
1

Kynningarblað Landssamtaka raforkubænda – apríl 2013

Í tilefni væntanlegs aðalfundar
Í tilefni væntanlegs aðalfundar Lands sam
taka raforkubænda var ákveðið að gefa 
út einblöðung sem fylgirit með Bænda
blaðinu. Ástæðan var sú að stjórnin telur 
að starfsemi samtakanna þarfnist aukinnar 
kynningar bæði meðal félagsmanna og 
ekki síður út fyrir raðir þeirra. Ung heimasíða 
(raforkubondi.wordpress.com) er annar 
þáttur í kynningarstarfinu um leið og hún á að 
gefa mynd af sögu félagsins í fortíð og nútíð 
en gagnast sjálfsagt síður við að ná til  þeirra 
sem standa enn fyrir utan félagsskapinn. Við 
sem nú sitjum í stjórn sam takanna vildum 
gjarnan að allir þeir aðilar sem hafa virkjað, 
eiga virkjun, eða ætli sér að virkja í framtíðinni 
(vatn, vind eða hvert annað náttúruafl) 
og innan við 10 MW uppsett afl, eigi erindi 
í Landssamtökin. Þeir sem stefna að slíkum 
framkvæmdum eiga þangað jafnvel enn 
ríkast erindi.

Sterk samtök hafa alltaf burði til að 
bæta stöðu sinna félaga til framtíðar en 
veik og fámenn þeim mun síður. Við teljum 
að bygging og rekstur virkjana þar sem 
hagkvæmir kostir eru í boði geti og eigi 
eftir að styrkja búsetu vítt um landið og því 
fyrr þeim mun betra. Jafnframt er öruggt 
að vel nýttir og góðir virkjunarkostir eru 
þjóðhagslega hagkvæmir á ýmsan hátt. 

Upplýsingaöflun frá Orkustofnun og Veður
stofu og leit að heppilegum virkjunarkostum 
er þegar hafin og væntir stjórnin þess að 
niðurstöður frá þessum stofnunum örvi 
framkvæmdir. Á fyrirhuguðum aðalfundi 
verður gerð ýtarleg grein fyrir afrennsliskortum 
eins og þau líta líta út á þeim tímapunkti. Eins 
verða kynntar þær 1133kV raflínur sem Rarik 
rekur. Ekki er hægt að fara inn á háspenntari 
línur en 33 kV vegna kostnaðar.

Við gerum okkur grein fyrir því að ekki eru 
allir eigendur vatnsréttinda með sterkan vilja 
til umræddra framkvæmda. Til þess geta 
legið ýmsar ástæður t.d. að fjárhagsleg 
áhætta sé nokkur, allt vinnuafl á býlinu 
fullnýtt, lánamöguleikar ótryggir o.s.frv. 
Gagnvart þessum atriðum má benda á að 
þar sem góðir virkjunarkostir eru fyrir hendi 
og jákvæðir hagkvæmnisútreikningar þá 
ætti að losna um lánsfé og eins hitt að  

Um Landssamtök 
raf orkubænda

Sleitustaðavirkjun í Skagafirði, gangsett árið 1985 og lengi ein einkarafstöðva tengd dreifiveitu 
RARIK. Nýtanlegt rennsli er 2,8 m³/sek og fallhæð 10 m. Virkjunin skilar allt að 220 kW. 

Ljósm. VST.

SMÁvirkjun

áhugasamir fjárfestar eru líklegir til samninga. 
Slíkir samningar gætu gefið viðkomandi 
vatnsréttarhöfum töluverðar tekjur árlega, 
en oftast miðast þeir við 510% af árlegri 
veltu virkjunarinnar til vatnsréttarhafa. Slíkir 
samningar gefa því tryggar tekjur, án áhættu 
en hagnaður skiptist þá milli vatnsréttarhafa 
og framkvæmdaaðila.

Við höfum bent á að allar stærri orku
veitur hafa hver fyrir sig fengið sérlög 
sem hafa tryggt þeim umtalsvert lægri 
byggingar  og rekstrarkostnað, auk þess 
sem ábyrgð ríkissjóðs og stærri sveitarfélaga 
hefur tryggt þeim lánakjör sem eru af allt 
öðrum toga en þeim sem einkaaðilar þurfa 
við að glíma. Þetta var gert til að halda 
orkuverði niðri og var af hinu góða. Fyrir aðra 
orkuframleiðendur þýðir þetta hinsvegar að 
þeir eru að keppa við niðurgreitt rafmagn. 
Viðurkenning ríkisvaldsins á þeirri staðreynd 
þarf að koma fram í því m.a. að það sjái 
til þess að landslög vinni með þeim sem 
virkja vilja í stað þess andstæða eins og nú 

er. Þessu  hefur því ítrekað verið beint að 
ráðherrum og viðkomandi ráðuneytum 
en án sjáanlegs árangurs til þessa. Einnig 
þarf Orkustofnun að hafa fjármagn til að 
vinna með nýjum orkuframleiðendum að 
undirbúningi nýrra virkjana, ekki síst þar sem 
bæta þarf afhendingaröryggi á raforku og 
þar sem nýjar virkjanir kæmu dreifikerfinu 
mest til góða. Slík aðstoð kæmi fljótt aftur í 
ríkiskassann t.d. í formi tekjuskatts.

Landssamtökin telja eðlilegt að skyns
amlegt og hóflegt eftirlit sé með virkjunar

Landssamtök raforkubænda voru stofnuð 4. 
júní 1999 fyrir forgöngu Ólafs Eggertssonar á 
Þorvaldseyri o.fl. áhugamanna um ýmiskonar 
virkjanir til raforkuframleiðslu. Samkvæmt 
samþykktum félagsins eru þau stofnuð sem 
“hagsmunafélag fyrir þá sem hafa umráð yfir 
minna en 10 megawött í uppsettu afli eða 
hyggja á slíkar framkvæmdir”.

Tilgangur samtakanna er að stuðla að 
samvinnu félagsmanna, vera málsvari þeirra, 
stuðla að rannsóknum á virkjunartækifærum 
og miðla þekkingu og reynslu.

Stjórnin er skipuð þremur mönnum og 
er skipuð til þriggja ára og kosið um einn 
stjórnarmann ári sem og mann í varastjórn 
og skoðunarmenn.

Enginn vafi er á því að Landssamtökin 
hafa erindi og tilverurétt, ekki síst á þeim 
vetfangi sem snýr að opinberu valdi, lögum 
og reglugerðum. Það virðist hinsvegar ekki 
auðvelt að hnika þar fram sanngjörnum 
breytingum þó að augljós sé nauðsyn 
þeirra og t.d. á jafnvel eðlileg krafa um að 
lögskipað lýðræði gildi meðal þeirra sem 
eiga sameiginleg vatnsréttindi ekki greiða 
leið gegnum okkar Alþingi. Málið hefur verið 
kynnt m.k. fjórum viðkomandi ráðherrum á 
síðustu 78 árum án sýnilegs árangurs enn. 
Engin andstaða við málið hefur þó komið 
fram og er því von um “að dropinn holi 

steininn” að lokum. Í lögum frá 1923 var 
umrætt lýðræði virt með eðlilegum hætti en 
þau lög gilda ekki lengur.

Ónotuð virkjunartækifæri eru tví
mæla laust víða um landið, bæði fyrir 
heimilisrafstöðvar til nota á eigin býli eða fyrir 
fleiri býli sameiginlega og einnig fyrir stærri 
orkuframleiðendur sem selja inn á “netið”. 
Hraða þarf rannsóknum á þeim möguleikum 
sem fyrir hendi eru og kanna hagkvæmni 
þeirra með öruggum hætti, hugsanleg 
umhverfisáhrif o.fl..

Því miður getur vegalengd frá heppilegu 
vatnsfalli að lágspenntri línu (1133 kV) verið 
óviðráðanlega löng vegna kostnaðar, 
en því meira afl sem um er að ræða þolir 
framkvæmdin lengri raflögn að línu.

Með afrennsliskortum og kortum af fyrr
greindum línulögnum má vænta ábend inga 
um vænlega virkjunarkosti sem ættu síðan 
að rannsakast betur með tilliti til viðkomandi 
þátta. Þessi leið er nú mjög til skoðunar og 
kynningar fyrir atbeina Landssamtakanna og 
velvilja Orkustofnunar, Veðurstofu (Vatna
mælinga) og Rarik.

Á aðalfundi Landssamtakanna þ. 13. apríl 
n.k. verður þetta áhugaverða málefni kynnt 
af til þess bærum aðilum og er vænst góðrar 
þátttöku og vakandi áhuga.

     
   Birkir Friðbertsson

Mælistífla í farvegi Köldukvíslar á Tjörnesi. 
Ljósm. Pálmi R. Pálmason

framkvæmdum og rekstri, fá þurfi fram
kvæmdaleyfi, rafmagnseftirliti sé sinnt o.fl.. 
Ekki síst þarf að sjá til þess að umhverfisspjöll 
verði sem minnst, eða engin, og frágangur til 
fyrirmyndar. Með því einu getur samfélagið 
verið sátt við slíkar framkvæmdir og þær 
orðið fram kvæmdaaðila til sóma. Minna 
má á að flestar vatnsvirkjanir af þessum 
stærðarflokki eru rennslisvirkjanir og taka ekki 
land undir uppistöðulón.

Birkir Friðbertsson, for maður 
Landssamtaka raf orku bænda
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Koltunguvirkjun stendur í samnefndu gili 
fremst í Svaðbælisheiði, inn af bænum 
Þorvaldseyri. Það var Ólafur Pálsson bóndi 
á Þorvaldseyri sem byggði virkjunina árið 
1928 sem þótti mikil bylting á þeim tíma. 
Framleiðslugeta hennar var þó aðeins 12 
kW. en dugði vel til lýsingar í íbúðarhúsi og 
fjósi og einnig til upphitunar að hluta. Mikil 
fyrirhöf var að byggja á þessum stað þar 
sem allt varð að vinna með handaflinu 
einu, grafa fyrir stöðvarhúsi og steypa upp 
húsið, leggja aðrennslisrör í bratta brekku og 
ekki síst að hlaða stíflu úr grjóti og torfi til að 
mynda uppistöðulón. Þá var mikil vinna að 
leggja raflínu heim að bæ, um 2 km langa. 
Handgrafa þurfti fyrir staurunum en allur 
jarðvegur þar sem línustæðið lá var grófur 
aur og víða stutt niður á grunnvatn.

Vatnsöflunin fyrir virkjunina  er yfirborðsvatn 
í Svaðbælisheiði en einnig er veitt vatni úr 
nálægri uppsprettulind. Vatnslaust verður 
aldrei en yfirborðsvatn getur þó minnkað í 
þurrkum og frosti og þá er framleiðslan minni. 

Það er afskaplega gaman að virkja og búa til 
smávirkjun. Ég er ekki alveg viss um hvað gefur 
af sér þessa gleði og ánægju  en ég held að 
það hljóti að vera það að sjá náttúruna strita 
og framkvæma vinnu, sjá aflið beislað og 
fært í farveg sem er manninum þóknanlegur 
og sem maðurinn getur nýtt. Ég vil hvetja þá 
sem eiga möguleika á að virkja til þess að 
vinna úr þeim möguleikum sem landið býður 
uppá og láta verkin tala. Virkjunin verður ekki 
til af sjálfu sér. 

Með því að  virkja ár og læki er ekki 
verið að spilla náttúrunni. Þvert á móti eru 
smávirkjanir, ef rétt er frá þeim gengið, eins 
og umhverfislistaverk. Til verður lítið mannvirki 
sem fer jafnan vel að landslaginu og býr til 
orku sem er umhverfisvæn og sem kemur í 
veg fyrir að nota þurfi mengandi orkugjafa 
til þess að framkvæma þá vinnu sem þessi 

raforkuskammtur getur framkvæmt.  Í um
ræðu um umhverfismál og vernd nátt
úrunnar finnst mér þetta sjónarmið stundum 
gleymast.  Umræðan snýst oft um það að 

verið sé að spilla náttúrunni í ágóðaskyni og 
að virkjunin verði lýti sem fæli frá ferðamenn 
og þá sem vilja njóta náttúrufegurðar.  
Mín reynsla af byggingu smávirkjana í 
Sandá í landi Eyvindartungu í Laugardal  
er þveröfug. Upphaflega var áin virkjuð í 
þágu Héraðsskólans að Laugarvatni árið 
1928. Virkjunin færði skólanum raflýsingu, 
birtu og lýsti upp umhverfið. Þessi virkjun var 
til allt til ársins 2002 þegar ég og fjölskylda 
systur minnar, byggðum stærri virkjun í ánni. 
Við byggðum síðan aðra virkjun ofar í ánni 
árið 2005.  Við þessar virkjanir urðu til lítil 
uppstöðulón þar sem gróður og fuglalíf hefur 
aukist og orðið fjölbreyttara en áður var. 
Þannig hefur álft straumönd og stokkönd 
orðið meira áberandi en áður. Stargróður 
hefur myndast við lónin og fjölbreytni aukist 
í gróðurfarinu. 

Ávallt hefur verið mikil ferðamennska 
í Laugardalnum og talsverð umferð um 
hlaðið í Eyvindartungu Eftir tilkomu nýju 
virkjananna jókst umferðin verulega og 
áhugi ferðamanna á þeim var og er  
mikill.  Margsinnis hafa skipulagðir hópar 
ferðamanna komið við í Eyvindartungu og 
notið leiðsagnar okkar um virkjanirnar og 
um þá fögru náttúru sem umlykur þær. Mér 
finnst umræða um smávirkjanir mætti vera 
á jákvæðari nótum að þessu leyti, svo sem 
eins og umræða um ferðamennsku á Íslandi 
sem er yfirleitt jákvæð.  Ég er ekki í nokkrum 
vafa um að mengun og umhverfisspjöll af 
völdum ferðamanna á Íslandi er að tiltölu 
miklu meiri heldur en umhverfismengun af 
völdum virkjana.

Sigurður Jónsson, formaður Landssamtaka 
raforkubænda 20072012

Túrbínan er af Pelton gerð og er þýsk að 
uppruna með tveimur vatnshjólum. Rafallinn 
var 2x200 volta jafnstraums rafall og var álagi 
áður stýrt með notkun heima á bænum 
með ofnum og lýsingu. Þegar mjaltavélar 
komu til sögunnar var einnig settur mótor á 
sogdæluna og þurfti þá að minnka á ofnum 
í íbúðarhúsi á meðan mjólkað var.

Rekstur virkjunarinnar gekk að mestu 
áfallalaust fram til ársins 1947 þegar eldgos 
varð í Heklu en þá barst talsvert magn af 
ösku og vikri fram yfir Eyjafjöll. Ekki var gætt 
að því að stöðva virkjunina  og þar sem  
vikur barst með vatninu inn í rörin olli það 
síðar skemmdum á túrbínuhjólunum. Á einni 
viku eyddust skóflurnar upp og göt komu á 
túrbínuhúsið. Þá tóku við viðgerðir og voru 
nýjar skóflur steyptar í eldsmiðju heima á 
bænum. Hlé var gert á rafmagnsframleiðslu 
um nokkurra mánaða skeið.

Árið 1960 byggði Eggert Ólafsson við 
stöðvarhúsið og það var stækkað um 
helming. Hann smíðaði líka nýja túrbínu sem 
var með tveimur túrbínuhjólum og steypti í 
eldsmiðju sinni nýjar skóflur og kom þeim fyrir 
á driföxli túrbínunnar. Fenginn samskonar 
rafall og fyrir var. Framleiðslan jókst við þetta 
en þá voru komnar tvær vélasamstæður 
sem keyra mátti saman eða sitt í hvoru lagi. 
Ef bilun kom upp í annarri þá var hægt að 
tengja hina, sem gerði það að verkum að 
rekstraröryggi var mun meira. 

Vandamál gat skapast að vetri til þegar 
kólnaði snögglega í veðri og gerði snjóbyl. 
Þá vildi fenna í lækinn og hlaðast krapi og 
myndaðist grunnstingull við inntak uppi
stöðulónsins. Þá minnkaði rafmagnið eða 

Koltunguvirkjun

Hugleiðing um smávirkjanir og umhverfið  

fór alveg af. Þá var farið gangandi inn að 
rafstöðinni oft í slæmu veðri og myrkri, farið 
upp að stíflunni og krafsað frá inntakinu. 
Ferðin gat tekið 23 tíma og beðið var 
heima eftir að ljóstíra færi að loga á perum. 
Þegar rafmagn komst aftur á þurfti að setja 
ofna heima á bænum fyrir til þess að jafna 
spennuna og bæta við álagi heima eftir því 
sem styrkur rafmagnsins jókst. 

Árið 1964 var svo rafmagn leitt um sveitina 
frá Sogsvirkjun sem kallað var til að byrja með 
Sogsrafmagnið. Þá var heimarafmagnið 
eingöngu notað til upphitunar á íbúðarhúsi 
í nokkur ár. Rekstur Koltunguvirkjunar var í 
þessu horfi fram til 1976 er rafmagnslínan 
laskaðist í miklu austan roki þar sem margir 
staurar brotnuðu og vírar slitnuðu. Fyrir lá 
að það þyrfti að fara í algjöra endurnýjun 
á rafmagnslínu og einnig lágu fyrir ýmsar 
aðkallandi aðgerðir á stíflu og rörum. Var því 
frestað að fara í endurbætur á þessu stigi. 

Borað var eftir heitu vatni rétt fyrir framan 
stöðvarhúsið árið 1989 og fékkst þar 66 stiga 
heitt vatn, 1,5 ltr./sek sjálfrennandi, sem 
notað er til húshitunar. Þar með var minni þörf 
fyrir rafmagn frá virkjuninni sem áður hafði 
framleitt rafmagn til húshitunar og frestuðust 
því endurbæturnar enn um sinn.  

Þegar sá möguleiki opnaðist árið 2000 að 
bændur gætu framleitt rafmagn til sölu inn á 
dreifikerfi Rarik var hafist handa við að gera 
upp stöðvarhús og vélar og lagfæra stíflu 
og rör. Um mitt árið voru vélar gangsettar 
með nýjum rafal, en sömu túrbínum. Einnig 
var lagður nýr jarðstrengur frá virkjuninni  
heim að bæ. Fyrirkomulag á samrekstri við 
raforkukerfið gekk vel og framleiddi virkjunin 
18 kW.

En aftur áttu náttúruöflin þátt í að stöðva 
rekstur virkjunarinnar þegar gaus í Eyja
fjallajökli 14. apríl 2010. Mikli aska lagðist yfir 
Svaðbælisheiði og fyllti lækjarfarvegi af ösku 
svo ekki var annað að gera en að hætta 
framleiðslu og stöðva vélarnar. Uppistöðulón 
virkjunarinnar fylltist af ösku og var mokað 
upp úr því margsinnis. Einnig settist aska í 
inntaksmannvirki og rör. Virkjunin hefur ekki 
enn verið gangsett, þremur árum eftir gos, 
þar sem enn berst mikli aska með vatninu í 
rigningum, en fer þó minnkandi. Það mun því 
ekki líða langur tími þar til heyra má þýðan 
nið túrbínuhjólanna þegar þau fara að 
snúast aftur. 

Ólafur Eggertsson, formaður Lands samtaka 
raforkubænda 19992005

Nú er nýafstaðin ráðstefna Landssamtaka 
raforkubænda í Noregi (n. Småkraft 
foreninga) er haldin var í Bergen dagana 
1921. mars. Sjálfur aðalfundur samtakanna 
er í raun aðeins lítill hluti dagskrárinnar er 
samanstóð af eftirfarandi:

• 19. mars  Smávirkjanakúrs NVE 
(Orkustofnunar Noregs). Aðaláhersla á 
Orku og verðmætasköpun  Innlendir 
vaxtarmöguleikar og þróun.

•  20. mars  Setning ráðstefnunnar 
ásamt almennum fyrirlestrum um 
orkumál en deginum lauk með 
aðalfundi samtakanna og veitingu 
smávirkjanaverðlaunanna  2012 (n. 
småkraftprisen).

• 21. mars  Þrjú aðskilin málþing, þar af 
eitt um vindorku. Ráðstefnunni lauk 
með sameiginlegri skoðunarferð til 
rafalaverkstæðis og smávirkjunar í 
nágrenni Bergen.

Skráðir þátttakendur á ráðstefnunni voru 
450 en 64 söluaðilar voru með kynningarbás 
og buðu allt frá lokubúnaði til fjarskiptalausna. 
Einn íslenskur aðili var með kynningu á 
ráðstefnunni, Verkís verkfræðistofa. Höfundur 
sótti heim „Småkraftdagene“ er þeir voru 
haldnir í Ålesund á síðastliðnu ári. Margir 

áhugaverðir fyrirlestrar voru í boði og má 
þar m.a. nefna reynslu af sjálfhreinsandi 
Coanda inntaki í Noregi og innleiðingu 
grænna rafskírteina (n. grønne elsertifikater) 
er eiga að auka enn frekar fjárfestingu 
í endurnýjanlegum orkugjöfum með 
fjárhagslegum stuðningi. Þann 1. janúar árið 
2012 varð Noregur hluti af norsksænskum 
markaði með græn skírteini. En Svíþjóð og 
Noregur settu sér það markmið að auka 
orkuframleiðslu endurnýjanlegra orkugjafa 
um 26,4 TWh. fram til 2020. Eftirfarandi aðilar 
geta sótt um græn skírteini til ársins 2020:

• Öll orkuverk er nýta endurnýjanlega 
orkugjafa með upphaf framkvæmda (n. 
byggestart) eftir 7.9.2009.

• Eldri orkuver er nýta endurnýjanlega 
orkugjafa og hafa aukið orkuframleiðslu 
sína varanlega, upphaf framkvæmda 
eftir 7.8.2009.

• Vatnsaflsvirkjanir með uppsett afl allt að 
1 MW með upphaf framkvæmda eftir 
1.1.2004.

Samkvæmt heimasíðu Småkraft for
eninga eru baráttumál Landssamtaka raf
orku bænda í Noregi m.a.:

• Umsóknarferli NVE: Í dag má búast við 
því að umsóknarferli virkjanaleyfis hjá 
NVE  vari í allt að 56 ár eftir að skilað er 

inn umsókn. Þennan tíma þarf að stytta.
•  Dreifikerfið: Stærsti þröskuldur frekari 

orkuuppbyggingar í Noregi er 
takmarkað dreifikerfi.

• Skattamál: Allar virkjanir með uppsett 
afl yfir 5500 KVA borga grunnskatt 
(n. grunnrenteskatt) af allri sinni 
orkuframleiðslu eða um 30% skatt. Það er 
hamlandi fyrir svo stór verkefni og hefur 
orðið til þess að færri virkjanir 5,010 MW 
eru byggðar í Noregi. Þess eru dæmi 
að rafalar hafi ástimplað afl 5499 KVA. 
Einnig er eignaskattur (n. eiendomskatt) 
oft talsverður og krítískur er kemur að 
hagkvæmnisútreikningum.

Í mars 2012 voru innan Landssamtaka 
raforkubænda í Noregi 246 virkjanir og 600 
skráðir meðlimir ásamt um 40 stuðnings
aðilum, fyrirtæki er styðja fjárhagslega við 
starf samtakanna. Norskir raforkubændur 
halda úti öflugri heimasíðu (kraftverk.net) 
ásamt því að fjórum sinnum á ári kemur út 
tímaritið, Småkraft Nytt.

Að lokum ber að nefna að umsóknir um 
815 virkjanaleyfi bíða afgreiðslu NVE, þar af er 
stór hluti umsóknir um leyfi fyrir smávirkjunum. 
Raforkuverð í Noregi hefur hækkað síðastliðin 
ár af ýmsum ástæðum og er nú að finna stór 

fyrirtæki í eigu einkaaðila er sérhæfa sig í 
uppbyggingu smávirkjana. Má þar nefna t.d. 
Småkraft AS (www.smaakraft.no),  Fjellkraft 
AS (www.fjellkraft.no), Bekk og strøm AS 
(www.bekkogstrom.no) og að lokum Blåfall 
AS (www.blaafall.no) sem RARIK kom að 
með Landsbankanum á árunum 2007 til 2012 
og átti 10% eignarhluta. 

Staða norskra raforkubænda er því 
greinilega sterk hvort sem þeir virkja sjálfir í 
samstarfi eða kjósa að semja við einkaaðila 
um leigu vatnsréttinda.

Småkraft foreninga

Jón Snæbjörnsson, gjaldkeri 
Lands samtaka raforkubænda

18.04.201019.06.2009

Höfundur (t.v.) við virkjanaframkvæmdir í 
Eyvindartungu sumarið 2004. 

Ljósm. Helga Jónsdóttir

Koltunguvirkjun
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Landsnetinu þar sem raforkubóndinn þarf þá 
hvorki að borga fyrir eigin raforkunotkun eða 
dreifingu orkunnar.

Að lokum er rétt að vekja athygli á því 
að smávægilegur fjöldi smávirkjana í eigu 
einkaaðila eru í dag tengdar lands netinu,  

Árið 1999 skipaði Iðnaðarráðherra nefnd til 
að kanna hagkvæmni þess að virkja smærri 
vatnsföll á bújörðum og tilgreina megin kosti 
og galla þess. Niðurstöður nefndarinnar er að 
finna í skýrslunni, 

Raforkubændur – hagkvæmni, tækni, 
möguleikar, er kom út á vegum Iðnaðar 
og viðskiptaráðuneytis í júní 2000. Helstu 
niðurstöður nefndarinnar voru:

• Tæknilega er hægt að virkja 
„bæjarlæki“.

• Slíkur kostur getur verið hagkvæmur fyrir 
einstakling og byggð.

• Hugsanlega mætti framleiða 30 – 50 MW 
með virkjun „bæjarlækja“.

• Slíkt er talinn umhverfisvænn kostur.
• Virkjun bæjarlækja kann að styrkja 

byggð í dreifbýli og auka þar 
fjölbreytileika atvinnulífs.

• Fjármögnun einkarafstöðva þarf að 
gerast með lánum og styrkjum frá 
Lánasjóði landbúnaðarins, Framleiðni
sjóði landbúnaðarins, Orkusjóði, iðnaðar
ráðuneyti og Byggðastofnun.

• Stýrihópur, skipaður fulltrúum 
ofangreindra aðila fjallar um og afgreiðir 
umsóknir ásamt fulltrúa Samtaka 
raforkubænda.

Í skýrslunni kemur fram að samkvæmt 
mati starfsmanna Orkustofnunar gætu verið 
möguleikar á allt að 60 MW með skyn samlegri 
nýtingu lítilla vatnsaflsstöðva á Íslandi . Ýmsir 
áhugamenn um slíkan virkjana kost nefni þó 
tölur allt að 100 MW. Virkjun smárra vatnsfalla 
feli því töluverða orku í sér  orku sem gæti 
nýst fyrst og fremst dreifðum byggðum 
landsins.

Nú árið 2013 er áhugavert að líta til baka 
og sjá hvernig til hefur tekist frá aldamótum 
er skýrslan um raforkubændur leit dagsins ljós 
og  vaxandi áhugi var fyrir byggingu smá
virkjana. 

Er rýnt er í listann hér að neðan er ekki að 
finna mörg verkefni síðastliðin ár, t.d. eina 
litla nýframkvæmd árið 2010 og heildarfjöldi 
virkjana er tæplega þrjátíu. Hvað veldur? 

Húsafell var tengt dreifiveitu RARIK árið 
2004. Þar voru þá í rekstri, Stuttárvirkjun (1948), 
Kiðárvirkjun 1 (1978) og Kiðárvirkjun 2 (2003).

• Gengisfall íslensku krónunnar torveldar 
öll erlend innkaup. Verð á útbúnaði 
til smávirkjana hefur einnig aukist í 
Evrópu sökum mikillar eftirspurnar, þar 
sem rík áhersla er lögð á uppbyggingu 
endurnýjanlegra orkuauðlinda. 

• Lágt raforkuverð hérlendis takmarkar 
einnig arðsemi smávirkjana 
tengdar netinu þrátt fyrir góða 
fjármögnunarmöguleika. Á meðan 
raforkuverð hefur lítið breyst síðastliðin 
ár hefur dreifigjald hækkað umfram 
neysluvísitölu og er það gott dæmi um 
hinn sérstaka raforkumarkað hérlendis.

• Fjarlægð fyrirhugaðra virkjana frá 
dreifiveitu er einnig stór kostnaðarþáttur 
þar sem tengigjald og lagning 
jarðstrengs vegur þungt.

• Sameign á lækjum þar sem lítill minnihluti 
getur stöðvað framkvæmdir

Enn möguleikar til frekari orkuöflunar 
einkaaðila eru víða til staðar ef hægt 
er að tryggja kröfur bæði til arðsemi og 
umhverfisáhrifa. Þar eru ítarlegar undir
búnings rannsóknir forsenda frekari fram
kvæmda.

Ef litið er til baka til tíma sveita raf stöðv
anna voru hérlendis í rekstri allt að 542 heima
rafstöðvar skv. Orkustofnun. Taflan er fylgir 
grein þessari sýnir að flestar heima rafstöðvar 
er nú að finna á Norðurlandi eystra og er það 
líklega sökum vanþróaðra dreifikerfis þar en í 
öðrum landshlutum. 

Að sögn helstu söluaðila búnaðar fyrir 
smávirkjanir er mikill áhugi á endurbyggingu 
heimarafstöðva og nýframkvæmdum. Óvisst 
er hver staðan á því er í dag þar sem erfitt að 
er að nálgast upplýsingar um fram kvæmdir 
og eru minni rafstöðvar ekki tilkynningaskyldar 
til Orkustofnunar. Arðsemi heimarafstöðva 
getur verið mun hærri en virkjana tengda 

Smávirk-
janir í eigu 
einkaaðila

Staðsetning smávirkjana er framleiða inn á netið Upphafsár Uppsett afl 
   [kW]
 
Sleitustaðavirkjun Sleitustöðum, Skagafirði 1985 220 
(Koltunguvirkjun) Þorvaldseyri undir Eyjafjöllum 2000 17 
(Rollulækjavirkjun) Ásólfsskála undir Eyjafjöllum 2001 40 
Botnsárvirkjun Botni, Súgandafirði 2002 550 
Tunguvirkjun Tálknafirði 2002 150 
Sandárvirkjun IV Eyvindartunga, Bláskógabyggð 2003 250 
Kerahnjúkavirkjun Burstabrekkudal, Ólafsfirði 2003 370 
Húsafell Virkjanir tengdar dreifiv. RARIK 2004 550 
Árteigsvirkjun 4 Árteigur, Köldukinn 2004 480 
Hvestuvirkjun  Hvestudal, Arnarfirði 2004 1465 
Systragilsvirkjun Hróarsstöðum, Þingeyjarsveit 2005 55 
Sandárvirkjun V Eyvindartunga, Bláskógabyggð 2005 360 
Múlavirkjun Vatnaleið, Snæfellsnesi 2005 3228 
Lindárvirkjun Gríshóll, Snæfellsnesi 2006 600 
Selárvirkjun Refstaðir, Vopnafirði 2006 175 
Ljósárvirkjun 1 NeðriDalur undir Eyjafjöllum 2007 904 
Árteigsvirkjun 5 Árteigur, Köldukinn 2008 715 
Beinárvirkjun Geysir í Haukadal 2008 80 
Bjólfsvirkjun Seyðisfirði 2008 6400 
Gúlsvirkjun Seyðisfirði 2009 3400 
Torfunesvirkjun Torfunesi, Þingeyjarsveit 2010 5 
Rangárvirkjun Skógargerði, Fljótsdalshéraði 2011 160 
(Vindrafstöð) Belgsholt, Melasveit 2011 30 
Breiðadalsvirkjun Breiðadal við Önundarfjörð 2012 540 
(Köldukvíslarvirkjun) Eyvík, Tjörnesi 2013 2700
 
  Samtals 23444 kW

Árið 2003 kom út handbók sem bar heitið, Litlar 
vatns aflsvirkjanir: Kynning og leiðbeiningar 
um undir búning. Endur skoðuð 2. útgáfa var 
svo gefin út af Orku stofnun árið 2010.  Óhætt 
er að segja að handbókin sé víðlesin þar sem 
engin önnur skýrsla útgefin af Orku  stofnun fær 
nándar nærri eins mikil viðbrögð (e. hits) eða 
um 65.000 á síðasta ári. Orkustofnun hefur 
ákveðið að gefa Landssamtökum raforku
bænda 90 útprentuð eintök af skýrslunni og 
verður henni dreift á komandi aðalfundi.
www.os. i s/orkustofnun/umsokni r/sma
virkjanir/

Önnur handbók ekki síður mikilvæg eru 
leiðbeiningar um mælingar á vatnsrennsli í 
smá ám og lækjum ásamt meðfylgjandi Excel 
skjali til út reiknings á rennsli út frá vatnshæð 
við mismunandi gerðir af mælistíflum. Um er 
að ræða endur skoðun á bæklingi Sigurjóns 
Rist frá árinu 1953, og kemur töflureikniskjalið 
í staðinn fyrir handvirka útreikninga út frá 
töflum og línuritum, sem þar þurfti að beita.
www.vedur.is/vatnafar/smavirkjanir/
leidbeiningar/

Á heimasíðu Ný sköpunar miðstöðvar Ís
lands er að finna Excel reiknilíkan er ætlað 
er að vera hluti af frumstigi í mati á því hvort 
fjár  hagsleg ur grund  völlur sé fyrir upp setningu 
lítillar vatns   aflsvirkjunar. 
www.nmi. is/studningur/ennadhugsa/
reiknilikoen/

Skipulagsstofnun hefur gefið út leið
beiningar um til kynn inga skyldar vatns afls
virkjanir með uppsett afl að 10 MW. 
www.skipulagsstofnun.is/media/ljhlg/Sma
virkjanir.pdf

Til að auðvelda gerð kostnaðar áætlana 
áætla Lands   samtök raforkubænda að setja 
fljót  lega á heimasíðu samtakanna (www.raf
orku bondi.wordpress.com) yfirlit yfir þá aðila 
er bjóða þjónustu tengda smá virk jun um. 

Að lokum er rétt að nefna fyrir þá aðila er 
lesa norsku að bæði ítarlegar leiðbeiningar 
og kostnaðarlíkön er að finna á heimasíðu 
norsku Orkustofnunar (NVE).
www.nve.no/no/Energi1/Fornybarenergi/
Vannkraft/Smaakraftverk/
www.nve.no/no/Energi1/Fornybarenergi/
Kostnadar/

Handbækur

 

 

 
 

Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið 
 
 
 

LITLAR VATNSAFLSVIRKJANIR 
 

 
 
 

 

KYNNING 
OG 

LEIÐBEININGAR UM UNDIRBÚNING 
2. ÚTGÁFA 

 
 
 

APRÍL 2010 

 

samanborið við þann mikla fjölda heima raf
stöðva er áður voru í rekstri  hérlendis. Gefur 
það tilefni til að ætla að mikill fjöldi verk efna 
bíði betri tíma.

Eiður Jónsson
Jón Snæbjörnsson

Frá vígslu heimarafstöðvar í Varmahlíð undir Vestur-Eyjafjöllum er heitir því skemmtilega nafni Gullkvörn. 
Ljósm. Jónas Erlendsson
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Allt frá stofnun hefur aðalfundur félagsins 
verið þungamiðja félagsstarfsins. Staðsetning 
aðalfundar hefur ávallt verið ákvörðuð 
með það að markmiði að starf félagsins 
dreifist sem víðast um landið og nái þannig 
til sem flestra þeirra hafa umráð yfir minna 
en 10 megavött í uppsettu afli eða hyggja 
á slíkar framkvæmdir. Þannig náist að miðla 
þekkingu og reynslu þeirra sem náð hafa 
góðum árangri og hafa aflað sér víðtækrar 
þekkingar á sviði smærri virkjana.

Eftirfarandi er yfirlit yfir fundarstaði aðal
funda og fundartíma:

Aðalfundur Landssamtaka raforkubænda er 
nú í ár haldinn í Geirlandi á Síðu. Þar bjó lengi 
Sigfús H. Vigfússon, rafvirki og bóndi (f. 1902, 
d. 1991) ásamt konu sinni Rósu Pálsdóttur (f. 
1912, d. 1988). Sigfús á Geirlandi átti stóran 
þátt í rafvæðingu VesturSkaftafellssýslu og 
eru störf hans ítarlega rakin í héraðsritinu 
Dynskógum. Af þeim 213 vatnsaflsvirkjunum 
er reistar voru af VSkaftfellingum voru 32 
reistar af Sigfúsi, en þar af smíðaði Sigfús 
hverfla í 21 rafstöð. Eru tvær rafstöðvar 
Sigfúsar nú varðveittar í héraðssafninu á 
Skógum. En Sigfús gerði víðreist og fór árið 
1929 austur á Firði til að setja upp rafstöðvar 
á nokkrum bæjum. Eftirfarandi er lýsing 
Vilhjálms Hjálmarssonar á framkvæmdum við 
rafstöð að Brekku í Mjóafirði:

Skyndimyndir frá þessu fermingarsumri 
mínu, ekki síst frá rafvæðingu heimilisins, 
skjóta enn upp kolli, býsna skírar. Það 
var komið fram á slátt. Laust eftir hádegi 
koma tveir menn sunnan af Reyðarfirði 
á ganglítilli trillu, en þaðan er margra 
klukkustunda sigling á ganggóðu skipi. Annar 
mannanna var Sigfús á Geirlandi. Bóngóður 

Reyðfirðingur hafði tekið að sér að skjótast 
með hann til Mjóafjarðar. Sigfús hafði þá 
skroppið upp í Hérað og hresst við tvær 
nýlegar sveitarafstöðvar og þá lagt nótt við 
dag. Líklega hefur hann ofgert sér því hann 
lagðist veikur til svefns um kvöldið. Morguninn 
eftir tók hann til óspilltra málanna.

Öðru sinni var það í brakandi heyþurrki 
og mikið undir, Sigfús stóðst ekki mátið, 
snaraðist út á tún, greip lausa hrífu og fór 
að raka. Hrífuskaftið hrökk í sundur í fyrsta 
hrífufari. Einhver nærstaddur fékk honum 
aðra traustari og Sigfús fór hamförum í 
töðuflekkjunum til kvölds. Var þá allt þurrt hey 
komið í hlöður. Tvær aðrar svipmyndir minna 
á stemmninguna hjá heimilisfólkinu á Brekku 
þetta minnilega sumar. Ég held að hughrifin 
hafi verið mögnuð hjá öllum þótt meira bæri 
á þeim hjá sumum en öðrum. Þegar slegið 
var utan af svart gljáandi eldavél með þrjár 
hellur og tvo ofna varð fermingardrengnum 
svo mikið um herlegheitin að hann borðaði 
ekki meira þann daginn !

Og þegar Gunnu afasystur og leikfélaga 
lítils fólks á Brekku var sagt hvað til stæði 

Aðalfundur Lands samtaka raforkubænda

AðALfUndUr L AndSSAmtAKA 
r AforKUbændA 2013

Sigfús á Geirlandi

Að loknum aðalfundi er venja að sækja heim rafstöð í nágrenni fundarstaðar og má hér sjá 
raforkubændur við stöðvarhús Sandárvirkjunar IV í Laugardal árið 2005. 

Ljósm. Jónas Erlendsson

Aðalfundar Landssamtaka raforkubænda 2013 verður haldinn í  Hótel Geirlandi 
(3 km austan við Kirkjubæjarklaustur) þ. 13. apríl n.k., og hefst hann kl. 13.00

Fundurinn er opinn öllu áhugafólki um virkjanir innan við 10 MW.

Að loknum fundi býðst fundargestum að skoða litla rafstöð á Kirkjubæ  
og rafstöð í stækkunarferli að Botnum í Meðallandi.

Stjórnin

Dagskrá fundarins verður þannig:

1. Setning fundarins  og skipun starfsmanna.
2. Skýrsla stjórnar.
3. Framsaga, Tinna Þórarinsdóttir frá Veðurstofu, “Afrennsliskort, möguleikar til  raforkuvinnslu”.  
4. Framsaga, Pétur E. Þórðarson, frá Rarik, m.a. um raflínukort.
5. Framsaga, Kristinn Einarsson, frá Orkustofnun, m.a.um viðhorf stofnunarinnar til  virkjana sem 

selja inn á netið.
6. Fyrirspurnir til framsögumanna og orðið frjálst.
7. Reikningar LR 2012 lesnir upp.
8. Reikningar bornir undir atkvæði, og árgjald ákveðið.
9. Kaffihlé, áætlað kl. 15.30 
10. Kosinn einn maður í stjórn til þriggja ára, og einn í varastjórn sama tíma.
11. Kosnir 2 skoðunarmenn til eins árs.
12. Önnur mál.
 Fundarslit, (áætluð eigi síðar en 17.30).

Af forsíðu Tímans, 23. mars 1949.

1. júní bað hún guð almáttugan að hjálpa 
sér, hraðaði sér á vettvang og varð vitni að 
því þegar ljós kviknaði á perunni og vatn 
í kvöldkaffið var hitað á rafmagnshellu. Og 
horfði á ljósið þar til farið var að hátta. Ég 
enda þessar línur með tilvitnun í fyrri skrif mín:

Heimilisfólkinu á Brekku þótti vænt um 
Sigfús á Geirlandi og dáði hann, ekki aðeins 
sem ljósgjafa heldur einnig sem mann eftir 
sumarlöng kynni á Brekku. Hjálmar hafði 
mynd af honum í stofu sinni þar sem hún 
er enn. Og sá sem þessar línur párar sendi 
honum eitt sinn afmæliskveðju í nafni allra á 
bænum á  þessa leið:

Heillaóskir fimmtugum flytja vil ég þér
sem færðir okkur heima ljós og hlýju.

Þú Sigfús Helgi Vigfússon er minnisstæður mér
sem maður ársins tuttugu og níu.

Heimildir:
Dynskógar, 2. bindi, 1983
Mjófirðingasögur, 1. bindi, 1987
Árbók Hins íslenzka fornleifafélags, 1998

Jón Snæbjörnsson

1. 1999. Stofnfundur 4. júní á 3. hæð Bændahallar
2. 2000. 8. og 9. júní á Kirkjubæjarklaustri
3. 2001. 15. júní á Selfossi
4. 2002. 28. júní á Egilsstöðum
5. 2003. 12. júní á Laugum í Sælingsdal
6. 2004. 4. júní í Ljósvetningabúð í Köldukinn
7. 2005. 30. sept. Lindin Laugarvatni
8. 2006. 19. apríl í húsi Orkuveitunnar Reykjavík
9. 2007. 17. apríl í Vík í Mýrdal
10. 2008. 20. júní á Egilsstöðum
11. 2009. 27. júní á Ísafirði
12. 2010. 11. júní á Hvanneyri
13. 2011. Enginn fundur
14. 2012. 15. júní í Þrastarlundi Grímsnesi
15. 2013. 13 apríl. Hótel Geirland á Síðu

Árið 2014 er stefnt að því að halda 
aðalfundinn á sunnanverðum Vestfjörðum, 
líklega á Bíldudal.

Jón Snæbjörnsson
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