
Orkuþing 2001 

209 

Nýir endurnýjanlegir orkugjafar og vistvænt eldsneyti 
Helga Tulinius, Orkustofnun 
 
Inngangur  
 
Á nýliðinni öld snérust orkumál hér á landi fyrst og fremst um það að virkja vatnsafl og 
jarðhita.  Nú er svo komið að nær öll orka sem notuð er hér á landi nema í samgöngur og 
fiskveiðar er innlend.   Hlutur innlendrar orku í heildarorkunotkuninni 2001 er um 70%. 
Hins vegar er ennþá flutt inn mikið af jarðefnaeldsneyti og með aukinni umhverfisvitund 
og vegna Kyoto bókunarinnar horfa margir til frekari notkunar innlends eldsneytis.  Með 
væntanlegum nýjum raforkulögum þar sem framleiðsla rafmagns verður gerð frjálsari 
hugsa margir sér gott til glóðarinnar og huga að raforkuframleiðslu.  Vindurinn hefur um 
margar aldir verið okkur Íslendingum erfiður og horfa núna margir vongóðir fram á að 
snúa vörn í sókn og virkja þennan gamla andstæðing.  Verð á vindrafstöðvum  hefur 
lækkað mikið undanfarin ár svo og rekstrarkostnaður þeirra.   Annar mögulegur orkugjafi 
er sorp, en þegar er farið að nota metangas frá sorpurðunarstöð höfuðborgarsvæðisins sem 
eldsneyti á bíla og er einnig verið að vinna að því að hefja raforkuframleiðslu úr því.  Von 
er á styrk frá Evrópusambandinu til að ljúka rannsóknum við verksmiðju sem framleiða á 
etanól úr lúpínu eða öðru hráefni.  Sorp er notað til að hita upp sundlaugar, og ýmsar aðrar 
hugmyndir eru á sveimi.  Unnið er að rannsóknum á  sjávarfallavirkjun í Hvammsfirði, og 
bændur eru einnig aftur farnir að virkja bæjarlækinn. Evrópusambandið hefur sett mjög 
metnaðarfull markmið varðandi endurnýjanlega orkugjafa og Íslendingar geta sótt í sjóði 
til verkefna á þessu sviði. 
 
Evrópa – markmið ESB 
 
Eins og segir í inngangi hefur ESB sett sér metnaðarfullt markmið um nýtingu 
endurnýjanlega orkugjafa í Evrópu.  Markmiðið er að tvöfalda hlut endurnýjanlegrar orku, 
þannig að hún nái 12% af heildarfrumorkunotkun aðildarríkjanna árið 2010.  Til þess að ná 
þessu markmiði er stefnt að því að setja upp eina milljón af sólarrafhlöðum, 15 milljón m2 
sólfangara,  10.000 MW vindrafstöðvar, framleiða lífmassa fyrir 10.000 MWt sameinaða 
hita- og rafmagnsframleiðslu, hita eina milljón húsa með lífmassa, framleiða 1.000 MW af 
rafmagni úr lífmassa, 5 milljón tonn of lífeldsneyti, og að 100 bæjarfélög anni allri 
orkuþörf sinni með endurnýjanlegri orku. 
 
Til þess að stuðla að þessum markmiðum var stofnaður sjóður, sem veitir styrki til verk-
efna sem falla að þeim.  Þessi sjóður heitir Altener og á Ísland fulltrúa í stjórn hans.  
Íslendingar hafa einungis verið þátttakendur í einu verkefni styrktu af Altener.  Annar 
sjóður, með svipuð markmið, er SAVE og er hann hugsaður til þess að ýta undir hag-
kvæmari orkunotkun.  Ísland er einnig aðili að honum og á mann í stjórn.  Aðeins 2 ár eru 
eftir af líftíma þessara sjóða og er í raun búið að sameina þá.  Var sótt í þá báða í senn í 
vor, og verður svo aftur næsta vor (2002).  Íslendingar fengu einn styrk í samvinnu við 
Svía og Norðmenn úr SAVE árið 2000 til að þróa hermi í því skyni að bæta orkunýtingu í 
fiskiðnaði. Verkefnið heitir Orkuspar (an energy efficiency improvement simulator) og 
gengur út á að þróa hermi til að bæta orkunýtingu um borð í skipum og í fiskiðnaði í landi.  
Þetta er tveggja ára verkefni sem hófst vorið 2001. Heildarkostnaður er áætlaður um 
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440.000 evrur (39 milljónir kr.). Þar af er styrkur ESB 40% eða 175.000 evrur (15,6 
milljónir kr.). 
 
Stefna íslenskra stjórnvalda 

 
Íslensk stjórnvöld hafa ýmislegt gert til að stuðla að aukinni notkun innlendar orku og má þar t.d. 
nefna hitaveituvæðinguna á áttunda áratug síðustu aldar.  Hins vegar má ef til vill segja að fyrsta 
skrefið í nýjum fasa, þar sem áhersla er lögð á aðra orkugjafa en jarðhita og vatnsafl, hafi verið 
stigið með nefnd er iðnaðar- og viðskiptaráðherra skipaði í júlí 1997 til að fjalla um möguleika á 
nýtingu innlendra orkugjafa.  Sú nefnd lauk vinnu sinni með skýrslunni “Nýting innlendra 
orkugjafa til framleiðslu eldsneytis” (Iðnaðarráðuneytið, 1999).   
 
Helstu niðurstöður nefndarinnar voru: 
• Fylgst verði með þróun mengunarskatta. 
• Vistvæn ökutæki njóti tímabundins skattalegs hagræðis, svo sem með afnámi 

vörugjalds og þungaskatts. 
• Mörkuð verði stefna um notkun vistvænna ökutækja hjá hinu opinbera. 
• Rafknúin farartæki verði notuð í almenningssamgöngum ef fært þykir. 
• Dreifiveitur rafmagns verði hvattar til þess að veita rafbílum þjónustu. 
• Lögð verði sérstök áhersla á notkun vistvænna orkugjafa á skip og báta. 

 
Samhliða nefndarvinnunni var unnið að því að semja reglur um löggildingu heimarafstöðva og 
sömdu Samtök raforkubænda fljótlega upp úr því við Rafmagnsveitur ríkisins um tengingar 
heimarafstöðva við landsnetið.  Þessu hefur verið fylgt eftir á ýmsa vegu.  Ísland á einnig fulltrúa í 
orkunefnd ESB, svo og í Altener og SAVE, eins og áður sagði. 
 
Nokkrar tillögur að lagabreytingum hafa verið lagðar fram á Alþingi til þess að auðvelda 
innflutning og notkun vistvænna bíla, en fæstar hafa náð fram að ganga.  Þó var gerð breyting á 
lögum nr. 3/1987 um tímabundið afnám þungaskatts af ökutækjum knúnum óhefðbundnum 
orkugjöfum, s.s. rafhreyfli eða vetni sem tók gildi 1998, og á lögum nr. 29/1993 um undanþágu á 
vörugjaldi fyrir samskonar ökutæki, sem settar voru á árið 1997. 
 
Búið er að fella niður tímabundið þungaskatt og vörugjald af vistvænum bílum. 
 
Iðnaðarráðuneytið skipaði í júlí 2001 fimm manna nefnd sem skal meta hvort og með hvaða hætti 
unnt sé að koma á sjálfbæru orkusamfélagi í Grímsey.  Nefndin á að koma með tillögur um 
mögulegar leiðir og gera ítarlega grein fyrir hagkvæmni viðkomandi kosta út frá umhverfislegum, 
tæknilegum og fjárhagslegum forsendum.  Hún á að ljúka störfum 15. febrúar 2002. 
 
Íslensk stjórnvöld hafa lýst yfir stuðningi við og veitt fé til þess að athuga kosti þess að 
vetni verði notað sem eldsneyti á bíla.  Stærsta framlagið á þessu sviði er til sýniverkefnis, 
sem felst í því að reynslukeyra þrjá vetnisknúna strætisvagna á götum Reykjavíkur (Jón 
Björn Skúlason, 2001).  Þetta verkefni er einnig styrkt af Evrópusambandinu. 
 
 
Vindorka 
 
Árið 1999 var stofnaður stýrihópur um vindorku. Í þeim hópi eru fulltrúar Samorku, 
Orkustofnunar, Veðurstofunnar, Landsvirkjunar, Orkuveitu Reykjavíkur,  Rafmagnsveitna 
ríkisins, Selfossveitna, Bæjarveitu Vestmannaeyja, Magma orkusjóðs og Náttúruverndar 
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ríkisins.  Ásbjörn Blöndal veitustjóri Selfossveitna var fenginn til að leiða hópinn.  
Markmið þessa hóps var að gera athugun á möguleika þess að beisla vind á Íslandi til 
orkuframleiðslu.  Ákveðið var í upphafi að sækja um styrki til að hefja 
undirbúningsrannsóknir, s.s. til að kortleggja vind á Íslandi, athuga með samkeyrslu 
vindorku og þeirrar orku sem þegar er nýtt hér, og hvernig hægt væri að tengjast 
landsnetinu til að dreifa orkunni.  Sótt var um styrk til RANNÍS í júlí 1999, en hann fékkst 
ekki.  Þá var sótt til Evrópusambandsins ásamt Dönum (Knudsen og Sörensen, Vestas)  í 
júní 1999.  Verkefnið sem sótt var um styrk til fólst í að setja upp tilraunavindmyllur í 
Vestmannaeyjum og á suðurströndinni við Stórahraun, kanna samlegðaráhrif milli þessara 
vindstöðva og gera athugun á samkeyrslu vinds og vatnsaflsvirkjana.  Verkefnið átti að 
kosta 500.000.000 kr. samtals, en þessi styrkur fékkst ekki heldur.  Þá var sótt um hjá 
Orkusjóði, og eftir töluverða bið fékkst loksins í júní 2001 styrkur að upphæð 7.300.000 kr. 
til upphafsrannsókna.  Áformað er að nota þann styrk ásamt stuðningi þeirra fyrirtækja sem 
standa að stýrihópnum til að gera vindkort af Íslandi.  Við gerð þess á að notast við þær 
mælingar sem þegar eru til og felst verkefnið m.a. í því að reikna meðalvindhraða og 
vindáttir.  Flestar vindmælingar hafa verið gerðar í nokkurra metra hæð yfir jörðu, en 
vindstyrkur eykst með hæð og þarf að taka tillit til þess við alla útreikninga á vindafli.  Ef 
vel tekst til mun þetta verkefni verða notað sem efni í meistaraprófsritgerð þess sem vinnur 
verkið, en það er þegar hafið.  Einnig er verið að reyna að finna verkfræðing til að vinna 
við úttekt á því hvernig vindur og vatnsafl geta unnið saman við íslenskar aðstæður.  
Áformað er að þetta verkefni taki um tvö ár.  Þegar upplýsingar liggja fyrir verður mun 
auðveldara að ákveða hvort, og þá hvar. hagkvæmt geti verið að virkja vindinn í 
einhverjum mæli hér. 
 
Fyrirtækið Vindorka ehf. var stofnað árið 1994 með það að markmiði að þróa hugmyndir um nýja 
tækni í virkjun vindafls. Tækni þessi byggist á uppfinningu Nils Gíslasonar,  hugvitsmanns, sem er 
m.a. þekktur fyrir að hafa fundið upp tölvustýrðar handfærarúllur. Hluthafar í Vindorku eru um 
350, þeir stærstu eru Landsvirkjun og Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, Hitaveita Suðurnesja, 
Ljósavík ehf. og Nils Gíslason. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins er Magnús Kristbergsson 
(www.vindorka.is). 
 
Bændarafstöðvar 
 
Litlar heimarafstöðvar voru víða við bóndabæi á fyrri hluta tuttugustu aldar, en með 
rafvæðingu landsins lögðust þær flestar niður.  RARIK setti á tímabili það skilyrði fyrir 
tengingu við landsnetið að heimarafstöðvar yrðu ekki notaðar.  Nú með breyttum áherslum 
og frjálsari raforkuframleiðslu hefur þetta breyst og er mikill áhugi á að setja upp 
heimarafstöðvar víða um land. 

 
Iðnaðarráðuneytið skipaði nefnd í desember 1999 sem kanna átti hagkvæmni þess að 
virkja smærri vatnsföll á bújörðum og tilgreina meginkosti þess og galla.  Nefndin átti að kanna 
raunhæfa möguleika á þessu sviði, hvaða aðstæður þyrfti að vera fyrir hendi og hvaða áhrif slíkar 
virkjanir hefðu á umhverfið.  Einnig átti nefndin að kanna hagkvæmni út frá kostnaði við 
framkvæmdir og rekstur samanborið við kaup á raforku frá almennu dreifikerfi og kanna hvort 
öryggi yrði tryggt.   Nefndin skilaði skýrslu í júní 2000 (Iðnaðarráðuneytið, 2000) þar sem mælt var 
með áframhaldi athugana og lagt til að leiðir til fjármögnunar yrðu kannaðar nánar.  Þar var minnst 
á Lánasjóð landbúnaðarins, Framleiðslusjóð landbúnaðarins, Orkusjóð,  iðnaðarráðuneytið og 
Byggðastofnun sem mögulega fjármögnunaraðila. 
 



Orkuþing 2001 

212 

Á sama tíma og nefndarstarfið fór fram var unnið að reglum um tengingar lítilla heimarafstöðva við 
landsnetið. Löggildingarstofan annaðist þetta verk og kynnti reglur varðandi löggildingu lítilla 
heimarafstöðva vorið 2001.  Þar með var hægt að tengjast landsnetinu og býður RARIK fast verð á 
raforkunni, það sama og frá Landsvirkjun. 

 
Nú er að störfum nefnd á vegum iðnaðarráðuneytisins sem er að semja reglur (gátlista) 
fyrir þá sem sækja um lán eða styrk til byggingar lítilla rafstöðva.  Þar er einkum lögð 
áhersla á forrannsóknir, þ.e. hvert er rennslið í læknum og hversu stöðugt er það, og út frá 
þeim hvort virkjunin sé hagkvæm. 
 
Nú er aftur að hefjast uppbygging á litlum heimrafstöðum og er þegar búið að tengja tvær 
(16 kW og 50 kW) og eru  a.m.k. tvær aðrar í smíðum (100 kW og 260 kW). 
 
Metangas úr sorpi 
 
Við rotnun á urðuðu sorpi myndast gas. Á sínum tíma lét Sorpa ehf. athuga það gas sem 
myndast við urðun í Álfsnesi.  Reyndist það vera svipað og í öðrum löndum, þ.e. 60% 
metangas og 40% koltvíoxíð.   Ákveðið var að safna þessu gasi saman og tók Sorpa í 
notkun söfnunarkerfi árið 1996.  Með breyttu starfsleyfi var Sorpu gert skylt að safna 
hauggasinu og brenna eða nýta það ef kostur væri.  Upp úr því var fyrirtækið Metan hf. 
stofnað og átti það að sjá um þennan þátt.  Árið 2000 var síðan tekin í notkun hreinsistöð 
til að hreinsa gasið fyrir frekari notkun. Sorpa hóf framleiðslu á metangasi árið 2000 og er 
það notað á bíla.  Auk þess er búið að fá leyfi fyrir allt að 2 MW rafmagnsframleiðslu.  Í 
dag er safnað rúmlega 2.400 tonnum af hauggasi.  Hluta þess er brennt en afgangurinn  er 
hreinsaður til notkunar sem eldsneyti á ökutæki. 
 
Metan hf. stendur fyrir fleiri framfaraverkefnum á þessu sviði.  Árið 2000 var gengið frá 
sölu á óhreinsuðu metangasi til Orkuveitu Reykjavíkur.  Orkuveitan mun setja upp rafstöð í 
Álfsnesi sem framleiða á um 1 GWh af raforku árlega.  Áætlanir gera ráð fyrir að stöðin 
verði komin upp í september á þessu ári (2001) (Björn H. Halldórsson og Ögmundur 
Einarsson, 2001). 
 
Eldsneyti og lífefnavinnsla úr lífmassa 
 
Nú nýverið barst jákvætt svar um styrk úr Craftsjóði ESB til að ljúka rannsóknum á þessu 
sviði áður en farið verður út í framkvæmdir við verksmiðju, sem framleiða á m.a. etanól, 
mjólkursýrur og prótein úr t.d. lúpínu.  Undirbúningur hefur staðið í um 10 ár og eru 
Baldur Líndal og Ásgeir Leifsson upphafsmenn þessa verks.  Eftir lát Baldurs hefur Ásgeir 
haldið verkinu áfram.  Fyrst fékkst styrkur úr RANNÍS til að undirbúa umsókn í Craft.  
Erlendir samstarfsaðilar fundust (þýskir og írskir) svo og íslenskir.   Nú í september 2001 
er verið að ganga frá samningum við ESB.  Eignarhaldsfélag Alþýðubankans, 
Nýsköpunarsjóður og Þróunarfélag Íslands komu að verkefninu í lokaumsókninni og er 
verið að stofna hlutafélag um það, með eignaraðild þessara þriggja aðila og þeirra sem að 
undirbúningi hafa staðið. Styrkur að upphæð 714.182 evrur fékkst og er styrkurinn til 24 
mánaða.  
 
Sjávarorka 
Vorið 2001 var stofnað hlutafélag um sjávarfallavirkjun í Hvammsfirði eftir að heimamenn 
í Stykkishólmi höfðu forkannað aðstæður og vélakosti.  Hugmyndin er sú að virkja sjávar-
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fallastrauma frekar en mun flóðs og fjöru.  Ýmsum fyrirtækjum var boðin þátttaka í 
félaginu og var fengin ráðgjafarnefnd, til að stýra frekari rannsóknum, sem munu vonandi 
geta svarað því, hvort um hagkvæma virkjun geti verið að ræða.   Byrjað er að botnmæla 
þá staði sem helst koma til greina fyrir tilraunavirkjun.  Einnig eru hafnar sniðmælingar 
yfir Hvammsfjörðinn þannig að hægt verði að beita straumfræði líkanreikningum við 
frekari hagkvæmniathuganir.  Til stendur að sækja um styrki úr Evrópusjóðum til frekari 
rannsókna og jafnvel 20 MW sýniverksmiðju.  
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