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Ráðherra, góðir Samorkufélagar, 

 

Það er mér sönn ánægja að bjóða, fyrir hönd Samorku, þennan fríða flokk raforkufólks 

velkominn hingað til Ísafjarðar. Það er nokkuð um liðið síðan Samorka hélt síðast fund 

af þessu tagi á Vestfjörðum en við höfum miðað við að fagfundir okkar á vorin dreifist 

nokkuð um landið. Þá er fundurinn fjölsóttur í ár enda Ísafjörður exótískur 

áfangastaður. 

 

Í kjölfar stefnumótunarvinnu síðasta árs er Samorku nú ætlað stærra hlutverk en áður 

á sviði upplýsinga- og kynningarmála, um málefni raforku- og veitusviðanna sem 

Samorka starfar á. Við höfum styrkt skrifstofuna með tveimur nýjum sérfræðingum í 

þessu skyni og munum heyra í þeim lýsa þeirra sýn og þeirra verkefnum hér síðar í 

dag. Við sem hér erum saman komin þekkjum góðu sögurnar um ágæti og mikilvægi 

orku- og veitugeirans í ýmsu samhengi, en við viljum gjarnan koma þessum fróðleik 

betur á framfæri við aðra landsmenn. 

 

Raforkumálin eru að sumu leyti ávallt í brennidepli. Skiptar skoðanir eru meðal fólks 

og fyrirtækja um virkjanir, loftlínur, skerðanlega afhendingu, dreifikostnað, samkeppni 

í raforkusölu og þannig mætti áfram telja, á því höfum við skilning.  

 

Við getum verið sammála um að eitt stærsta viðfangsefni mannkyns er baráttan gegn 

loftslagsbreytingum. Losun á koldíoxíði vegna brennslu á kolum, olíu og gasi fyrir 

raforkuframleiðslu og húshitun er þar stærsti sökudólgurinn, á heimsvísu. Verkefni 

mannkyns er að draga úr þeirri brennslu. Hér á landi er þetta verkefni ekki uppi á 

borðinu. Hér er nánast öll raforka og húshitun byggð á endurnýjanlegum orkugjöfum, 

vatnsafli og jarðhita, og vindorkan að koma inn í myndina. Við höfum jafnframt gríðarleg 

sóknarfæri á sviði orkuskipta í samgöngum, en hér eru annars önnur viðfangsefni. 

 

Fyrir okkur sem störfum í orkugeiranum má segja að eitt hugtak sameini flestar okkar 

helstu áskoranir þessi misserin, en það er spurningin um orkuöryggi. 

  

 Við sjáum dæmi um stöndug iðnfyrirtæki á Norðurlandi sem ekki geta stækkað 

sína starfsemi því að flutningskerfið annar ekki auknum orkuflutningi til þeirra. 

 Við sjáum dæmi um fiskimjölsverksmiðjur á Austurlandi sem ekki geta skipt úr 

olíubræðslu yfir í græna raforku, af sömu ástæðu er snýr að flutningskerfinu. 

 Flutningsfyrirtækið er löngu reiðubúið í nauðsynlegar styrkingar á kerfinu, en 

afar erfitt hefur reynst að ganga frá leyfisveitingum, samningum og skipulagi. 

 Hér á Vestfjörðum þekkjum við langa sögu um truflanir og skerðingar. Hér hefur 

þróunin raunar blessunarlega verið mjög í rétta átt síðustu ár, þó í formi varaafls 

sé. 

 Við þekkjum dæmi um kyntar hitaveitur sem orðið hafa að taka á sig skerðingar 

á afhendingu raforku vegna lágrar vatnsstöðu í lónum, og brenna olíu í staðinn. 



 

 

 Við sjáum almenna eftirspurn eftir raforku fara vaxandi á sama tíma og eftirspurn 

meðal stórra fjárfesta virðist vera meiri en nokkru sinni. En lítið framboð er fyrir 

hendi. 

 Og við sjáum suma af hagkvæmustu orkukostunum hafna í verndarflokki 

rammaáætlunar. Fyrir því geta verið málefnalegar ástæður, en við teljum þó að 

spurningin um hagkvæmni og þar með mögulega verðmætasköpun eigi að hafa 

þar vægi. Svo er ekki eins og staðan er í dag. Hér er rétt að taka fram að 

SAMORKA hefur stutt hugmyndafræði rammaáætlunar og því er miður að 

verklag verkefnastjórnarinnar skuli vera með þeim hætti að ekki náist um 

vinnubrögðin sátt. 

 

Orkuöryggi. 

 

Hver ber ábyrgð á að landsmenn fái ávallt nægt rafmagn til almennra heimilisnota? 

Hvað með þarfir atvinnulífisins? Landsnet ber ábyrgð á stýringu og rekstri 

raforkukerfisins skv. raforkulögum, en hvað með framboðið? Og hvernig getur 

Landsnet borið ábyrgð á flutningskerfinu á sama tíma og það fær ekki leyfi til styrkingar 

þess? Við bindum vonir við að kerfisáætlun Landsnets og þingsályktun um loftlínur og 

strengi reynist styrkja stöðu flutningsfyrirtækisins gagnvart knýjandi þörf uppbyggingar. 

Staðan í dag er óviðunandi víða um land, utan helst Suðvesturhornsins. 

 

Á framboðshliðinni er enginn að vakta stöðuna. Víðast hvar í Evrópu er öruggt framboð 

á raforku eitt af stóru viðfangsefnum stjórnmálanna. Hér gleymdist þetta við samþykkt 

raforkulaganna árið 2003. Eða hvað gerist með almenna markaðinn ef t.d. einn 

sæmilega stór framleiðandi kýs að hætta að sinna honum og selur alla sína orku nýjum 

stórnotendum? Hver tryggir þá framboð á orku til heimila, neyðarþjónustu, almenns 

atvinnulífs? Ekki slökkvum við á hverfum borga og bæja til skiptis eftir einhverju kerfi? 

 

Rammaáætlun gegnir auðvitað lykilhlutverki gagnvart framboðshliðinni. Röðun 

virkjunarkosts í verndarflokk rammaáætlunar – sem ég ítreka að getur auðvitað verið 

málefnaleg af hálfu verkefnisstjórnar – getur virkað eins og dauðadómur fyrir lítil 

orkufyrirtæki sem varið hafa miklum fjármunum til rannsókna á viðkomandi kosti. Væri 

e.t.v. eðlilegra að Orkustofnun einfaldlega þróaði kostina áfram og að lokinni röðun í 

nýtingarflokk gætu einstök orkufyrirtæki boðið í gögnin og réttinn til að þróa áfram 

umræddan virkjanakost? Er hægt að ætlast til þess af einstökum orkufyrirtækjum á 

samkeppnismarkaði að þau taki þessa áhættu? 

 

Við þurfum að ræða þetta fyrirkomulag. Við upplifum mikla eftirspurn eftir raforku en 

lítið framboð sem enginn vaktar eins og áður segir. Flutningskerfi í knýjandi 

uppbyggingarþörf sem erfitt er að fá heimildir til að mæta. Og ferli rammaáætlunar sem 

horfir ekki til hagkvæmnissjónarmiða og samfélagslegra áhrifa, eins og lögin kveða þó 

skýrt á um að þar beri að gera.  

Orkuöryggi er nauðsynleg grunnstoð hvers þjóðfélags. Hér á landi þrengir að því úr 

ýmsum áttum og við ræðum hugtakið orkuöryggi sjaldan eða aldrei eitt og sér á eigin 

forsendum. Því þarf að breyta. 

 



 

 

Gott fundarfólk, 

Hér á Ísafirði munum við í þéttri dagskrá fræðast um ýmsar hliðar, starfsumhverfi og 

viðfangsefni raforkugeirans. Við munum einnig bregða undir okkur betri fætinum og 

m.a. heimsækja nýju varaaflsstöðina í Bolungarvík þar sem Landsnet mun taka á móti 

mannskapnum. Þá mun Orkubú Vestfjarða bjóða upp á hressingu fyrir kvöldverðinn í 

Bolungarvík. Ekki síst munum við þó njóta þess að vera hér í þessu fagra vestfirska 

umhverfi í dag og á morgun, efla tengslin og rækta mikilvæg kynni. 

 

Ég segi fagfund raforkumála settan og bið Kristján Haraldsson orkubússtjóra að taka 

við stjórn fundarins. 

 

 

Takk fyrir. 
 


