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Guðni A. Jóhannesson

Orkumálastjóri

Ársfundur Byggðastofnunar 20.maí 2009 

Hótel Reynihlíð við Mývatn.

Orkuauðlindirnar og nýting þeirra, 

nýir orkugjafar.

Auðlindir Íslands - orkulindir

Vatnsafl

Jarðhiti

Olía og gas

Lífmassi

Vindur

Sjávarföll

Öldur

Seltuskil Ferskvatn Saltvatn
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Kostnaður á kwh ?

Ferskvatn Saltvatn

1 2 4 8 16 32 64 ISK/kWh

Næstu virkjanakostir

1 2 4 8 16 32 64 ISK/kWh

Varmadælur

Lághitavirkjanir

Gámavirkjanir

Lífmassi (metangas)

Litlar vatnsaflsvirkjanir

Rennslisvirkjanir
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Silencer

Production
Borehole

Re-injection
Borehole

Cooling
Towers

Con-
densers

Turbines /
GeneratorElectricals

Separator

Gámavirkjanir 5 MW áfangar

Containers

Incomplete Drawing

Varmadælur
• Rafall knýr gasþjöppu sem skapar undrþrýsting þannig að vökvi gufar upp  

og yfirþrýsting þannig að gas þéttist í vökva. 

• Við uppgufun fer vökvinn á hærra orkustig og tekur til sín varma, þ.e. kælir 

umhverfið og við þéttingu fer gufan á lægra orkustig og gefur frá sér varma, 

þ.e. hitar umverfið. 

• Þannig nýtist rafmagn til þess að flytja varma frá geymi við lægra hitastig yfir 

í geymi við hærra hitastig, t.d. úr grunnvatni í heitavatnskút

• Svipað tæki er reyndar til á hverju heimili og kallast ísskápur

http://www.jigi.ltd.uk/GROUND_SOURCE_HEAT_PUMPS_files/heat_pump.gif

Gasþjappa
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Æskileg tilraunaverkefni

• Lághitavirkjanir

• Vindorkuver

• Virkjun sjávarfallastrauma

• Þörungarækt (Ylorka og ljóstvistar)

• Hvað gerist þegar vindorka, 

sjávarfallavirkjanir eða sólarrafhlöður 

verða samkeppnishæf við vatnsorku og 

jarðhita? 

Tækifæri í orkuöflun og orkunýtingu
• LÖG um breytingu á lögum nr. 78/2002, um 

niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, með síðari 

breytingum. (Nr. 41/2009 6. apríl 2009 )

• Greiðslur styrkja vegna umhverfisvænnar orkuöflunar 

og/eða aðgerða sem leiða til bættrar orkunýtingar við 

húshitun

• Styrkir skulu jafngilda átta ára áætluðum niðurgreiðslum 

sem lækka í réttu hlutfalli við orkusparnað tengdan 

umhverfisvænni orkuöflun og/eða aðgerðum sem leiða til 

bættrar orkunýtingar við húshitun.
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Tækifæri með eigin orkuöflun

5

+5

=

10

kr/kWh

10

Kr/kWh

Fjármögnun

Rekstrarkostnaður

Orkuverð - samningar

Markaður

Skattaumhverfi

Óbeinn hagnaður - lífsgæði


