 2.465 
Stærð skógar (ha) 1,1 

Eldsneytiskostnaður blandaður akstur (kr) 432.180 
Eldsneytiskostnaður 75% innanbæjar (kr) 433.283 
Eldsneytiskostnaður 25% utanbæjar (kr) 85.995 

Samtals eldsneytiskostnaður (kr) 519.278 
Tafla 7 Greining á núverandi bíl 

 
Miðað við reiknivél á heimasíðu Orkuseturs er bílinn í eyðsluflokki G, sem 

þýðir að hann fer undir 10,4 km/L, bensíneyðsla bílsins er því mikil. Við akstur 

bílsins er CO2 útblástur 235 g/km og þá 4,9 tonn CO2 á ári. Hann eyðir 13,1 L/100 

km í innanbæjarakstri, 7,8 L/100 km í utanbæjarakstri og 9,8 L/100 km í 

blönduðum akstri. Ef reiknað er með blönduðum akstri hafa þau notað 432.180 kr 

í bensín á árinu 2009, eytt 2058 L af bensíni en einnig borguðu þau 26.540 kr í 

bifreiðagjald. Árskostnaður við rekstur bílsins er því 458.720 kr. (Orkusetur, e.d., 

A). 
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Ef reiknað er með 75% innanbæjarakstri og 25% akstri, eins og fjölskyldan 

segist keyra, fæst: 
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Þá verður eldsneytiskostnaður yfir árið 519.278 kr.  

Ökumenn bílsins eru ekki vissir um að þeir keyri á umhverfisvænan hátt, en 

taka þó fram að þeir drepa alltaf á bílnum þrátt fyrir að stoppa eigi stutt. Börnin í 

fjölskyldunni ganga eða taka strætó í skólann, en elsta barnið fær að fara einu 

sinni í viku á bílnum í skólann. Foreldrarnir skiptast á að fara á bílnum í vinnu. 

Annars ganga þau eða hjóla. Eitt barnanna er alltaf keyrt á íþróttaræfingu og sótt 

þriðju hverju viku.  
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4. Niðurstaða 

4.1. Rafmagn 
Ekki verður hægt að spara mikið með að bæta við slökkvanlegum 

fjöltengjum þar sem þau eru nú þegar til staðar og yfirleitt notuð. Einnig er 

biðstöðu notkun mjög lítill hluti af heildarnotkun. Hægt er að taka sjónvarpið sem 

dæmi, heildar ársnotkun þess er 485,8 kWh. Ef biðstöðu notkun er reiknuð fyrir 

eins sjónvarp sem ekki væri tengt slökkvanlegu fjöltengi er notkunin aðeins 13% 

af heildarorkunotkun þess. Sparnaður í krónum fyrir þess slags heimili yrði 685 

kr.  

Þurrkarar nota mjög mikið rafmagn. Ef fjölskyldan myndi helminga notkun 

sína á þurrkaranum og þurrka á snúrum í staðinn þegar veður leyfir eða innan 

dyra yfir veturinn, myndi raforkunotkunin lækka í 584 kWh á ári og kostnaður 

fara niður í 6.186 kr. 

Ef skipta ætti út perum með hátt afl væri hægt að skipta út 33 af þeim 45 

perum sem á heimilinu eru. Þá yrði raforkunotkun í lýsingu 588 kWh (í stað 

1695,1 kWh) eða 11% af heildarraforkunotkun heimilisins. Við þessar litlu 

breytingar mun fjölskyldan því spara 11.726 kr á ári. 

Ef þessar litlu breytingar eru teknar saman, sparperur 1.107 kWh og 

þurrkari 584 kWh, fæst orkusparnaður upp á 1.691 kWh á ári. Kostnaður mun þá 

lækka í heildina um (sparperur 11.726 kr og þurrkari 6.186 kr) 17.912 kr á ári. Þá 

mun heimilið nota 4.883 kWh á ári og ársreikningurinn verða 64.195 kr (með 

mælaleigu, orkuskatti og virðisaukaskatti). Fyrri reikningur var upp á 82.107 kr 

og er þetta því 22% lækkun. Þar sem að mánaðarleg útgjöld fjölskyldunnar eru 

um 490 þúsund er þetta 0,3% sparnaður ef á mánuðinn er litið. 
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4.2. Hiti 
Fjölskyldan borgaði 63.431 kr fyrir hitaveitu árið 2008 og 74.374 kr árið 

2009, með mælaleigu og virðisaukaskatti. Eins og kemur fram í greiningu notaði 

heimilið 497 m3 af heitu vatni til þess að hita húsið. Heildarkostnaður fyrir 

húshitun, án mælaleigu en með virðisaukaskatti og orkuskatti, árið 2009 var 

49.440 kr miðað við að Norðurorka krefjist 95 kr/m3, orkuskattur upp á 1,9 kr/m3 

og virðisaukaskatt upp á 2,66%. 

Miðað við að hægt sé að spara um 7% ef hitastig er lækkað um eina gráðu á 

heimilum og að á þessu heimili yrði lækkað úr 22°C í 20°C, færi árlegur 

rúmmetra fjöldi í húshitun niður í 430 m3. Við það lækkar árskostnaður við 

húshitun í 43.074 kr. Það gefur 12,8% sparnað á ári. 

Ef engar aðrar breytingar yrðu gerðar á heitavatns notkun heimilisins og enn 

reiknað með að 55m3 fari í aðra notkun, yrði heildar hitaveituvatnsnotkun á ári 

485 m3. Við það gæti heildar árskostnaður lækkað í 67.709 kr. Það gerir 6.665kr 

eða 9% sparnað yfir árið. Orkunotkun hússins myndi lækka úr 25.392 kWh í 

22.310 kWh eða 12% sparnaður. Heildarútgjöld heimilisins er u.þ.b. 490 þúsund á 

mánuði og myndi 2°C lækkun á innihita minnka þau um 0,1%. 
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4.3. Eldsneyti 
Nokkrar bifreiðar voru bornar saman við Hyundai Santa Fe bíl 

fjölskyldunnar. Þær voru nýr Hyundai Santa Fe, Honda CR-V, nýr Toyota Rav4 

og Toyota Prius. Fyrstu þrjár gerðirnar eru jepplingar eins og núverandi bíll, sá 

fyrsti bensínbíll og hinir tveir dísilbílar. Þessir bílar urðu fyrir valinu vegna þess 

hve líkir í útliti og vélarstærð þeir eru núverandi bíl og hve mikill munur var á 

koltvíoxíðslosun og eyðslu þeirra. Einnig var bíll af gerðinni Toyota Prius tekin 

með, en hann er svokallaður tvinnbíll (keyrir bæði á rafmagni og bensíni), vegna 

þess að hann gæti passað fjölskyldunni ágætlega. 

Þegar bílarnir voru skoðaðir sást að auðveldlega væri hægt að finna bíl sem 

hefði minni losun og eyddi minna. Núverandi Santa Fe bíllinn er í eyðsluflokki G 

og eyðir 2.478 L miðað við akstur fjölskyldunnar. Nýi Santa Fe bíllinn er í C 

flokki og myndi eyða 1.680 L við sama akstur. Honda CR-V bíllinn er í 

eyðsluflokki C og myndi eyða 1.596 L. Það er hægt að gera enn betur með nýja 

Toyota Rav4 bílnum. Hann er í eyðsluflokki A og myndi eyða 1.166 L við akstur 

fjölskyldunnar. Við að skipta yfir í hann yrði eldsneytiskostnaður 242.424 kr og 

því gæti fjölskyldan sparað sér 276.854 kr á ári. Einnig gæti fjölskyldan minnkað 

koltvíoxíðslosun um 1,7 tonn. Ef það ætti að taka næsta skref þá gæti fjölskyldan 

fjárfest í Toyota Prius og við það sparað sér 349.493 kr á ári í eldsneytiskostnað 

og minnkað losun koltvíoxíðs um 3,0 tonn. Það að fara úr bíl í eyðsluflokki G í A 

hefur því bæði áhrif á útgjöld og koltvíoxíðslosun. 

Mánaðarleg útgjöld eru eins og fyrr segir um 490 þúsund krónur. Ef 

fjölskyldan skipti yfir í Toyota Rav4 yrði mánaðarlegur sparnaður 23.071 kr eða 

4,7%. Ef þau velja Toyota Prius myndi mánaðarlegur sparnaður verða 29.124 kr 

eða 6%. Hér er aðeins tekinn inn eldsneytiskostnaður. 

Núverandi bíll eyðir 22.293 kWh við árlegan akstur, en Toyota Rav4 eyðir 

helmingi minna eða 11.536 kWh. Orkusparnaður er því talverður við þessa 

breytingu. 
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Hér að neðan er hægt að sjá ítarlegra yfirlit yfir mun á núverandi bíl, Toyota 

Rav4 og Toyota Prius. Allar sex bifreiðarnar eru bornar saman í viðauka 6. 

Bíll
Núverandi bíll 

Hyundai Santa-Fe Toyota Rav4  Toyota Prius 
Vél / Skipting / Slagrými Bensín 4 / 2351 cm3 Dísil 4 / 2231 cm3 Hybrid 4 / 1800 cm3 

Eyðslu-einkunn G A A 
CO2 útblástur (g/km) 235 154 89 

Innanbæjar-akstur (L/100km) 13,1 6,0 3,9 
Utanbæjar-akstur (L/100km) 7,8 4,2 3,7 
Blandaður akstur (L/100km) 9,8 4,8 3,9 

Eyðsla eftir akstri fjölskyldu (L) 2.478 1.166 809 
Útblástur CO2  (tonn) 4,9 3,2 1,9 

Vegalengd á 1 lítra við 75%/25% (km/L) 8,5 18,0 26,0 
Orka miðað við akstur fjölskyldu (kWh) 22.293 11.536 7.274 

Fjöldi trjáa til að binda árslosun 2.465 1.600 950 
Eldsneytiskostnaður 75% innanbæjar (kr) 433.283 196.560 128.993 
Eldsneytiskostnaður 25% utanbæjar (kr) 85.995 45.864 40.793 

Samtals eldsneytiskostnaður (kr) 519.278 242.424 169.785 
Mismunur á núverandi bíl og nýjum (kr) - 276.854 349.493 

Tafla 8 Samanburður bifreiða 
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4.4. Mögulegur sparnaður á heimilum landsins 

4.4.1. Rafmagn 

Við litlar breytingar á raforkunotkun getur heimilið sparað 21,8% af 

heildarraforkukostnaði heimilisins. Ef öll 129.300 heimilin á Íslandi myndu taka 

sig saman og skipta yfir í sparperur og minnka notkun á þurrkara gæti þjóðin sem 

heild sparað eins og hér fyrir neðan segir: 

Öll heimili á 
Íslandi 

Heildar raforku- 
notkun á ári 

(GWh) 

Raforkunotkun 
á heimili á ári 

(kWh) 
Kostnaður á 

ári (kr) 

Sparnaður 
á ári 

(GWh) 
Sparnaður á 

ári (kr) 
Venjuleg notkun 620,0 4.800 6.473.792.000     
Sparnaður 10% 558,6 4.320 5.832.677.760 61,4 641.114.240 
Sparnaður 20% 496,5 3.840 5.184.254.400 123,5 1.289.537.600 

Tafla 9 Raforkusparnaður á Íslandi 
(Reiknað er með raforkuverði Norðurorku þann 1. janúar 2010 og mælaleiga ekki tekin með). 

Tölurnar að ofan sýna að Íslendingar geta sparað sér 61 GWh eða 641 

milljón krónur ef þeir minnka orkunotkun sína um 10%. Ef fara ætti lengra og 

spara um 20% gæfi það aukalega 124 GWh og 1,3 milljarð króna. Fyrir hvert og 

eitt heimili er þetta kannski ekki mikið en ef á heildina er litið væri örugglega 

hægt að gera ýmislegt við þessa auka orku og þennan pening. 

 

4.4.2. Hitaveita 

Miðað við að meðalorkunotkun heimila til húshitunar á Íslandi hafi verið 

29.856 kWh árið 2001 og spáin fyrir 2008 hafi verið 26.815 kWh og að 

fjölskyldan noti 25.392 kWh er ólíklegt að viðfangsfjölskyldan geti sparað mikið 

meira notkun sína á heitu vatni. En með því að lækka hitastigið innan hús um 1°C 

getur heimilið sparað sér um 7% af húshitunarkostnaði. Ef öll heimili á Íslandi 

lækkuðu hjá sér hitastigið um 1°C gæti orkunotkun heimilanna verið að meðaltali 

(miðað við 2001) 27.975 kWh og við það sparað 1.881 kWh á heimili og 243,2 

GWh eða 5.287.246 m3 í heildina. Þetta gæfi íbúum auka 526 milljónir króna 

(525.962.226 kr) til þess að nota annars staðar. 
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4.4.3. Eldsneyti 

Fjölskyldan keyrir bílinn 21.000 km á ári. Við það eyðir bíllinn 2.473 L af 

bensíni. Meðalakstur hér á landi samkvæmt Orkuspárnefnd (2008) var 12.358 

km/bíl árið 2007. Samkvæmt Umferðarstofu (e.d.) voru fólksbílar á landinu árið 

2007 207.080, þar af 172.784 bensínbílar og 34.288 dísilbílar. Út frá þessum 

tölum er hægt að reikna staðreyndir fyrir alla notkun fólksbifreiða á landinu. Bílar 

landsins eyða við akstur 201 ML af bensíni og 83 ML af dísilolíu og þeir losa 

689.350 tonn koltvíoxíðs út í umhverfið. Íslendingar eyða 59,4 milljarða króna í 

eldsneyti á ári. Út úr eldsneytinu fást 2,6 TWh. Orka sem eytt er í samgöngum er 

því mjög mikil. Meðalorkueyðsla á bíl, miðað við meðal keyrslu er 12.692 kWh. 

Ef allir bílar á Íslandi væru af nýjustu gerðinni af Toyota Rav4 yrði orkueyðsla frá 

eldsneyti 1,4 TWh, koltvíoxíðslosun yrði 393.437 tonn koltvíoxíðs og kostnaður 

við eldsneyti færi niður í 29,5 milljarða króna. Við þetta myndu neytendur spara 

29,9 milljarða króna á ári og losar 295.913 tonnum minna af koltvíoxíði. 



Háskólinn á Akureyri  Umhverfis- og orkubraut 

 33 

4.5. Samantekt 
Sparnaðaraðgerðir á rafmagns- og hitaveituvatnsnotkun á heimilum hér á 

landi virðast ekki gefa mikið af sér. Eins og talað er um hér að framan er 

sparnaðurinn talsverður þegar litið er á öll heimili landsins. Það að raf- og 

hitaveituverð sé eins lágt eins og það er hér á landi er ekki mikill hvati til 

sparnaðar. Þegar t.d. rúmmetrinn af heitu vatni kostar svona lítið tekur því varla 

að lækka hitastigið innandyra ef fjölskyldunni líður betur við hærra hitastig. Fólk 

sér heldur ekki þörfina fyrir að skipta yfir í sparperur þegar raforkan er svo lítill 

hluti af mánaðarlegum útgjöldum. 

Viðfangsfjölskyldan keyrir mjög mikið innanbæjar, þar sem 

eldsneytiseyðsla bílsins er meiri en utanbæjar og því fer stærsti hluti 

eldsneytiskostnaðarins í þann akstur eða 80%. Ef fjölskyldan vill minnka 

kostnaðinn enn meira, gæti hún fækkað innanbæjar ferðum eða skipulagt þær 

betur. Einnig gætu ökumenn bifreiðarinnar hugsað frekar um umhverfisvænan 

akstur. Þetta er eitthvað sem allir ökumenn gætu hugsað betur um. Vegna þess 

hve Íslendingar nota mikla olíu í samgöngum og vegna þess að hún er öll innflutt, 

ætti þjóðin að reyna að vera á sparneytnari bílum og nota þá minna eða 

umhverfisvænna.  

 Venjuleg notkun Sparnaðarnotkun Sparnaður Lækkun 

Litlahlíð 4c 
Orka 
(kWh) 

Kostnaður 
(kr) 

Orka 
(kWh)

Kostnaður 
(kr) 

Orka 
(kWh)

Kostnaður 
(kr) 

Kostnaður 
(%) 

Mánaðarleg 
útgjöld (%)

Rafmagn 6.574 82.107 4.888 64.195 1.686 17.912 21,8% 0,3% 
Hitaveita 25.392 74.374 22.310 67.709 3.082 6.665 9,0% 0,1% 
Eldsneyti 22.293 519.278 11.536 242.424 10.757 276.854 53,3% 4,7% 
Samtals 54.259 675.759 38.734 374.328 15.525 301.431   

Tafla 10 Notkun og sparnaður 

Taflan hér að ofan sýnir eyðslu og sparnað miðað við venjulega notkun og 

sparnaðarnotkun. Einnig er hægt að sjá hversu mikið kostnaður lækkar í hverjum 

lið við sparnað og hversu mikið mánaðarleg útgjöld minnka. Við venjulega 

notkun eyðir fjölskyldan 675.759 kr á ári í orku, en við sparnaðar notkun myndu 

þau eyða 374.328 kr. Við það sparast 301. 431 kr yfir árið. Þessir útgjaldaliðir eru 

með venjulegri notkun 11,5% af mánaðarlegum útgjöldum fjölskyldunnar. Ef þau 

temja sér þessar litlu breytingar verða þessir útgjaldaliðir 6,7% af útgjöldum og 

hafa því lækkað ársútgjöld heimilisins um 5,1%. 
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Mynd 2 Orkukostnaður 

Mynd 2 sýnir hlutfallið á milli kostnaðarliðanna. Hér sést hve stór hluti 

eldsneyti er miðað við hina tvo orkuliðina. Einnig sést hve lítinn mun sparnaður 

gefur við rafmagn og hita, en að hægt er að helminga kostnaðinn við eldsneyti 

með því einu að velja sér sparneytnari bíl. 
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Mynd 3 Orkunotkun 

Mynd 3 sýnir orkunotkun við venjulega og sparnaðar notkun. Heitt vatn er 

stærsti orkuliðurinn og einnig eldsneyti, en rafmagn lítill Hér sést aftur hve lítið 

það munar um sparnað á raforku og hitaveitu en að hægt er að helminga 

orkuþörfina frá eldsneyti með réttum bíl.  
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Mynd 4 Samanburður, venjuleg notkun 

Mynd 4 sýnir á tveimur ásum muninn á verði og orkunotkun á rafmagni, 

hitaveitu og eldsneyti við venjulega notkun. Eins og myndin sýnir þarf orkumagn 

og verð ekki að fara saman, orkumagn hitaveitu er mest en verðið minnst. 

Notkun við sparnað (orkunotkun og verð)
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Mynd 5 Samanburður, sparnaðar notkun 

Mynd 5 sýnir eins og mynd 4 á tveimur ásum muninn á verði og orkunotkun 

á rafmagni, hitaveitu og eldsneyti, en við sparnaðar notkun. Hægt er að sjá að 

breytingin er lítil við sparnað á rafmagni og heitu vatni. Hinsvegar lækkar 

eldsneytisnotkun og kostnaður mjög mikið og fer orkunotkun úr því að vera jöfn 

orku úr heitu vatni í það að vera aðeins helmingur. 
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5. Umræða 
Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að lítill hvati sé til sparnaðar á orkunotkun 

á rafmagni og hitaveituvatni heimila hér á landi enda verðið svo lágt að fólk tekur 

varla eftir því að það sé að spara. Inn í rannsóknina voru aðeins teknar litlar 

breytingar sem áttu ekki að hafa áhrif á lífsgæði fjölskyldunnar, en spurning er 

hvort það mun borga sig að fara í stærri aðgerðir, eins og að skipta út gluggum 

húsa yfir í betri glergerðir eða auka einangrun húsa. Það er eitthvað sem rannsaka 

mætti frekar. Í staðinn ætti kannski að hvetja fólk til þess að byggja húsin sín frá 

upphafi á umhverfisvænan hátt. Það væri hægt að gera með skattalækkun á vörum 

sem stuðla að sparnaði. Önnur aðgerð sem ætti að fá fólk til þess að spara er að 

hækka raforku- og hitaveituverð. Þegar hægt er að spara 20% af raforkukostnaði 

og 10% af hitaveitukostnaði með litlum breytingum ætti ekki að þurfa að hækka 

verðið mikið þangað til að fólk fari að spara.  

Eldsneytisverð hefur hækkað mjög mikið á undanförnum árum og mun það 

mjög ólíklega snúast við enda um endanlega auðlind að ræða. Það eitt og sér ætti 

að vera hvati til þess að fólk kaupi sér sparneytnari bíla. Skattlagning á bifreiðar 

hér á landi er mjög andsnúin þeim markmiðum að fólk ætti að kaupa sér 

sparneytnari bíla. En verið er að vinna í frumvarpi út frá hugmyndum starfshóps á 

vegum Fjármálaráðuneytisins. Það mun líklega breyta viðhorfi Íslendinga til 

stórra eyðslufrekra bíla. Einnig væri hægt að loka fyrir innflutning á bílum í 

eyðslufrekasta flokknum, G, en það myndi þýða að svoleiðis bílar væru líklega 

komnir úr umferð eftir 10 ár.  
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6. Lokaorð 
Mikið hefur verið deilt um hvort gróðurhúsaáhrifin svokölluðu séu af 

mannavöldum. En staðreynd er að koltvíoxíðsinnihald í andrúmsloftinu hefur 

hækkað mjög síðan iðnbyltingin varð og maðurinn fór að brenna 

jarðefnaeldsneyti í stórum stíl. Jarðarbúar ættu að reyna að hægja á því og við 

Íslendingar sleppum ekki frá því. Lítið er hægt að breyta losun frá endurnýjanlegu 

orkugjöfunum sem finnast hér á landi, en auðveldlega er hægt að minnka losun 

frá samgöngum og skipum. Með því að kaupa sparneytnari bíla gætu Íslendingar 

minnkað losun sína á koltvíoxíði umtalsvert. 

Jarðefnaeldsneytið er endanleg auðlind og allt lítur út fyrir að farið sé að 

styttast í að hún tæmist. Þá þarf að bregðast við með hinum ýmsu tækninýjungum. 

Dreifa þarf þróuninni yfir lengri tíma til þess að breytingin frá jarðefnaeldsneyti 

yfir í annað eldsneyti valdi sem minnstri truflun. Stjórnvöld í heiminum í dag ættu 

að reyna að liðka til fyrir þeim sem leggjast í breytingar og sparnað. Ýmsar þjóðir 

í hinum vestræna heimi, sem ekki hafa eins hátt hlutfall endurnýjanlegra 

orkugjafa eins og við, hafa á undanförnum árum lagt mikla áherslu á þróun þeirra 

orkugjafa sem hægt er að nýta í hverju landi fyrir sig. Við Íslendingar ættum að 

reyna að stuðla að því að minnka olíunotkun okkar þar sem við gætum minnkað 

koltvíoxíðlosun þjóðarinnar en einnig vegna þess hve miklum gjaldeyri við notum 

í að kaupa eldsneytið frá öðrum löndum. 
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8. Viðaukar 

8.1. Viðauki 1. Spurningalisti 
Litlahlíð 4C, 603 Akureyri 
Stærð húss, m2, m3  167,8 m2 , 340,68 m3, bílskúr 28m2  
Fjöldi í fjölskyldu 6 
Útgjöld 490 þúsund á mánuði 
Perur, tegund, W, 
notkun 
 

Halospar 50 W Osram loftljós x 4, Osram 15 W lampi x 2, Philips 40 
W loftljós, Philips 40 W lampi, Philips 60 W, 2 x lampi, 4 x loftljós, 
IKEA sparpera 11 W x 3 (1 í geymslu), Osram L hringpera 32 W, 
Philips 25 W lampi x 2, Osram rör í bílskúr 30 W x 4 (2x dag), Philips 
25 W loftljós í eldhúsi x 5, Halogen 20 W x 5, Osram 25 W 2 x lampi, 
2 x loftljós, Osram 25 W lampi x 2, Osram 40 W loftljós, Osram 
útiljós, sjálfstýrt 16 W x 2, halogenperur 35 W x 6, flúorperur 21 W x 
2. 

Tölvur, tegund, W, 
notkun 

IBM Think Pad 10 ára lítið notuð (17-18) 
Hyundai tölvuskjár 220 W 

Sjónvörp, tegund, W, 
notkun 

Panasonic – viera 121 W flatskjár 
Mark, túbu, lítið notað, alltaf slökkt 
Denver, 1 x í mánuði 
Notkun: 6 tímar virka daga og 8 tíma um helgar 

Myndbandstæki, 
tegund, W, notkun 

LG DVD 20 W 
VHS Radionett 20 W 
Digital afruglari 17 W 

Leikjatölvur, tegund, 
W, notkun 

PS2, 50 W 1 x í mánuði  
PS2 + Denver sjónvarp í slökkvanlegu fjöltengi 

Router, tegund, W, 
notkun 

ZyXel P-600 series, max 11 W, alltaf í gangi 

Sími, tegund, W, 
notkun 

2 x Panasonic handfrjálsir, 1 x hleðslutæki, 2 x panasonic AAA batterí 
í hvorum, alltaf í gangi 

Kaffivél, tegund, W, 
notkun 

Spidem, Trevi Plus 1050 W, alltaf í gangi, (notar hún svona mikið 
þegar hún er standby?) 

Eldavél, tegund, W, 
notkun 

Siemens, (M) 35 W, (ofn) 240 W, notuð 2 x á dag = 2 x 3 hellur. Ofn 
notaður 3 x í viku 

Vifta, tegund, W, 
notkun 

Siemens, notuð 75% á móti eldavél 

Ísskápar, tegund, W, 
notkun 

Wirlpool, frystir og kæliskápur með klaka og vatnsvél, síðan 2006, 815 
W og 120 W, alltaf í gangi 

Frystikista/skápur, 
tegund, W, notkun 

Frystikista gömul, alltaf í gangi 

Örbylgjuofn, tegund, 
W, notkun 

Electrolux 1200 W (Power output 800 W), sjaldan notaður, 1 x í viku 

Uppþvottavél, tegund, 
W, notkun (vatn) 

Electrolux BV 410, þvegið 1,5 x á dag 
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Þvottavél, tegund, W, 
notkun, (vatn) 

Siemens Siwamat XL 1060, 2000-2300W notuð 3 x á dag 

Þurrkari, tegund, W, 
notkun 

Nýr þurrkari, okt + nóv, Elextrolux Intuition, EDE 36130 W, notaður 1 
x á dag 

Önnur raftæki, tegund, 
W, notkun 
(hleðslutæki, 
brauðrist, hárþurrka, 
rakvél o.s.frv.) 

JBL radial, Ipod hátalari ? W, notað frá 16-23 alla daga 
1 x útvarp 16 W 
4 (5) gemsar 
Engin notkun á hárþurrku, sléttujárn, rafmagnsrakvél 
Brauðrist 850 W, notuð 2 – 3 í viku 

Baðker/Sturta, hversu 
mikið notað 

Sturta 4 x á dag, stór sturtuhaus 

Ofnar, hvernig ofn, 
hvernig staðsettir 

Stofuofn – sófi fyrir hálfum, gluggakista yfir. Eldhús frjáls. 
Gluggakistur yfir ofnum í herbergjum, rúm fyrir tveimur af 4 í 
herbergjum. Hiti í gólfi á baði 

Hitastig í herbergjum, 
°C 

22°C 

Hvernig er þvegið 
upp? 

Alltaf í uppþvottavél, lítið í höndunum 

Snjóbræðsla á 
bílaplani? 

Já, bakrásarvatn frá húsinu sem stýrt er að innan 

Hvernig er loftað út? Opnað út, meira stillt á ofnum á vorin og haustin 
Hvernig er 
herbergishita stjórnað? 

Sama 

Einhver hluti hússins 
sem er í minni eða 
engri notkun? (t.d. 
bílskúr) 

Bílskúr, upphitaður, handklæðaofn, lítið notaður, geymsla, frystikista 

Bílar, tegund, árgerð, 
eldsneyti 

Hyundai Santa-Fe, bensín, 2004, beinskiptur 4 strokka 2351 cm3, 
keyptur júlí 2007, vel viðhaldinn  

Hversu margir keyra 
bílana? 

3 

Hversu mikið keyrðir, 
árlega 

21.000 

Innanbæjarakstur % 75% 
Utanbæjarakstur % 25% 
Telja ökumenn sig 
iðka sparakstur? 
 

1 af 3 kannski. Drepa alltaf á bílnum þegar stoppað er í styttri tíma 

Hversu langt er farið 
innanbæjar, í vinnu, 
skóla, búðir o.s.frv.? 
 

Skiptast á að hafa bílinn, labba 4 x í viku 
1 x Hugur Ax 
1 x RHA 
1 x MA 
Keyrt í sundlaugina 6-8 x í viku + sótt 3 hverja viku. Reynt að nota 
ferðirnar í allt annað snatt. 

Notkun hjóla? 4 af 6 hjóla stundum í vinnu og skóla 
Notkun strætisvagna? Nokkrum sinnum í viku, í skóla og tómstundir 
 



Háskólinn á Akureyri  Umhverfis- og orkubraut 

 C 

8.2. Viðauki 2. Raforkunotkun á Íslandi 

GWh 

Raforku-
notkun 

alls 
Almenn 

orkunotkun
Stóriðja 

alls 
Álverk- 
smiðjur

Járnblendi- 
verksmiðja 

Hlutfall 
stóriðju af 

raforkunotkun 
alls, % 

1999 7186 2709 4477 3647 702 62,3 
2000 7676 2783 4893 3767 1028 63,7 
2001 8028 2850 5178 4061 1043 64,5 
2002 8411 2955 5456 4358 1086 64,9 
2003 8495 3028 5467 4367 1097 64,4 
2004 8619 3151 5468 4390 1078 63,4 
2005 8680 3255 5425 4399 1025 62,5 
2006 9925 3485 6440 5433 1007 64,9 
2007 11976 3633 8342 7312 1031 69,7 
2008 16467 3723 12744 11837 907 77,4 
Tafla 11 Raforkunotkun.  

(Hagstofa Íslands, e.d.). 
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8.3. Viðauki 3. Tillögur að breytingum á vöru- 
og bifreiðagjöldum 

 
Mynd 6 Tillaga að breytingu á vörugjaldi 

(Starfshópur á vegum Fjármálaráðuneytisins, 2008). 

 

 
Mynd 7 Tillaga að breytingu á bifreiðagjaldi 

(Starfshópur á vegum Fjármálaráðuneytisins, 2008). 
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8.4. Viðauki 4. Rafmagnsreikningur og 
álestrarsaga 

 
Dæmi um rafmagnsreikning heimilisins að Litluhlíð 4C.  
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8.5. Viðauki 5. Hitaveitureikningur og 
álestrarsaga  

 
Dæmi um hitaveitureikning heimilisins að Litluhlíð 4C.  
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