


Bein og óbein störf á Grundartanga

2018
(í milljarðar kr.) Norðurál Elkem Samtals

Laun 5 2,6 7,6

Aðkeypt
þjónusta

8 3,5 11,5

13 6,1 19,1

Bein og óbein störf á Grundartanga:

• Um 20 stór og smá iðn- og 
þjónustufyrirtæki

• Um 1.100 störf á svæðinu

• Um 1.000 störf í þjónustu við svæðið 
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Lykilfyrirtæki
Álver Norðuráls 

• Tók til starfa árið 1998

• Stærsti vinnustaður Vesturlands með um 580 stöðugildi. 
68% starfsmanna Norðuráls búa á Vesturlandi.

• Hreint ál unnið úr áloxíði með raforku úr fallvötnum og 
jarðvarma.

• Ál og álblöndur fara á erlenda markaði en íslenski 
áliðnaðurinn er ein stærsta útflutningsgrein landsins.

Kísilmálmverksmiðja Elkem Ísland

• Tók til starfa árið 1979 

• Ein af fimm stærstu verksmiðjum sem framleiða 
kísilmálm í heiminum. 

• 250 starfsmenn og búa um 85% starfsfólksins í 
Hvalfjarðarsveit og á Akranesi. 

• Framleiðir og selur sérhæfðar kísilafurðir til íblöndunar í 
stáliðnaði. Eiginleikar kísilmálmsins eftirsóttir við 
framleiðslu rafmagnsstáls
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Um Þróunarfélag Grundartanga

Stofndagur:

7. júlí 2016

Stofnaðilar:

• Akraneskaupstaður

• Borgarbyggð

• Faxaflóahafnir sf.

• Hvalfjarðarsveit

• Reykjavíkurborg

• Skorradalshreppur

Tilgangur:

Sameina krafta sveitarfélaga, Faxaflóahafna 
og fyrirtækja á atvinnusvæðinu og mynda eitt 
öflugt atvinnusóknarsvæði.
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Sviðsmyndir 2040
• Horft til ársins 2040 með fjórum ólíkum 

sviðsmyndum.

• Breið aðkoma fjölda ólíkra aðila úr 
nærumhverfi.

• Sviðsmyndir hjálpa okkur að taka ákvarðanir 
í dag með framtíðina í huga. 

• Þær eru öflug aðferð til að skilja umhverfið 
og skapa sameiginlegan skilning á því hvað 
rétt sé að gera í dag til að undirbúa 
framtíðina. 

• Með sviðsmyndum er auðveldara að móta 
stefnu og næstu skref.
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Sviðsmyndir 2040

Samkeppnis- hæfni

Detroit/Djúpavík

Lítil samkeppnishæfni og 

neikvætt viðhorf

„Groundhog Day“

Lítil samkeppnishæfni og 

jákvætt viðhorf

Dettifossvirkjun

Mikil samkeppnishæfni og 

neikvætt viðhorf

Auðlindatangi

Mikil samkeppnishæfni og 

jákvætt viðhorf
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Stefnumótun
• Stefna Þróunarfélags Grundartanga tekur mið af 

sviðsmyndunum fjórum.

• Sameiginleg sýn og skýr stefna fyrir alla sem 
tengjast Grundartanga.

• Nýir aðilar sem kanna möguleika á að hefja 
starfsemi á Grundartanga geta horft til stefnu 
svæðisins 

• Helstu þættir stefnunnar eru:

• Innviðir 

• Umhverfismál

• Ímyndarmál

• Nýsköpun- og þróunarverkefni

• Klasasamstarf

• Öryggismál
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Nýsköpunarsetur

• Samningar um Nýsköpunarsetur á Grundartanga voru 
undirritaðir nýverið. 

• Tilgangur með stofnun og rekstri Nýsköpunarsetursins á 
Grundartanga er að styðja við nýsköpun í atvinnulífinu og 
auðvelda frumkvöðlum að raungera hugmyndir sínar.

• Að Nýsköpunarsetrinu á Grundartanga standa;

• Elkem Ísland

• Nýsköpunarmiðstöð Íslands

• Akraneskaupstaður

• Hvalfjarðarsveit

• Þróunarfélag Grundartanga. 

• Þórdís Kolbrún Gylfadóttir ráðherra vottaði samninginn.

• Í Nýsköpunarsetrinu verður unnið með verðmætaskapandi 
hugmyndir á sviði orku eða umhverfismála fyrir núverandi 
eða framtíðarstarfsemi á Grundartanga, þjóðinni til heilla.
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Þróunarverkefni
Fjölbreytt flóra verkefna

Eitt af markmiðum Þróunarfélags Grundartanga er að 
standa fyrir fjölbreyttum þróunarverkefnum til að 
styrkja svæðið í heild sinni, núverandi starfsemi og 
laða að ný og spennandi verkefni. Sem dæmi má 
nefna:

• Orkuvinnsla og orkuenndurvinnsla 
(Glatvarmavirkjun)

• Skógrækt á og í kringum svæðið (græni trefillinn)

• Kynningarmál fyrir svæðið í heild sinni

• Þróunarverkefni að norskri fyrirmynd í tengslum 
við skipulagsmál (lóðir klárar fyrir ákveðna 
starfsemi)

• Tengja Grundartanga við almenningssamgöngur

• Auknar umhverfisrannsóknir og umhverfisvöktun

• Uppbygging á heita- og kaldavatnsveitu

• Fullnýting - „Waste to value“
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Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna
og markmið Elkem
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Lífr. hráefni Lífr. Eldsneyti

Ristun
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• Landrými

• Nálægð við höfn

• Varmi til upphitunar á sjó og vatni

• Súrefni frá mögulegri vetnisframleiðslu

• Fæða/bætiefni frá mögulegri þörungaframleiðslu 

Fiskeldi á Grundartanga
(Heitur sjór, súrefni, landrými, rafmagn, þörungur)
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Þörungar - framtíðarstóriðja Íslands?
(Rafmagn,CO2 ,Heitt- og kalt vatn, landrými, höfn)

• Algalíf

• Algennovation

• SagaNatura

• Omega Algae
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Fjölmargir möguleikar á nýtingu vistvæns eldsneytis gert úr vetni
- með eða án CO2
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MarKmiðið er að starfsemi Elkem Ísland verði kolefnishlutlaus 2040
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• Það eru takmörk fyrir því hve mikið af flís er 
hægt að nota sem hráefni í bræðsluofnana

• Nýta má 200 - 320 °C varma til að þurrka og 
rista (torrification) lífmassa til að framleiða líf-
kolefni

➢ Líf-kolefni er losunarhlutlaust,  með hærra 
nýtanlegt kolefnisinnihaldi (fix-C) en lífmassi

➢Geymist betur, dregur í sig lítinn raka

➢Úr lífmassanum fæst metangas og annað eldsneyti

➢Með því að nýta reykvarmann frá Elkem til 
ristunnar, má nýta eldsneytið sem myndast til 
annara þarfa (t.d til hitunnar og á farartæki)

Auka hlutfall líf-kolefnis í hráefum - Ristun á viðarflís

Eldsneyti



Orkuvinnsla úr varma sem nú fer til spillis
-Auðlindastraumur frá bræðsluofnum Elkem
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Ónýttur varmi frá bræðsluonfum fangaður með gufukötlum

Off-gas 231°C => 21 MW, 90% utilization: Annual energy production 165.564 MWh
Off-gas 180°C => 25 MW, 90% utilization: Annual energy production 197.100 MWh
Off-gas 100°C => 31 MW, 90% utilization: Annual energy production 224.404 MWh 
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• Áætluð raforkuframleiðsla 25 MW

➢Möguleiki á víkjandi orkunotkun „rúllandi reiðuafl“

➢ Þá er hægt að selja ótrygga orku sem forgangsorku

➢ Framleiðsla á hitaveituvatni í eimsvala rafstöðvar

• Uppfylla má 17% af aflþörf í spá um hægar framfarir

• Nýting orkunnar til að styrkja starfsemi Norðuráls

➢ 25 ma.kr fjárfesting, 60 ný framtíðarstörf

➢ Eykur útflutningsverðmæti um 5,6 ma.kr./ári

➢ Útsvarstekjur aukast um 85 m.kr og skatttekjur um 
135m.kr

➢Minnkar kolefnisfótspor svæðisins

Raforkuframleiðsla ásamt hitaveitu frá umframvarma á Grundartanga

• Sviðsmyndir orkuspánefndar um framleiðsluþörf til 2050
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Nýtanlegur varmi frá kælikerfum Elkem Varmaafl  
MW th

Hitaveita 40/80°C  
Afköst  m3/h

Heitsjór 20°C
Afköst   m3/h

Frá kælikerfum ofna 40 860 2.000

Frá loftpressum og málm-
útsteypingu

2 40 100

Frá eimsvala túrbínu* 50 1.000 3.200

Varmaorka alls(tæknilega 
nýtanleg)

92 1.900 5.300

Varmaorka kælikerfa sem nýta má í hitaveitu og heitsjávareldi
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• Með hitaveitu á Grundartangasvæðinu má losa um 2 -4 MW  
rafmagns sem nú er nýtt til upphitun húsa og baðvatns

• Auk þess má nýta varmann til að bæta við hitaveitu á 
Akranesi og í Hvalfjarðasveit

➢Mætir aukinni eftirspurn í framtíðinni

➢ Tryggir öryggi hitaveitunnar

• Lífland þarf um 2.000 kg/klst. af 170°C gufu í starfsemi sinni á 
Grundartanga.

Hita- og Gufuveita á Grundartanga
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Möguleg gufuöflun Líflands 2.000 kg/klst.

• Núverandi olíuketill
• Notkun 1.200 lítrar á dag
• Notkun 560 diesel bíla/ári
• CO2 losun um 1.000 tonn/ári

• Rafskautaketill 1.400 kW
• Orkunotkun um 5.300 MWh/ári
• Notkun 2.000 rafbíla /ári 
• CO2 losun um 0 tonn/ári

• Gufuketill á ofnreyk frá Elkem
• Gufulögn 1.000 m, D80, PN16
• Orkunotkun, umframvarmi frá Elkem
• CO2 losun um 0 tonn/ári
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• Líftími hitaveitna er mældur í áratugum

• Orkusölusamningur Elkem rennur út 2029 og þá gæti 
starfsemin Elkem á Grundartanga hætt

• Það er tæknilega mögulegt að nýta umframvarma frá álveri 
Norðuráls og byggja nýja varmastöð þar

• Gerð hefur verið gróf áætlun fyrir 5 MWth hitaveitu frá álveri 
Alcoa á Reyðarfirði. Þar er áætlun fyrir varmastöðina 450-600 
m.kr.

• Ef allur iðnaður á Grundartanga leggst af og engin 
umframvarmi verður til staðar, þá er hagkvæmara að setja 
upp stóran rafskautaketil en að rafhita hvert hús í sveitinni

Hitaveita til framtíðar
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Köld, niðurgreidd svæði í Hvalfjarðarsveit



Hugsanlegt tilraunaverkefni um föngun á CO2 losun frá stóriðju 
-Tilraun til að nýta CO2 og/eða dæla honum niður 





© by Elkem

Tilraunaverkefni um föngun, koltvísýrings frá stóriðju- förgun og nýting



Framleiðsla á rafeldsneyti á Grundartanga
-Vistvæn díselolía



Þróun í notkun jarðefnaeldsneytis á Íslandi

Brennsla á hverjum lítra jarðefnaeldsneytis losar um 3 kg af CO2
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Hvað höfum við gert !!
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• Fellur vel að hlutverki Landsvirkjunar

- Hlutverk Landsvirkjunar er að hámarka afrakstur af þeim 
orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með sjálfbæra 
nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi 

• 1,9 TWst fara til spillis í dag vegna þess að íslenska 
raforkukerfið er einangrað

- Þannig renna t.d. milli 10-20% af vatni sem Landsvirkjun gæti 
nýtt í sjóinn í meðalári því Íslendingar þurfa að miða 
vinnslugetu við verstu vatnsár

• Yfir 100 MW af „rúllandi“ reiðuafli mætti nýta betur

- Framleiðsla á rafeldsneyti getur vikið fyrir forgangsorku

• Mögulegt að fullnýta sveiflukennda orkuframleiðslu 
vindmilla

Víkjandi framleiðsla á rafeldsneyti úr íslenskri umframorku

Heimild: Landsvirkjun



• Með rafmagni, vatni og koltvísýringi frá 
útblæstri bræðsluofna má búa til vistvænt 
eldsneyti

- Metanól

- Metan

- Etan

- Díesel,  (fischer tropsch)

- Lignosellulosa biomassi, => Biofuels

• Vistvænt eldsneyti er ekki orðið 
samkeppnishæft við jarðefnaeldsneyti, en 
margt bendir til að svo verði á næstu árum • Vetni + CO2 = Metan

• Hitakærar örverur

Framleiðsla á vistvænu eldsneyti
(Rafmagn, CO2, ferskvatn, hiti, höfn og landrými)

46

• Tæknilega mögulegt að framleiða 140.000 t/ári af Fischer tropsch“ dísilolíu 

➢ Rafgreinir (hitakær “solid oxide“ rafgreinir með hárri nýti) og 450.000 t af CO2

➢ Annar þörf íslenska fiskiskipaflotans

• Dæmi um 40 MW rafgreinastöð
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• Það tekur langan tíma að koma upp innviðum og skipta 
út núverandi samgöngutækjum fyrir losunarfrítt 
eldsneyti

• Nú er komin tækni til að framleiða vistvænt eldsneyti 
með raforku, með CO2 sem orkubera

- Allir innviðir og markaður til staðar

• Grundartangi er kjörinn staður til framleiðslu á 
rafeldsneyti

- Raflínur inn á svæðið

- Glatvarmi í boði sem bætir nýtni rafgreiningar um 25%

Framleiðsla á eldsneyti með rafmagni og CO2



Þróunarfélag 
Grundartanga
Hitaveita Grundartanga

Ráðgjafarsvið

—
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Á Grundartanga verður til talsvert magn varma í tengslum við starfsemi iðnfyrirtækjanna 

þar. Horft hefur verið til þess að nýta þessa orkulind sem í dag fer til spillis. 

Markmið með orkuendurvinnslu á Grundartanga eru m.a. eftirfarandi:

— Draga úr orkusóun (glatvarma, raf- og olíukyndingu á svæðinu)

— Koma upp hitaveitu á Grundartanga og nærumhverfi sem í dag er kalt svæði

— Draga úr losun á koltvísýringi (CO2)

— Styðja við fjölnýtingu

— Styðja við klasasamstarf

— Stunda nýsköpun og tækniþróun

Einn af þeim kostum sem er nærtækastur er að nýta umframvarmann sem orkugjafa til 

hitaveitu fyrir fyrirtæki á Grundartanga.

Til þessa hefur orka til upphitunar húsnæðis og fyrir heitt neysluvatn verið fengin úr 1-3 

MW af raforku sem nýta mætti til verðmætari þarfa.

— Til lengri tíma litið er mun hagkvæmara að kynda hús með hitaveitu sem mun því 

gera rekstur fyrirtækja á Grundartanga hagkvæmari.

— Hingað til hefur ekki verið boðið upp á hitaveitu á Grundartanga og því hafa 

núverandi fyrirtæki sett upp rafmagns hitakerfi.

Jafnframt því að útbúa hitaveitu fyrir Grundartangasvæðið miðar hönnun verkefnisins að 

því að geta síðar meir, einnig veitt hita til nærliggjandi býla sem nú njóta niðurgreiðslu 

vegna rafhitunar og þannig bætt nýtingu hitaveitunnar og orku á svæðinu. 

— Samkvæmt upplýsingum frá Orkustofnum er hitaþörf býla í nágreni Grundartanga um 

4.500 MWst.

Hitaveita á Grundartanga sem nýtir umframvarma er frábrugðin hefðbundnum hitaveitum 

á Íslandi að því leyti að um yrði að ræða fjarvarmaveitu sem er í lokuðu tvöföldu kerfi 

þannig að vatn til upphitunar er endurnýtt og því eykst notkun ferskvatns ekkert miðað 

við núverandi notkun.

Verkefnið
Þróunarfélag Grundartanga
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Þróunarfélag Grundartanga

Samantekt

— Ljóst er að arðsemi verkefnisins reiknast lág og jafnvel neikvæð ef einungis er horft til skamms tíma (10 ára).

— Aftur á móti er um að ræða langtímafjárfestingu en veitukerfi eru ódýr í rekstri og hafa langan líftíma.

— Til lengri tíma litið ætti arðsemi fjárfestingarinnar að vera ásættanleg.

— Heildarfjárfesting við uppsetningu varmastöðvar og hitaveitulagnar er áætluð tæpar 300 m.kr.

— Að auki er stofnkostnaður hvers fyrirtækis við að breyta húsnæði yfir í hitaveitu áætlaður um 8.000 kr./m 2.

— Verkefnið mun draga úr orkusóun á Grundartanga og hægt verður að nýta orkuna til að koma upp hitaveitu á 
svæðinu.

— Nýting varmans mun m.a. draga úr losun koltvísýrings (CO2).

Nýting umframvarma

Hitavæðing svæðisins
— Orka nýtt til upphitunar húsnæðis fyrirtækja á Grundartanga eru nú fengin frá 1-3 MW af rafmagni.

— Varmaþörf svæðisins er áætluð um 2,5 MWst (miða við 4.500 klst. nýtingartíma/ári).

— Gert ráð fyrir að 3,5 MW varmastöð geti þjónað Grundartangasvæðinu öllu .

Fjárfestingar

Hagræðing
— Áætlað er að þeir notendur sem tengist væntanlegri hitaveitu mega vænta umtalsverðrar lækkunar í kostnaði við 

upphitun og baðvatns í núverandi húsnæði.

— Áætlað er að orkukostnaður Grundartangasvæðisins geti lækkað um allt að 40%. 

Arðsemi

Óvissa í rekstri
— Lítil og þekkt óvissa er í rekstri hitaveitulagna en óvissa kann að ríkja varðandi rekstur varmastöðvarinnar.

— Nýting glatvarmans er nýjung á Íslandi þrátt fyrir að reynsla sé til staðar frá öðrum starfsstöðvum Elkem erlendis.

Aukin notkun
— Ljóst er að aukin nýting á spátímabilinu mun hafa jákvæð áhrif á verkefnið, sjóðstreymi þess og vænta arðsemi.

— Forsvarsmenn telja litlar líkur á því að notkunin muni minnka á næstu árum, því sú starfsemi sem nú er á 
Grundartanga, þarf að vera fyrir hendi á meðan stóriðjan er á svæðinu.



52© 2019 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Sá umframvarmi sem er til staðar á Grundartangasvæðinu stafar fyrst og fremst frá 

starfsemi Elkem og Norðuráls.

— Vegna eðlismunar á starfsemi þessara tveggja fyrirtækja er talið hagkvæmast að 

byrja á því að beisla varmann frá Elkem þar sem útblásturshitinn er mun hærri en hjá 

Norðuráli. 

Elkem er jákvætt fyrir nýtingu á umframvarma frá starfsemi sinni en vegna óvissu í 

rekstrarstöðu félagsins um þessar mundir, hefur Elkem ekki áhuga á að draga vagninn í 

þessu verkefni.

Því þarf að stofna sérstakt félag um starfsemina meðal hagsmunaraðila, kynna 

hugmyndirnar fyrir væntanlegum viðskiptavinum og gera áætlanir um kostnað þeirra við 

að skipta úr núverandi rafhitun yfir í hitaveitu.

Kanna þarf hvernig framkvæma megi þessi jákvæðu orkuskipti á sem hagkvæmastan 

hátt og hvort einhver stuðningur fáist til að hrinda þessu í framkvæmd.

Þó svo að Elkem sé ekki tilbúið að leggja út fyrir stofnkostaði varmastöðvarinnar, þá er 

fyrirtækið jákvætt fyrir að varminn sé nýttur ásamt því að leiða uppbyggingu og reka 

varmastöðina, þar sem hún verður hluti af kælikerfi fyrirtækisins. 

— Hvati Elkem fyrir að stofn- og rekstrarkostnaður verði sem lægstur, er að þegar 

rekstrartekjur hafa borgað upp stofnkostnað fjárfestingarinnar mun fyrirtækið fá tekjur 

af varmastöðinni. 

Af þeim ástæðum sem nefndar eru hér að framan myndi Elkem reka og viðhalda 

varmastöðinni og það ætti að vera auðsótt mál að fá eitthvert af núverandi 

þjónustufyrirtækjum á Grundartanga til að reka og viðhalda dreifiveitunni í umboði 

félagsins sem stofnað verður um eignarhald og rekstur hitaveitunnar.

Rekstrarfyrirkomulag
Þróunarfélag Grundartanga

Aukin arðsemi til framtíðar

Til að auka arðsemi veitunnar er mikilvægt að fá sem flesta notendur frá 
upphafi og til þess væri skynsamlegt að hefja viðræður við nærliggjandi 

veitufyrirtæki, þ.e. Hitaveitu Hvalfjarðasveitar og Veitur um orkukaup frá 
hitaveitu Grundartanga. 

— Hugsanlega gætu þær viðræður leitt til þess að nærliggjandi veitufyrirtæki 
sýni áhuga á að reka alla hitaveituna.
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Varmaþörf fyrirtækja á Grundartanga

Húsnæði fyrirtækja á Grundartanga eru nú hituð með rafmagni sem jafnframt er nýtt til 

hitunnar baðvatns sem mikil notkun er á vegna eðli starfseminnar 

Varmaþörf fyrirtækja hefur verið lauslega áætluð út frá samanlagðri orkudreifingu RARIK 

á svæðinu auk þess sem gróft mat hefur verið gert fyrir heitavatnsþörf stóriðjunnar 

(Elkem og Norðurál). 

Greiningin gefur til kynna að meðaltals varmaþörf svæðisins sé um 2,5 MWst (miða við 

4.500 klst. nýtingartíma/ári) en gera þarf frekari rannsóknir til að meta hámarks 

samtímanotkun sem getur verið mikil, sér í lagi á köldum dögum þegar hundruð manna 

fara í bað á svipuðum tíma.

Áreiðanleiki kerfisins

Ein af ástæðum þess að mikill umframvarmi frá Elkem hefur ekki verið nýttur til hitaveitu 

eru mögulegar rekstrarstöðvanir til skamms eða langs tíma sem myndu draga úr 

áreiðanleika veitunnar. 

Samkvæmt 40 ár rekstrarsögu Elkem er varmaafl frá öllum þremur ofnum félagsins til 

reiðu yfir 90% af tíma ársins og frá tveimur ofnum af þremur til reiðu yfir 99% tímans. 

Sé þörf á að tryggja 100% uppitíma varmastöðvarinnar eru til staðar 2 MW í 

rafskautakötlum sem nýta má í neyðartilfellum til að uppfylla stóran hluta af varmaþörf 

svæðisins. 

„Köld“ býli

Samkvæmt gögnum frá Orkustofnun er nú notaðar um 4.500 MWst á ári (0,5 
MW að jafnaði alla klst. ársins) til að hita upp öll köld býli í Hvalfjarðarsveit. 

Til að leggja mat á ákjósanlega stærð varmastöðvarinnar er horft til viðmiða 
Orkustofnunar sem miðar við að nýtingartími hitaveitna á ársgrundvelli jafngildi 

um 4.500 klst.

— Aflþörf kaldra býla Hvalfjarðarsveitar reiknast þá um 1 MW.

— Að teknu tilliti til öryggisstuðuls væri rétt að miða aflþörf sveitarinnar við 

1,5 MW afl. 

Hitaveita Grundartanga
Þróunarfélag Grundartanga

Í fyrsta áfanga er gert ráð fyrir um 3,5 MW 

varmastöð sem þjóna muni Grundartangasvæðinu. 

5MW varmastöð ætti að duga til að hita jafnframt 

upp öll köld býli í nágrenninu.

Hitaveita á Grundartangasvæðinu

Heimild: Forsvarsmenn Þróunarfélags Grundartanga



54© 2019 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Varmastöð

Hagkvæmni varmastöðvar hjá Elkem ræðst nokkuð af stærð hennar og lauslega 

áætlaður stofnkostnaður varmastöðvar sem dugar fyrir núverandi varmaþörf fyrirtækja á 

Grundartangasvæðinu (3,5 MW) er um 172 m.kr. án vsk.

— Til staðar eru 2 MW rafskautakatlar sem nýta má í neyðartilfellum til að uppfylla 

stóran hluta af varmaþörf svæðisins. 

Þegar fyrsti áfangi varmastöðvar hefur verið reistur má margfalda afkastagetu hennar 

með hlutfallslega litlum tilkostnaði. 

— Því er mikilvægt fyrir arðsemi verkefnisins að fá sem flesta notendur inn á veituna í 

upphafi.

— Seinna meir má líta til býla í nágrenninu en þó er ljóst að fara þarf í talsverðar 

fjárfestingar til að leggja stofnæðar út fyrir Grundartangasvæðið.

Hitaveita

Samkvæmt minnisblaði frá Mannvit er gert ráð fyrir tvöföldu lagnakerfi á 

Grundartangasvæðinu, samtals um 5.100 m og skurðlengdir því helmingur þess. 

— Lagnakerfið skiptist í dreifilagnir (4.100 m) og heimæðalagnir (1.000 m).

Kostnaður vegna lagningar nýrrar hitaveitulagnar á Grundartanga er áætlaður rúmar 126 

m.kr. án vsk.

Fjárfestingar
Þróunarfélag Grundartanga

Varmastöð

Verkliður stk./m Einigaverð Kostnaður

Reykrörs varmaskiptir 1 75.000.000 75.000.000

Uppsetng á varmskipti 1 2.000.000 2.000.000

Tenging við varmaslaufur / lokar 2 6.000.000 12.000.000

Hringrásadæla hitaveitu+tenging 1 3.000.000 3.000.000

Vatnslagnir varmstöð og tenging 50 20.000 1.000.000

Flytja og tengja rafskautakatla 2 15.000.000 30.000.000

Millispennir og rofar + tenging 1 5.000.000 5.000.000

Ófyrirséð 20% 25.600.000

Alls 153.600.000

Umsjón, hönnun, eftrilit 12% 18.432.000

Samtals 172.032.000

Hitaveitulögn

Verkliðir Kostnaður

Verkframkvæmd 66.000.000

Efniskostnaður 28.000.000

Ófyrirséð 20% 18.800.000

Alls 112.800.000

Umsjón, hönnun, eftrilit 12% 13.536.000

Samtals 126.336.000

Stækkun veitunnar

Til að auka tekjur veitunnar þyrfti að ná inn köldum býlum Hvalfjarðarsveitar 
en til þess þyrfti að leggja stofnveitu sem næði um 10-15 km til austur og 

vesturs frá Grundartanga.

Áætlað er að heildarkostnaður við slíkar veitur geti við um 750-950 m.kr.

— Gert er ráð fyrir að styrkir frá Orkustofnun geti numið um 200-300 m.kr.

Því er um að ræða fjárfestingu til langs tíma.

Heimild: Forsvarsmenn Þróunarfélags Grundartanga og greining KPMG

Heimild: Forsvarsmenn Þróunarfélags Grundartanga, Mannvit og greining KPMG
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Lánsfjármögnun

Eftirstöðvar fjárfestinga í nýrri varmastöð og hitaveitulögn verða 

fjármagnaðar með láni. Hér má t.d. horfa til grænna lánveitinga hjá 

Lánasjóði sveitarfélaga.

Í arðsemisútreikningum er gert ráð fyrir eftirfarandi forsendum:

— Lánsfjárhæð: 150 m.kr. (50%)

— Lánstími: 10 ár

- Gert er ráð fyrir að lánið verði endurgreitt með jöfnum 

afborgunum

— Vextir: 5,0% óverðtryggðir vextir

Greiðsluferil og þróun lánsins má sjá í töflunni hér að neðan:

Fjármögnun
Þróunarfélag Grundartanga

Heimild: Greining KPMG

Styrkveitingar

Styrkir til hitaveituverkefna eru fast mótaðir og heldur Orkustofnun utan um 
úthlutun þeirra. Styrkir vegna nýrra hitaveitna eru veittir til íbúðarhúsnæðis, 

félagsheimila, kirkja og björgunarsveitahúsnæðis á rafkynntum (köldum) 
svæðum en ekki til iðnaðarhúsnæðis. 

— Ekki er gert ráð fyrir að styrkur fáist frá Orkustofnun vegna hitaveitu á 
Grundartangasvæðinu enda engin íbúðarhús eða félagsheimili á svæðinu.

Ef farið verður í hitavæðingu kaldra býla á seinni stigum má vænta að styrkir 

fáist greiddir vegna þeirra framkvæmda. Fái öll hús í Hvalfjarðarsveit, sem rétt 
eiga til niðurgreiðslum hitaveitustyrk úr Orkusjóði telja forsvarsmenn 

Þróunarfélags Grundartanga að styrkurinn geti orðið allt að 200 m.kr.

Eiginfjárframlag

Í þessum útreikningum er gert ráð fyrir að 50% framkvæmdakostnaðar 

verði fjármagnað með eigin fé.

— Eiginfjárframlag vegna fjárfestinga nemur þá um 150 m.kr.

Telja má að ef þjónustuaðilar og verktakar á Grundartangasvæðinu 

verði hluthafar í veitunni, kunni hluti af eiginfjárframlagi þeirra að felast í 

vinnuframlagi sem getur lækkað fjárútlát vegna verkefnisins verulega.

— Í arðsemisútreikningum er áætlað að heildar eiginfjárframlag í 

verkefnið (fjárfestingar auk fjármagnsgjalda) kunni að vera rúmar 

175 m.kr.

Fjármögnun

Afborgun Vextir Staða

149.184.000

Ár 1 -14.918.400 -7.459.200 134.265.600

Ár 2 -14.918.400 -6.713.280 119.347.200

Ár 3 -14.918.400 -5.967.360 104.428.800

Ár 4 -14.918.400 -5.221.440 89.510.400

Ár 5 -14.918.400 -4.475.520 74.592.000

Ár 6 -14.918.400 -3.729.600 59.673.600

Ár 7 -14.918.400 -2.983.680 44.755.200

Ár 8 -14.918.400 -2.237.760 29.836.800

Ár 9 -14.918.400 -1.491.840 14.918.400

Ár 10 -14.918.400 -745.920 0

Samtals -149.184.000 -41.025.600
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Rekstrartekjur

Áætluð hitaveituþörf fyrirtækja á Grundartanga er metin um 232.960 m3 á ári.

Ef tekið er mið af dreifbýlistaxta Veitna, má vænta þess að tekjur hitaveitunnar frá 

fyrirtækjum á svæðinu geti orðið um 40 m.kr. á ársgrundvelli sem skiptast á milli 

varmastöðvarinnar annars vegar og dreifiveitunnar hins vegar.

— Lauslaga áætlað væri þetta um 40% hagkvæmari orkukaup til upphitunar en fyrirtæki 

eru að greiða í dag. 

Í „Leið 1“ er ekki gert ráð fyrir aukinni notkun yfir spátímabilið heldur hækka tekjur og 

gjöld einungis með verðlagsþróun.

Í „Leið 2“ er gert ráð fyrir að nýir notendur bætist við kerfið á næstu árum. Aukningin 

byggir á væntingum hafnarstjóra Faxaflóahafna en erfitt er að spá fyrir um þróun 

svæðisins með nákvæmum hætti.

— Árin 2023 og 2026 bætast við tveir nýir notendur sem nota um 4.000 m3/ári hvor. 

Tekjur aukast þá um tæpar 1,4 m.kr. hvort árið.

— Árið 2027 bætist við einn stórnotandi sem tekur um 25.000 m3/ári sem hækkar tekjur 

veitunnar um allt að 4,3 m.kr. á ári.

Rekstrarkostnaður

Rekstrarkostnaður hitaveitunnar er áætlaður um 3% af stofnkostnaði hennar eða um 10 

m.kr. árlega.

— Rekstrarkostnaðurinn skiptist jafnt á milli varmastöðvarinnar og dreifiveitunnar eða 

um 5 m.kr. á hvorn hluta.

Rekstrarforsendur
Þróunarfélag Grundartanga

Tekjur frá köldum býlum

Raforkunotkun kaldra býla er um 4.500 MWst á ári skv. Orkustofnun. 

Ef gert er ráð fyrir að um 40 kWst sé að baki hverjum rúmmetra (m 3) af vatni 

má leiða út að vænt hitaveituþörf sveitarinnar sé um 112.500 m 3 á ári.

Ef “köld“ býli í nágrenninu yrði jafnframt tengd við veituna og bættust við 

notendahópinn, má áætlað að tekjur hitaveitunnar aukist um tæpar 20 m.kr. á 
ári.

Raforkunotkun og tekjur

Grundartangi

Áætluð raforkunotkun, kWh/ári 11.644.520

Væntur nýtingartími 4.500

Aflþörf á ári, MW 2,6

Áætluð hitvaveituþörf, m
3
/ári 232.960

Verð á heitavatni (kr/m
3
) 173,3

Tekjur varmastöðvar 40.374.298

Hvalfjarðarsveit - köld býli

Áætluð raforkunotkun, kWh/ári 4.500.000

Væntur nýtingartími 4.500

Aflþörf á ári, MW 1,0

Áætluð hitvaveituþörf, m
3
/ári 112.500

Verð á heitavatni (kr/m
3
) 173,3

Tekjur varmastöðvar 19.497.375

Heimild: Forsvarsmenn Þróunarfélags Grundartanga og greining KPMG
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Þróunarfélag Grundartanga

Arðsemisgreining – Leið 1

Heimild: Forsvarsmenn Þróunarfélags Grundartanga og greining KPMG

Arðsemisgreining

kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Tekjur

Grundartangi 40.374.298 41.383.655 42.418.246 43.478.703 44.565.670 45.679.812 46.821.807 47.992.352 49.192.161

Hvalfjarðarsveit - köld býli 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tekjur samtals 40.374.298 41.383.655 42.418.246 43.478.703 44.565.670 45.679.812 46.821.807 47.992.352 49.192.161

Rekstrarkostnaður -8.951.040 -9.174.816 -9.404.186 -9.639.291 -9.880.273 -10.127.280 -10.380.462 -10.639.974 -10.905.973

EBITDA 31.423.258 32.208.839 33.014.060 33.839.412 34.685.397 35.552.532 36.441.345 37.352.379 38.286.188

Fjárfestingar

Varmastöð -172.032.000

Hitaveitulögn -126.336.000

Fjárfestingar samtals -298.368.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Styrkir

Varmastöð 0

Hitaveitulögn 0

Styrkir samtals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fjármögnun

Nýtt lán 149.184.000

Afborganir -14.918.400 -14.918.400 -14.918.400 -14.918.400 -14.918.400 -14.918.400 -14.918.400 -14.918.400 -14.918.400 -14.918.400

Vextir -7.459.200 -6.713.280 -5.967.360 -5.221.440 -4.475.520 -3.729.600 -2.983.680 -2.237.760 -1.491.840 -745.920

Samtals 126.806.400 -21.631.680 -20.885.760 -20.139.840 -19.393.920 -18.648.000 -17.902.080 -17.156.160 -16.410.240 -15.664.320

Frjálst fjárflæði til eiginfjár -171.561.600 9.791.578 11.323.079 12.874.220 14.445.492 16.037.397 17.650.452 19.285.185 20.942.139 22.621.868

Vænt arðsemi (IRR) - 10 ár -2,9%

Vænt arðsemi (IRR) - 20 ár 11,7%

Vænt arðsemi (IRR) - 30 ár 13,6%

Endurgreiðslustuðull 11 ár
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Arðsemisgreining

kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Tekjur

Grundartangi 40.374.298 41.383.655 43.804.726 44.899.845 46.022.341 48.559.379 54.106.114 55.458.767 56.845.236

Hvalfjarðarsveit - köld býli 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tekjur samtals 40.374.298 41.383.655 43.804.726 44.899.845 46.022.341 48.559.379 54.106.114 55.458.767 56.845.236

Rekstrarkostnaður -8.951.040 -9.174.816 -9.404.186 -9.639.291 -9.880.273 -10.127.280 -10.380.462 -10.639.974 -10.905.973

EBITDA 31.423.258 32.208.839 34.400.540 35.260.554 36.142.067 38.432.099 43.725.652 44.818.793 45.939.263

Fjárfestingar

Varmastöð -172.032.000

Hitaveitulögn -126.336.000

Fjárfestingar samtals -298.368.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Styrkir

Varmastöð 0

Hitaveitulögn 0

Styrkir samtals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fjármögnun

Nýtt lán 149.184.000

Afborganir -14.918.400 -14.918.400 -14.918.400 -14.918.400 -14.918.400 -14.918.400 -14.918.400 -14.918.400 -14.918.400 -14.918.400

Vextir -7.459.200 -6.713.280 -5.967.360 -5.221.440 -4.475.520 -3.729.600 -2.983.680 -2.237.760 -1.491.840 -745.920

Samtals 126.806.400 -21.631.680 -20.885.760 -20.139.840 -19.393.920 -18.648.000 -17.902.080 -17.156.160 -16.410.240 -15.664.320

Frjálst fjárflæði til eiginfjár -171.561.600 9.791.578 11.323.079 14.260.700 15.866.634 17.494.067 20.530.019 26.569.492 28.408.553 30.274.943

Vænt arðsemi (IRR) - 10 ár 0,3%

Vænt arðsemi (IRR) - 20 ár 13,7%

Vænt arðsemi (IRR) - 30 ár 15,3%

Endurgreiðslustuðull 10 ár

Þróunarfélag Grundartanga

Arðsemisgreining – Leið 2

Heimild: Forsvarsmenn Þróunarfélags Grundartanga og greining KPMG

Tveir nýir aðilar. 
- Notkun 8.000 m3

- Tekjur 1,4 m.kr. 

Nýr stórnotandi.
- Notkun 25.000 m3

- Tekjur 4,3 m.kr.
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Forsvarsmenn Þróunarfélags Grundartanga hafa lagt gróft mat á núverandi og væntan kostnað fyrirtækja á svæðinu vegna upphitunar húsnæðis og 

neysluvatns.

— Matið er byggt á rauntölum um notkun nokkurra aðila sem síðar er heimfært yfir á aðra aðila á svæðinu m.t.t. stærðar og umfangs.

— Ljóst er að leggjast þarf í ítarlegri vinnu við að sannreyna neðangreindar fjárhæðir og gera áætlanir nákvæmari.

Áætlað er að notendur hitaveitunnar megi vænta umtalsverðrar lækkunar í kostnaði við upphitun húsnæðis og baðvatns í núverandi húsnæði.

— Áætlaður stofnkostnaður fyrirtækja við að skipta húsnæði sínu yfir í hitaveitu er um 8.000 kr./m2, skv. áætlun sem þjónustuaðili á Grundartanga 

lét gera fyrir sitt húsnæði.

— Með þann kostnað til hliðsjónar er gert ráð fyrir að fyrirtækin fái fjárfestingu sína til baka, í gegnum lægri orkukostnað, á 4-15 árum.

Hagræði af nýtingu varma í stað 
raforku

Þróunarfélag Grundartanga

Heimild: Forsvarsmenn Þróunarfélags Grundartanga og greining KPMG

Kostnaður við upphitun

Lækkun í 

kostnaði 

[kr.] %

Fyrirtæki A 230.000 3.498.300 1.213.170 -2.285.130 -65%

Fyrirtæki B 155.520 2.365.459 727.902 -1.637.557 -69%

Fyrirtæki C 500.000 7.605.000 4.367.412 -3.237.588 -43%

Fyrirtæki D 250.000 3.802.500 1.698.438 -2.104.062 -55%

Fyrirtæki E 6.000 91.260 48.527 -42.733 -47%

Fyrirtæki F 12.000 182.520 97.054 -85.466 -47%

Fyrirtæki G 100.000 1.521.000 994.799 -526.201 -35%

Fyrirtæki H 264.000 4.015.440 2.135.179 -1.880.261 -47%

Fyrirtæki I 4.800.000 19.200.000 12.131.700 -7.068.300 -37%

Fyrirtæki J 500.000 7.605.000 4.610.046 -2.994.954 -39%

Fyrirtæki K 3.000 45.630 24.263 -21.367 -47%

Fyrirtæki L 12.000 182.520 97.054 -85.466 -47%

Fyrirtæki M 4.800.000 19.200.000 12.131.700 -7.068.300 -37%

Samtals 11.632.520 69.314.629 40.277.244 -29.037.385 -42%

*Áætluð raforkunotkun til upphitunar

**Verð á m
3
 af heitu vatni 173.31 kr/m

3

Áætluð 

raforkunotkun 

[kWh/ári]*

Áætluð 

raforkukaup v/ 

hitunar [kr.]

Hitaveitu-

kostnaður á 

ári** [kr.]
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Næstu skref Þróunarfélagsins geta m.a. verið:

— Setja í gang viðræður við Elkem í kjölfar bréfs frá 
Þróunarfélaginu þann 16. ágúst sl.

— Ná saman stofnaðilum að hitaveitunni

— Stofna sérstakt félag utan um þróun og rekstur hitaveitu á 
Grundartanga

— Hefja vinnu í tengslum við leyfi og skipulagsmál í samvinnu 
við Hvalfjarðarsveit

— Afla þróunar- og framkvæmdafjár t.d. með útgáfu hlutabréfa, 

styrkjum og/eða öðru

Næstu skref Þróunarfélagsins
Þróunarfélag Grundartanga
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