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Skilabréf starfshóps 
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra skipaði þann 5. mars 2019, starfshóp til 
að finna leiðir til skattlagningar á mannvirki sem framleiða og flytja orku og eru 
ekki skattskyld í gildandi lögum. Verkefnið miðaði að því að vinna með álitsgerð 
starfshóps frá árinu 2017 og komast að sameiginlegri niðurstöðu um leiðir til 
skattlagningar á mannvirki sem framleiða og flytja raforku og eru ekki skattskyld 
í gildandi lögum. Jafnframt var hlutverkið að horfa til núverandi skattlagningar á 
orkumannvirki  með hugsanlegar breytingar í huga. Vegna þessa var óskað eftir 
að horft yrði til þess að kortleggja leiðir til að auka jafnræði, fækka 
undanþágum og tryggja sanngjarna álagningu fasteignagjalda sveitarfélaga. 
Útbúnar yrðu sviðsmyndir sem hægt yrði að nýta til ákvarðanatöku.  

Starfshópurinn hélt níu fundi á árunum 2019 og 2020. 

Eftirfarandi aðilar skipuðu starfshópinn: 

• Eiríkur Benónýsson, formaður, tilnefndur af samgöngu- og
sveitarstjórnarráðherra

• Erla Sigríður Gestsdóttir, tilnefnd af atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra

• Rakel Jensdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra

• Sigurður Á. Snævarr, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga

• Stefán Bogi Sveinsson, tilnefndur af Samtökum orkusveitarfélaga

• Guðlaug Sigurðardóttir, tilnefnd af Samorku f.h. dreifingar

• Geir Arnar Marelsson, tilnefndur af Samorku f.h. orkuframleiðenda

Skemmst er frá því að segja að þrátt fyrir ítarlega yfirferð á málinu, náði 
starfshópurinn ekki að koma sér saman um sameiginlega niðurstöðu um 
verkefnið. Leið starfshópsins er því sú að tveir aðilar hans gera hvor um sig 
grein fyrir helstu sjónarmiðum, þ.e. Samorka annars vegar en hins vegar 
sameiginlega Samband íslenskra sveitarfélaga og Samtök orkusveitarfélaga. 
Þá eru gögn sem Þjóðskrá hefur lagt fram sem ráðgefandi aðili einnig hluti af 
skýrslunni.   

Eftirfarandi eru úrdrættir úr greinargerðum aðila en fyrir nánari umfjöllun er 
lesendum bent á heildstæða umfjöllun aðila sem er að finna í fylgiskjölum.  
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1. Greinargerð Samorku
Ályktun og niðurstaða 

Hugmyndir um aukna skattheimtu munu leiða til verulegrar hækkunar 
orkuverðs til almennings og almennra fyrirtækja, sbr. minnisblað sem EFLA vann 
fyrir Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið í september 2019. Eru leiddar að því 
líkur að almennt orkuverð geti hækkað á bilinu 4-12% og talan verði mun hærri 
hjá þeim sem nýta raforku til húshitunar eða á bilinu 11-33%. 

Allir nýir skattar og gjöld hafa áhrif á samkeppnishæfni orkuframleiðslu og -
flutnings á alþjóðavísu og þar með möguleika okkar til að laða að nýja starfsemi 
t.d. á sviði gagnavinnslu, vetnisframleiðslu o.s.frv. Þá hefur hækkun kostnaðar
einnig áhrif á samkeppnishæfni þeirra fyrirtækja sem reiða sig á raforku sem
verulegan hluta framleiðslu sinnar með hækkun framleiðslukostnaðar. Aukin
skattheimta mun jafnframt hamla nýjum aðilum að hasla sér völl á
raforkumarkaði og þar með draga úr samkeppni.

Það er í beinni andstöðu við gildandi lög og réttarframkvæmd að víkka og gera 
grundvallarbreytingar á fasteignarhugtakinu með þeim hætti að það taki til 
mannvirkja sem sannarlega eru ekki fasteignir og á ekki að meta sem slíkar. 
Kemur þetta skýrt fram í meðfylgjandi greinargerð LEX lögmannsstofu sem 
unnið var yfir Samorku (desember 2019). 

Þá er með öllu órökstutt með hvaða rökum ætti að taka hluta samfélagslegra 
innviða út fyrir sviga til þess að skattleggja þá sérstaklega og þá um leið að 
skapa meiri kostnað hjá viðskiptavinum þeirra. Allir þeir samfélagslega 
mikilvægu innviðir sem í dag eru undanþegnir fasteignamati eru af sama meiði 
og flokkast undir grundvallar þjónustu fyrir fólk og fyrirtæki í landinu. 

Að mati Samorku myndu tillögur að skattbreytingum raska verulega jafnræði á 
milli iðngreina en einnig á milli sveitarfélaga. Í þessu sambandi mætti nefna að 
orku- og flutningsfyrirtæki yrðu einum gert að greiða fasteignaskatta af 
mannvirkjum sem önnur fyrirtæki væri undanþegin. Í því sambandi má t.d. 
nefna að ef jarðgöng orkufyrirtækja yrðu skráð og metin í fasteignamati eru 
aðrir aðilar á sama tíma undanþegnir slíku, sbr. t.d. Vaðlaheiðargöng eða 
Hvalfjarðargöng. Ef raflagnir yrðu skráðar og metnar í fasteignamati er fjöldi 
annarra lagna sem er á sama tíma undanþegin. Má í því sambandi til dæmis 
nefna fjarskiptalagnir, ljósleiðarar, jarðstrengir dreifiveitna, vatnslagnir og 
heitaveitulagnir. Ef stíflur eru skráðar og metnar í fasteignamati eru fjöldi 
sambærilegra mannvirkja líkt og hafnargarðar, varnargarðar og önnur 
sambærileg mannvirki undanþegin á sama tíma. 

Meint ójafnræði fyrir sveitarfélög í skatttekjum vegna staðsetningar orkuinnviða 
myndi í mörgum tilvikum aukast enn frekar með því að hækka skatta á 
mannvirki sem í dag eru tengd þeim fasteignum sem þegar er greiddur 
fasteignaskattur af. Þau rök að aukin skattheimta jafni stöðu sveitarfélaga er 
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beinlínis röng og mun auka ójöfnuð þeirra í milli. Sem dæmi má nefna að ef 
undanþága í núgildandi lögum yrði afnumin myndi það leiða til þess að hluti 
núverandi virkjana sem undanþegnir eru fasteignaskatti og eru hluti af eða 
tengjast vélarbúnaði og teljast ekki til fasteigna yrðu skráð og metin sem myndi 
þýða að þau sveitarfélög sem í dag fá fasteignagjöld fengu mun meira til sín. 
Það myndi enn auka á ójöfnuð aðliggjandi sveitarfélaga sem fengju ekkert. 

Skattar eru kostnaður en ekki nýjar tekjur og virka því neikvætt á uppbyggingu á 
sama tíma og við þurfum sem aldrei fyrr að hraða uppbyggingu til að jafna 
aðgengi að orku, tryggja afhendingaröryggi og heildar öryggi raforkukerfisins á 
landsvísu. 

Að óbreyttum lögum er með öllu óviðeigandi að lögð sé vinna og fjármunir í 
skráningu allra þeirra mannvirkja sem ekki teljast til fasteigna og eru í dag eru 
sannarlega undanþegnar fasteignamati. Má í því sambandi benda á að enn er 
ólokið vinnu Þjóðskrár við mat á vatnréttindum til orkuvinnslu sem þó liggja 
fyrir úrskurðir og dómar um að skuli meta til fasteignamatsverðs. 

Loks minnir Samorka á að unnið er að gerð orkustefnu fyrir Ísland, fyrirætlanir 
eru um Þjóðarsjóð og frumvarp til laga um auðlindagjald. Þá hefur mikið verið 
fjallað um orkuframboð og orkuöryggi og styrkingu orkuinnviða ekki síst í kjölfar 
áfallanna vegna fárviðra síðast liðins vetrar. 

Með hliðsjón af öllu framanrituðu getur Samorka með engu móti fallist á að 
gerð verði grundvallarbreyting á núverandi fyrirkomulagi skattlagningar 
orkuinnviða. 
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2. Greinargerð sveitarfélaga –
sameiginlegt álit Samband
íslenskra sveitarfélaga og
Samtaka orkusveitarfélaga

Leiðir til úrbóta 

Með það almenna markmið að leiðarljósi að breikka tekjustofna sveitarfélaga og 
skipta skatttekjum á réttlátari hátt á milli einstakra sveitarfélaga er 
óhjákvæmilegt að stokka upp núverandi fyrirkomulag. 

Fagna ber sérstaklega kortlagningu Þjóðskrár á orkumannvirkjum og 
hugmyndum sem fulltrúar stofnunarinnar í starfshópnum hafa lagt fram um 
skattmat. Það er mat sambandsins og samtakanna að mikilvægt sé að þróa 
þessar tillögur áfram. Við teljum að með þeim sé komin grundvöllur sem ætti að 
nást sátt um. Þó ber að ítreka þá afstöðu sambandsins og samtakanna að hvers 
konar land og mannvirki sem tilheyra virkjunum geti orðið andlag fasteignamats 
og fasteignaskatta og að því ætti að ganga lengra en hugmyndir Þjóðskrár gera 
ráð fyrir, t. d. hvað varðar uppistöðulón. 

Staðreyndin er sú að framleiðendur raforku eru á grundvelli tæknilegrar 
löggjafar um skráningu og mat fasteigna að fá umfangsmiklar undanþágur frá 
skattlagningu á mannvirki virkjana, eða sem nemur í kringum 80% af 
heildarvirði þeirra. Forsendur hljóta að vera til staðar að ná annars vegar því 
markmiði að auka heildarskatttekjur sveitarfélaga og hins vegar að dreifa þeim 
tekjum jafnar á milli sveitarfélaga sem verða fyrir áhrifum af völdum virkjana og 
tengdra mannvirkja, þ.á m. vegna flutnings raforku. 

Vel kemur til álita að inn í lög um tekjustofna sveitarfélaga komi sérstakur 
gjaldflokkur fyrir raforkumannvirki. Slík breyting ætti þó almennt ekki að leiða 
til þeirrar niðurstöðu að þau sveitarfélög sem nú njóta tekna af 
virkjanamannvirkjum fái minni fasteignaskattstekjur en þau njóta nú. Engin rök 
eru til staðar sem ættu t.d. að kalla á að álagningarhlutfall fasteignaskatts verði 
verulega lægra en á aðra atvinnustarfsemi. 

Í frekari vinnu við þetta verkefni þarf að ná sátt um aðferðafræði við útdeilingu 
fjármuna. Sambandið og SO leggja m.a. þunga áherslu á að við útfærslu 
lagabreytinga verði miðað við að um verði að ræða beinar skatttekjur 
sveitarfélaga, frekar en millifærslur í gegnum Jöfnunarsjóð sveitarfélaga eða 
sambærilegar leiðir. Því markmiði mætti til dæmis ná með því að Þjóðskrá 
Íslands verði falið að úrskurða um skiptingu fasteignaskattstekna af 
mannvirkjum til raforkuframleiðslu og -flutnings. 
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3. Greinargerð Þjóðskrár
Þjóðskrá hefur um nokkurra ára skeið unnið að gerð staðsetninga fyrir ýmsa 
fastafjármuni sem tengjast framleiðslu og dreifingu rafmagns. Áætlað er að 
miðað við núverandi skráningu fasteignamats nemi metið virði þessara eigna 
um 60,5 milljörðum en ef farið yrði að meta aðra fastafjármuni sem tengjast 
framleiðslu og dreifingu, er áætlað að metið virði aukist um 973 milljarða. 

Þjóðskrá hefur í þessu samhengi sett fram hugmyndir að fyrirkomulagi 
álagningar. Fyrirkomulagið í dag er með þeim hætti að viðkomandi 
fastafjármunum er skipt í tvo flokka, A og C. Til frekari þróunar hefur Þjóðskrá 
sett fram hugmynd að flokkun þar sem bætt er við flokkum D, E og F eins og 
fram kemur í meðfylgjandi töflu. Ef notast er við hugmyndir um flokkun, má 
hugsa sér að álagning fasteignagjalda aukist og gæti sú aukning numið 900 – 
1.000 milljónum. 
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Fylgiskjal 1 - Erindisbréf 
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Fylgiskjal 2 - Greinargerð 
Samorku 
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Fylgiskjal 3 - Greinargerð 
sveitarfélaga - Sameiginlegt 
álit Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Samtaka 
orkusveitarfélaga 

  



SSAAMMTTÖÖKK  OORRKKUUSSVVEEIITTAARRFFÉÉLLAAGGAA    

Samtök orkusveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík, kt. 480312-1120, sími 515-4900, www.orkusveitarfelog.is.is 

 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 
b.t. Eiríks Benónýssonar 
      
Sölvhólsgötu 7 
101 Reykjavík 

Reykjavík 13. nóvember 2020 
 

2009674SA  VFA 
Málalykill:01.12 

 
 
Efni: Sameiginlegt álit Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samtaka 

orkusveitarfélaga 
 

Bréf þetta er lagt fram sem innlegg í vinnu starfshóps sem falið var að finna leiðir til 
skattlagningar á mannvirki til að framleiða og flytja raforku. 

Almennt 

Okkur eru það mikil vonbrigði að þetta er í annað sinn á fáum árum sem starfshópi 
mistekst að komast að sameiginlegri niðurstöðu um leiðir til þess að tryggja 
sveitarfélögunum sanngjarnar tekjur af orkuframleiðslu og -flutningi.  

Ekki virðast vera horfur á því að á næstunni verði lagðar fram tillögur um lagabreytingar 
til að leiðrétta þá tímaskekkju sem felst í 26. gr. laga um skráningu og mat fasteigna. Að 
áliti sambandsins er engu að síður óhjákvæmilegt að vinna áfram að endurskoðun laga 
um þetta efni. Líta beri á það verkefni sem lið í því mikilvæga verkefni að efla 
sveitarstjórnarstigið á Íslandi. Jafnframt er einföldun skattaumhverfis raforkufyrirtækja 
til þess fallin að laga skekkjur í samkeppnisumhverfi fyrirtækja. Sú ríkisaðstoð sem felst í 
skattaívilnun til fyrirtækja í einni tiltekinni atvinnugrein stenst varla í gjörbreyttu 
lagaumhverfi raforkuframleiðslu. Næsta skref hlýtur að vera að leggja inn kvörtun til ESA 
um málið. Gallar lagaumhverfisins koma einnig mjög berlega í ljós þegar horft er til 
breyttra framleiðsluaðferða, svo sem með vindorku. 

Þessi ríkisaðstoð felur í sér niðurgreiðslu á raforkuverði og afnám hennar mun líklega 
hafa áhrif á verð. Mikilvægt er að útfærslan verði þannig að áhrif á raforkuverð til 
almennra notenda verði sem minnst. Því er ótímabært á þessu stigi að meta hugsanleg 
áhrif á verð raforku hér á landi. Þær tilraunir sem hafa verið gerðar til þess innan 
starfshópsins teljum við háðar ýmsum annmörkum svo að ekki sé á þeim byggjandi. 

Eftirfarandi atriðum óska sambandið og Samtök orkusveitarfélaga eftir að koma á 
framfæri í lokaniðurstöðum starfshópsins. Lögð er áhersla á að sjálfbær auðlindanýting 
tryggir hagsmuni allra haghafa, hvort sem um er að ræða eigendur, framleiðendur, 
kaupendur eða samfélagið allt. Sveitarfélögin líta á sig sem fulltrúa samfélagsins alls, 
ekki síður en ríkið, og sérstaklega nærsamfélagsins. Það er eindregin afstaða 
sveitarfélaga að breytt skattkerfi er forsenda sáttar um orkunýtingu. 

Áherslur Sambandsins og Samtaka orkusveitarfélaga 

Að áliti sambandsins og SO ættu niðurstöður starfshópsins að leiða til þess að lög og 
reglur um innheimtu opinberra gjalda af orkuiðnaðinum verði skýr og í samræmi við þær 
meginreglur sem gilda um skattlagningu atvinnustarfsemi og fasteigna. 

Meginstoðir tekjustofna sveitarfélaga eru annars vegar útsvar, sem íbúar sveitarfélaga 
greiða, og hins vegar fasteignaskattur. Undanþágum frá fasteignaskatti var nánast 
alfarið útrýmt úr lögum í upphafi þessarar aldar.  
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Eftir standa þó nokkuð umfangsmiklar undanþágur frá fasteignamati í 3. tl. 1. mgr. 26. 
gr. laga nr. 6/2001: 

Rafveitur, þar á meðal línur til flutnings raforku ásamt burðarstólpum og 
spennistöðvum. Meta skal eftir venjulegum reglum hús, sem reist eru yfir 
aflstöðvar og spennistöðvar, og þær lóðir er þau standa á. 

Af þessari reglu leiðir að einungis hluti þeirra mannvirkja sem reist eru til vatnsafls- og 
gufuaflsvirkjana eru metin til fasteignamats, þ.e. stöðvarhús, lóðir og vatnsréttindi. 
Fasteignir sem ekki eru metnar til fasteignamats, svo sem stíflur, línur, fallgöng, 
borholur og uppistöðulón, verða ekki andlag til álagningar fasteignaskatts. Þessi 
niðurstaða er byggð á lagatúlkun sem orkar tvímælis, að áliti samtakanna, þar sem orðið 
„rafveita“ er túlkað víðar en raunveruleg efni standa til. 

Óbeinar afleiðingar þessa fyrirkomulags við ákvörðun fasteignamats virkjana birtast í 
nýlegum úrskurði yfirfasteignanefndar, þar sem jafnræðisregla var talin eiga að leiða til 
þess að skattstofn vindorkuvers var aðeins metin um 20% af fasteignamati þess. 

Í vinnu starfshópsins hefur ítarlega verið fjallað um að skipting skatttekna af 
raforkuframleiðslu milli sveitarfélaga er afar ójöfn. Algengt er að umsvif við byggingu og 
rekstur virkjana taki til tveggja eða fleiri sveitarfélaga. Fasteignaskattstekjur ráðast hins 
vegar eingöngu af því í hvaða sveitarfélagi stöðvarhús virkjunar rís. Með öðrum orðum 
geta sveitarfélög sem verða fyrir umtalsverðum umhverfisáhrifum virkjana þurft að sæta 
því að fá litlar sem engar skatttekjur.  

Þessi misskipting skatttekna hefur leitt af sér mikinn aðstöðumun milli sveitarfélaga. 
Sveitarfélög sem hafa stóran hluta sinna tekna af virkjanamannvirkjum hafa m.a. síður 
hvata til þess að sameinast öðrum sveitarfélögum. Þetta fyrirkomulag hefur hægt á 
framþróun sveitarstjórnarstigsins hér á landi og er í andstöðu við stefnu stjórnvalda í 
málefnum sveitarfélaga. 

Leiðir til úrbóta 

Með það almenna markmið að leiðarljósi að breikka tekjustofna sveitarfélaga og skipta 
skatttekjum á réttlátari hátt á milli einstakra sveitarfélaga er óhjákvæmilegt að stokka 
upp núverandi fyrirkomulag.  

Fagna ber sérstaklega kortlagningu Þjóðskrár á orkumannvirkjum og hugmyndum sem 
fulltrúar stofnunarinnar í starfshópnum hafa lagt fram um skattmat. Það er mat 
sambandsins og samtakanna að mikilvægt sé að þróa þessar tillögur áfram. Við teljum 
að með þeim sé komin grundvöllur sem ætti að nást sátt um. Þó ber að ítreka þá afstöðu 
sambandsins og samtakanna að hvers konar land og mannvirki sem tilheyra virkjunum 
geti orðið andlag fasteignamats og fasteignaskatta og að því ætti að ganga lengra en 
hugmyndir Þjóðskrár gera ráð fyrir, t. d. hvað varðar uppistöðulón. 

Staðreyndin er sú að framleiðendur raforku eru á grundvelli tæknilegrar löggjafar um 
skráningu og mat fasteigna að fá umfangsmiklar undanþágur frá skattlagningu á 
mannvirki virkjana, eða sem nemur í kringum 80% af heildarvirði þeirra. Forsendur hljóta 
að vera til staðar að ná annars vegar því markmiði að auka heildarskatttekjur 
sveitarfélaga og hins vegar að dreifa þeim tekjum jafnar á milli sveitarfélaga sem verða 
fyrir áhrifum af völdum virkjana og tengdra mannvirkja, þ.á m. vegna flutnings raforku. 

 



 3 

Vel kemur til álita að inn í lög um tekjustofna sveitarfélaga komi sérstakur gjaldflokkur 
fyrir raforkumannvirki. Slík breyting ætti þó almennt ekki að leiða til þeirrar niðurstöðu 
að þau sveitarfélög sem nú njóta tekna af virkjanamannvirkjum fái minni 
fasteignaskattstekjur en þau njóta nú. Engin rök eru til staðar sem ættu t.d. að kalla á að 
álagningarhlutfall fasteignaskatts verði verulega lægra en á aðra atvinnustarfsemi.  

Í frekari vinnu við þetta verkefni þarf að ná sátt um aðferðafræði við útdeilingu 
fjármuna. Sambandið og SO leggja m.a. þunga áherslu á að við útfærslu lagabreytinga 
verði miðað við að um verði að ræða beinar skatttekjur sveitarfélaga, frekar en 
millifærslur í gegnum Jöfnunarsjóð sveitarfélaga eða sambærilegar leiðir. Því markmiði 
mætti til dæmis ná með því að Þjóðskrá Íslands verði falið að úrskurða um skiptingu 
fasteignaskattstekna af mannvirkjum til raforkuframleiðslu og -flutnings. 

 

 

Virðingarfyllst        Virðingarfylgst 

f.h. stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga     f.h. Sambands íslenskra sveitarfélaga 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Stefán Bogi Sveinsson     Sigurður Á. Snævarr     
Stjórnarfulltrúi  Samtaka orkusveitarfélaga  Sviðsstjóri hag- og upplýsingasviðs 
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Fylgiskjal 4 - Greinargerð 
Þjóðskrár 

 



Orkumannvirki og vatnsorkuréttindi. 

 

Þjóðskrá hefur um nokkurra ára skeið unnið að gerð staðsetninga fyrir ýmsa fastafjármuni sem 

tengjast framleiðslu og dreifingu rafmagns. Áætlað er að miðað við núverandi skráningu 

fasteignamats nemi verðmæti þessara eigna um 60,5 milljörðum en ef farið yrði að meta aðra 

fastafjármuni sem tengjast framleiðslu og dreifingu, er áætlað að verðmætin aukist um 973 

milljarða. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Þjóðskrá hefur í þessu samhengi sett fram hugmyndir að fyrirkomulagi álagningar. Fyrirkomulagið 

í dag er með þeim hætti að viðkomandi fastafjármunum er skipt í tvo flokka, A og C. Til frekari 

þróunar hefur Þjóðskrá sett fram hugmynd að flokkun þar sem bætt er við flokkum D, E og F eins 

og fram kemur í meðfylgjandi töflu. Ef notast er við hugmyndir um flokkun, má hugsa sér að 

álagning fasteignagjalda aukist og gæti sú aukning numið 900 – 1.000 milljónum. 

 

Við mat á fasteignum starfar Þjóðskrá Íslands eftir lögum um mat og skráningu fasteigna nr. 6/2001 

þar sem mannvirki rafveitna eru undanþegin í  3.tl.1.mgr. 26.gr. lagar nr. 6/2001, sbr.:  „Rafveitur, 

þar á meðal línur til flutnings raforku ásamt burðarstólpum og spennistöðvum. Meta skal eftir 

venjulegum reglum hús, sem reist eru yfir aflstöðvar og spennistöðvar, og þær lóðir er þau standa 

á.“ 

 

Þetta ákvæði er skýrt og Þjóðskrá Íslands hefur unnið eftir því. Sem dæmi má nefna að lón og 

stíflugarðar, er tengjast raforkuvinnslu, hafa ekki verið metnir.  

Aflstöðvar og spennistöðvar eru ekki metnar en húsin sem eru reist yfir þær eru metnar og við það 

er notuð kostnaðaraðferð sem byggir á útreikningi á byggingarkostnaði þeirrar fasteignar sem á að 

meta eða annarrar sambærilegrar sem gæti uppfyllt sömu þarfir að teknu tilliti til afskrifta vegna 

aldurs og úreldingar. 

 

Alls er fjöldi spennustöðva og aflstöðva 3334 og skiptist þannig að spennustöðvar eru 2919 og 

Aflstöðvar(stöðvarhús) eru 415. Af þessum 415 eru 77 í rekstri og selja raforku inn á dreifikerfið. 

Alls eru því 338 heimarafstöðvar skráðar í fasteignaskrá langflestar á Austurlandi og Vestur-

Skaftafellssýslu. Uppsett afl þessara virkjana er ákaflega mismunandi eða frá nokkrum KW 

stundum upp í 690 MW. (mynd 1). 

 

Vatnsorkuréttindi 

 

Alls eru til 415 landnúmer sem hafa matshlutann stöðvarhús. Það er því ekki stór eða flókin aðferð 

að bæta matshlutanum vatnsorkuréttindi við en það þarf að huga vel að framkvæmdinni og gæti 

samræmis. Virkjanir eru mjög mismunandi að stærðum og gerðum og margt sem stjórnar því 

hversu miklu afli þær ná. Það þarf því að skoða hvert tilfelli fyrir sig. Þannig að þrátt fyrir að 



aðferðin sé ekki flókin þarf að liggja að baki töluverð rannsóknarvinna. Afla þarf upplýsinga um 

rennsli og fallhæð auk tækniupplýsinga frá Orkufyrirtæki. 

 

Tillaga að mati á Vatnsorku. 

 

Vatnsafl í fallvatni ræðst af vatnsrennslinu og fallhæðinni. Nýtanlegt vatnsafl (P) er mælt í 

kílóvöttum (kW) eða megavöttum (MW). Aflið er margfeldi af fallhæðinni (H) og rennslinu 

(Q) í gegnum hverfilinn ásamt stuðli sem tekur tillit til nýtni kerfisins og þyngdarhröðunar. 

Vatnsaflið er reiknað með eftirfarandi formúlu: 

P = η g ρ Q H þar sem: 

P er vatnsaflið mælt í kílóvöttum (kW) 

Q rennslið í gegnum hverfilinn, mælt í rúmmetrum á sekúndu (m3/s) 

H er heildarfallhæðin, mæld í metrum (m) 

g er Þyngdarhröðun við jörð, g = 9,81 (m/s2) 

ρ er eðlisþyngd vatns (kg/lítra) 

η er nýtni 

Formúluna  má einfalda og skrifa á eftirfarandi hátt: 

P = k Q H  

Þar sem k er stuðull, sem er margfeldi af nýtninni, Þyngdarhröðuninni og eðlisþyngd vatnsins; 

k = η g ρ. Fyrir smávirkjanir má gera ráð fyrir að k geti verið um 7, sem jafngildir því að 

heildarnýtni kerfisins sé um 70%. Orkan sem tapast er þá um 30% og samanstendur af 

eftirtöldum þáttum: 

• Töp vegna þrýstifalls í vatnsvegum. (Upplýsingar frá virkjun) 

• Töp vegna nýtni hverfils. (Upplýsingar frá virkjun) 

• Töp vegna nýtni gírs á milli hverfils og rafala ef um slíkt er að ræða. (Upplýsingar frá virkjun)  

• Töp vegna nýtni í rafala og spennum (Upplýsingar frá virkjun) 

Dæmi um útreikning á vatnsafli: 

Rennsli Q er áætlað 0,1375 m3/s 

Fallhæðin H er 25 m 

P = k Q H = 7 × 0,1375 × 25 = 24,1 kW 
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