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Samstarf Íslands og Kína í jarðhita eflist 

 -stefnt að byggingu stærstu hitavetu til húshitunar í heimi 
 
Þann 24. ágúst sl. skrifuðu eigendur Shaanxi Green Energy Geothermal Development Company (SGE), 
hið kínverska Sinopec Star og hið íslenska Enex Kína undir nýjan samstarfssamning í Peking.  Þessi 
samningur mun hraða enn frekar uppbyggingu jarðhitanýtingar í Kína.  Samstarfsfélagið (SGE) var 
stofnað árið 2006 en á og rekur í dag hitaveitu sem hitar upp sem svarar til 3 milljóna fermetra  af 
húsnæði með nýtingu jarðhita.  Nýi samningurinn leggur grunn að enn frekari uppbyggingu og er 
stefnt að því hita 20 milljónir fermetra á næstu árum.  Með því verður þessi hitaveita sú stærsta í 
heimi.  
 
Ísland er í  fremstu röð hvað snertir nýtingu jarðhita til hitunar húsnæðis og til raforkuframleiðslu.  Í 
dag eru yfir 95% af húshitun Íslands byggð á nýtingu  jarðvarma.  Sú þekking sem hér hefur byggst 
upp á síðastliðnum 90 árum er nú þegar flutt út með ýmsum hætti þannig að aðrar þjóðir geta notið 
góðs af reynslu okkar til þess að nýta sér jarðvarma til húshitunar eða orkuframleiðslu.  Í Kína er 
umtaslverður jarðhiti sem hægt er að nýta til húshitunar og raforkuframleiðslu.  Þróun og nýting 
þessarar orkulindar hefur orðið mikilvægt verkefni kínverskra stjórnvalda til þess að tryggja græna 
orku fyrir vaxandi efnahag Kína.  
 
Víðs vegar er sársaukafullt og dýrt fyrir þjóðir að breyta frá nýtingu jarðefnaeldsneytis í græna orku, 
því fylgir hár kostnaður sem nauðsynlegt er að niðurgreiða með einhverjum hætti.  SGE hefur boðið 
þjónustu sína á kjörum sem eru fyllilega samkeppnishæf við aðra hitunarkosti í Kína.  Verkefnið hefur 
notið velvilja stjórnvalda í Kína og á Íslandi en er rekið að fullu án nokkurra opinberra styrkja.   Hér 
kemur meðal annars til að byggt er á þeirri þekkingu sem Íslendingar búa yfir og hefur tekist að virkja 
jarðhitann með mjög hagkvæmum hætti. 
 
“Það er okkur mikið tilhlökkunarefni að sjá þetta samstarf stefna á nýjar hæðir, en það hefur tekist 
fyrir tilstuðlan beggja hluthafanna frá stofnun þess.  Við erum þess fullviss að hér hafi verið lagður 
grunnur að enn frekari árangri  af þessu samstarf í framtíðinni.” sagði Liu Shiliang, stjórnarformaður 
SGE. 
 
“Verkefni okkar stendur á krossgötum, að baki er tímabil þar sem við höfum sannað að það er hægt 
að beisla jarðhitann til húshitunar í Kína með hagkvæmum hætti, framundan liggur vinnan við að 
stækka félagið okkar enn frekar.“ sagði Alexander K. Guðmundsson, varaformaður stjórnar SGE og 
formaður stjórnar Enex Kína.  
 
“Sendiráð Íslands í Kína er ánægt að verða vitni að undirritun þessa mikilvæga samnings, en á honum 
hvílir enn frekari uppbygging samstarfs Íslands og Kína á sviði jarðhitanýtingar.” sagði Kristín 
Árnadóttir sendiherra Íslands í Kína.  
 



Undirritunin fór fram í aðalbyggingu SINOPEC í Peking, en sendiherra Íslands í Kína, Kristín Árnadóttir 
ásamt Zhang Yaochang, vara forstjóra SINOPEC móðurfélagsins voru vitni að undirrituninni. 
 

 
 
Myndatexti: Kristín Árnadóttir, sendiherra Íslands í Kína (til vinstri) ásamt  Zhang Yaochang frá 
Sinopec Group (til hægri). 
 
 

 
 
Myndatexti:   Alexander K. Guðmundsson, formaður stjórnar Enex Kína (vinstri) og Yuan Qing forstjóri  
Sinopec Star Petroleum Company (hægri), rita undir samstarfsamninginn. 



 
 
Um Enex Kína 

Enex Kína var stofnað árið 2002 til þess að halda utanum íslenska hluta samstarfsvetvangs íslenskra 
og kínverskra aðila um jarðhitanýtingu.  Í dag er meginstarfsemi félagsins að eiga 49% eiganarhlut í 
Shaanxi Green Energy Geothermal Development Company á móti 51% eignahlutar Sinopec Star 
Petroleum Company.  
 
 
Frekari uplýsingar veitir: 

Alexander K. Guðmundsson,  formaður stjórnar Enex Kína . 
Sími: 665 2060 eða tölvupóstur: akg@gge.is 
 


