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Á hverju byggir kerfi upprunavottorða 
Saga orkumála heimsins 

1972   Stokkhólmsyfirlýsing Sameinuðu þjóðanna    

Markaði tímamót en hún leiddi til     Umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna 

 

1992   Ríó-yfirlýsingin  
Skrifað undir  Rammasamning um loftslagsbreytingar 

 

1997   Kyoto-bókunarinnar    
Í kjölfar hennar kemur svo  

 

2001   Tilskipun ESB um endurnýjanlega orkugjafa 
Á henni byggir í grundvallaratriðum kerfi upprunaábyrgða í dag (Directive 2009/28/EC) 



Hvað er upprunaábyrgð? 

» Hvatakerfi til uppbyggingar á endurnýjanlegri orkuframleiðslu. 

» Staðfesting þess að raforka sé framleidd með tilteknum orkugjöfum. 

» Stærð hverrar upprunaábyrgðar er 1 MWh (grunneining). 

» Eina viðurkennda vottunin fyrir endurnýjanlega raforku. 

Mynd frá  www.lv.is 



Upprunaábyrgðir = „græn“ raforkunotkun 

»Raforkunotendur hafa frjálst val og velja að vera „grænir“.  

» Upprunaábyrgðir eru gefnar út og notaðar (afskráðar). 

 

»Afleiðing viðskipta með upprunaábyrgðir:  

1. Aukin uppbygging endurnýjanlegrar orkuvinnslu. 

2. Vottun möguleg skv. alþjóðlegum viðurkenndum stöðlum. 

» Mögulega aukin samkeppnishæfni notenda. 

3. Forðast þarf tvítalningu á uppruna. 



Kaupendur upprunaábyrgða 

» Fyrirtæki sem nota GHG scope 2 staðal (2015). 

» Leiðbeinandi við gerð sjálfbærniskýrslna. 

» Fer líklega inn í aðra staðla t.d. ISO. 

 

 

» Ýmis stórfyrirtæki skráð á DJSI og RE100. 

» Með umhverfisstefnu og nota þekkt merki. 

 

 

 

 

» Í sumum tilfellum hluti af PPA  (gagnaver Apple í DK). 

 

» Mjög margir raforkusalar með „grænar“ áskriftarleiðir í Evrópu. 



Raforkusalar með grænar áskriftarleiðir 
8 handahófskennd dæmi frá ýmsum löndum 



Afleiðing viðskipta með upprunaábyrgðir 

 

Breyting hjá 

kaupendum  

Breyting hjá 

seljendum   

Summa alls uppruna er 0 á milli landa 



Magn og verð á mörkuðum   

» Norsk fyrirtæki flytja mest út af upprunaábyrgðum, um 100 TWh. 

» Heildarmarkaður á endurnýjanlegri orku í Evrópu um 340 TWh (2015). 

» Markaður vex um 32 TWh/ári að meðaltali frá 2005. 

 

Heimild : Kynning frá Agder Energi 

Útgáfa og eftirspurn Evrópu í heild 



Magn og verð á mörkuðum   

» Verðþróun síðustu 5 árin tekur mið af markaði 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Verð núna (maí 2016) í kringum 0,2-0,25 €/MWh. 

 

 



Hagsmunir fyrir Ísland  

»Dæmi: 

»Allir orkusöluaðilar taka þátt og söluverð er 0,2 €/MWh. 

»17 TWh gefa 3,4 Milljón € eða tæplega hálfan milljarð ISK í tekjur. 

»Kostnaður dregst frá s.s. laun vottunar-, útgáfukostnaður o.fl. 

»Hagnaður gæti því verið um 400 mkr./ári. 

»Hefur sveiflast frá um 100 mkr./ ári og upp í 600 mkr./ári 

 

 

 

» Mikilvægt að allir hagsmunaaðilar og stjórnvöld hafi þetta 

hugfast 

 

 



» Ríki heims settu sér markmið sem miða við 2020 miðað við stöðuna 2005. 

» Í París var markið sett enn hærra fyrir 2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

» Skv. 2009/28/EC mega lönd gera viðskiptasamninga um landamarkmið 

» Eitt land má selja öðru landi, „statistical transfer“.  

» Þessi viðskipti eru óháð flutningskerfum. 

» Engin viðskipti orðið ennþá, en  greiningar benda til verðs á bilinu 10-50 €/MWh 

» Veruleg sóknarfæri fyrir Ísland ef þessi viðskipti raungerast. 

Hagsmunir fyrir Ísland, hugsanleg viðbót 

Staðan 2015 : 85,3% 

Hlutdeild 

endurnýjanlegrar orku í 

frumorkunotkun 2005

Markmið um hlutdeild 

endurnýjanlegrar orku af 

frumorkunotkun 2020

           Belgía 2% 13%

           Danmörk 17% 30%

           Þýskaland 6% 18%

           Eistland 18% 25%

... ... ...

           Ísland 71% 73%



Samantekt 

» Notkun upprunaábyrgða er valkostur fyrir neytendur til að staðfesta að 

notkun þeirra sé 100% endurnýjanleg. 

 

» Upprunaábyrgðir er sjálfstæð vara á raforkumarkaði. Raforkufyrirtækjum er í 

sjálfsvald sett hvort eða hvernig þau nýta þessa vöru. 

» Heimili hjá ON hafa fengið upprunaábyrgðir án endurgjalds. Hafið samband ! 

» Með upprunaábyrgðum geta framleiðslufyrirtæki vottað og auglýst vörur sínar með 

þekktum merkingum.  Ábyrgðirnar geta því gefið fyrirtækjum samkeppnisforskot. 

 

» Hagur Íslands að óbreyttu er um 400 mkr./ári. 

» Verði „statistical transfer“ markaður virkur þá eru einingarverð allt að 200 föld! 

 




