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Dagskrá

1. Inngangur

2. Undirbúningur og rekstur vindlunda – yfirlit frá A-Ö

3. Að velja rétta vindmyllu – tæknileg atriði

4. Skipulagsmál og vindorka, hvað geta sveitarfélögin gert?  

5. Umræður og fyrirspurnir.



Vindorka í dag

• 51,5 GW bætt við árið 2014 = 44% aukning

• Uppsett afl í lok árs 2014 í heiminum = 369,5 GW = 4% af raforkunotkun

• Uppsett afl í febrúar 2015 í Evrópu = 128,8 GW = 10,2% af raforkunotkun

• Miklir möguleikar hérlendis fyrir uppbyggingu á vindorku

• Uppsett afl raforku samanstendur af vatnsafli og jarðvarma að mestu

• Vindur er meiri að vetri til en á sumrin – vatnsafl og vindorka fara því vel saman 

• Vindatlas fyrir Ísland

Heimild: VÍ, GWEC, EWEA



Vindorka í dag

• Forskoðun í

• Eyjafirði

• Hörgárdal

• Víðidal

• Orkusalan á Austurlandi

• Mælingar og orkuútreikningar 

• Skipulagsmál – undirbúningur 

• Verkefni hjá Landsvirkjun

• Búrfellslundur – verkhönnun og aðstoð við MÁU

• Blöndulundur – undirbúningur fyrir Rammaáætlun

• Sveitarfélög

• Áskoranir og tækifæri í skipulagsmálum

Verkefni hjá EFLU



• Hvernig á að ákvarða ef nægilegur vindur er til staðar?

• Hvernig á að velja rétta staðsetningu fyrir vindlund?

• Hvernig vindmyllur á að velja?

• Hvaða staðla/reglur á að styðjast við?

• Hvaða rannsóknir þurfa að eiga sér stað?

• Hvaða leyfi þarf við samþykkt á staðarvali, framkvæmdina sjálfa
og reksturinn?

• Hvaða fjárhagslega hvatning er til staðar fyrir slíkt verkefni?

• Hvernig er viðhaldi og rekstri vindlunda háttað?

Umfang verkefnis

Vindorka frá A til Ö
Undirbúningur og rekstur vindlunda



Vindorka frá A til Ö
Undirbúningur og rekstur vindlunda



Í upphafi

• Reknar af VÍ og Vegagerðinni

• Mæla í 5-10 m hæð

• Ekki með staðlaðan búnaði til að 
meta vindorku

• Ekki staðsettar m.t.t. vindorku

• Keyrð með ofurtölvum og notuð við 
veðurspár

• Hermir í þrívíðu rúmi og tíma:
– Vindhraða
– Vindáttir
– Hitastig
– Raka o.fl.

• +3 km bili milli reiknipunkta

Fínkvörðuð lofthjúpslíkön

Veðurstöðvar

Heimild: Veðurstofa Íslands
(http://www.vedur.is/media/vedur/myndasafn/full/spd_ann_50.jpg)



Forskoðun

Forskoðun

• Einföld gagnavinnsla og greining

• Tillögur að 

– Mögulegum svæðum

– Mælistöðum 

• Svæði skoðuð m.t.t. grunnþátta í 
umhverfis- og  skipulagsmálum 

• Möguleg svæði til að „eyrnamerkja“ 
til uppbyggingar á vindorku 

• Svæði útilokuð sem ekki teljast 
hagkvæm til vindorkuvinnslu

Orkuþéttleiki í 50 m hæð

Ávinningur sveitarfélags: Svæði 
skilgreint til uppbyggingar vindorku. 
Sveitarfélög geta hafið undirbúning og/eða 
hagað skipulagsvinnu eftir því.

BKH4
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BKH4 ATH þessa glæru - segir í aðalatriðum hvað við erum að leggja til fyrir sveitarfélögin
Birta Kristín Helgadóttir; 18.9.2015



Mælingar og mikilvægi þeirra

• Að forskoðun lokinni er mælt með hærri 
möstrum í a.m.k. 1 ár

• Lengri mælingar 

– Minni óvissa verkefna

– Hagstæðari fjármögnun

• Mælingar ráða miklu um hagkvæmni 
verkefnis og hönnun vindlunda

• Heildræn áhrif á sýnileika, ásýnd, hljóðvist, 
o.fl.

Heimild: WindpowerEngineering



Frá hönnun til förgunar*

Verkhönnun

• Unnið samhliða MÁU

• Frekari mælingar og 
greiningar

• Iðutöp 

* /endurnýjunar

Framkvæmd, rekstur 
og viðhald

• Útboðshönnun 

• Ráðning verktaka

• Byggingareftirlit

• Viðbótarrannsóknir 

• Viðhald 

Endurnýjun/förgun

• Vindmyllur teknar 
niður að loknum 
líftíma

• Endurnýjun búnaðar

Ávinningur 
sveitarfélags: 
Græn orka inn í 
sveitarfélagið, möguleg 
störf, reynsla í rekstri, 
tekjur vegna 
fasteignagjalda

Ávinningur
sveitarfélags: 
Tilbúinn vindlundur til
útboðs

Ávinningur
sveitarfélags:
I. Nýjar og betri
túrbínur settar upp –
meiri orkuvinnsla. 
II. Gamlar teknar niður –
framkvæmd að mestu
afturkræf.

BKH5
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BKH5 ATH þessa glæru - ávinningur sveitarfélags...taka út? eða almennt sleppa þessari glæru
Birta Kristín Helgadóttir; 18.9.2015



• Skipulagsmál

• Mat á umhverfisáhrifum

• Rammaáætlun 

• Leyfisveitingar

Skipulag, 
umhverfismat og 
leyfi 

Ferlar fyrir undirbúning 
framkvæmdar – ferlið rekið áfram 
af framkvæmdaraðila



• Skipulagsmál

– Gæta þarf þess að vindlundur sé 
í samræmi við aðal- og 
svæðisskipulag og breyta 
skipulagi ef svo er ekki. 

– Vinna þarf deiliskipulag af svæði 
fyrirhugaðs vindlundar, gera 
grein fyrir mannvirkjum, vegum, 
tengingum við flutningsnet o.fl.

• Mat á umhverfisáhrifum

• Rammaáætlun 

• Leyfisveitingar

Skipulag, 
umhverfismat og 
leyfi 



• Skipulagsmál
• Mat á umhverfisáhrifum

– Vindorkuver skulu metin í hverju 
tilviki með tilliti til eðlis, umfangs og 
staðsetningar hvort háð skuli mati 
á umhverfisáhrifum skv. lögum nr. 
106/2000. 

– Vindorkuver stærri en 2 MW skal 
tilkynna til Skipulagsstofnunar en 
minni en 2 MW til viðkomandi 
sveitarfélags. 

– Önnur orkuverk með meira en 10 
Mw uppsett rafafl eða meira.

• Rammaáætlun 
• Leyfiisveitingar

Skipulag, 
umhverfismat og 
leyfi 



• Skipulagsmál

• Mat á umhverfisáhrifum

• Rammaáætlun 

– Virkjanir stærri en 10 MW þurfa 
að fara í gegnum rammaáætlun

– Óvissa með vindorku í 
rammaáætlun

• Leyfisveitingar

Skipulag, 
umhverfismat og 
leyfi 



• Skipulagsmál

• Mat á umhverfisáhrifum

• Rammaáætlun 

• Leyfi

– Virkjunarleyfi / Nýtingarleyfi

– Framkvæmdaleyfi 

– Byggingarleyfi

– Starfsleyfi

– Leyfi Minjastofnunar Íslands 
(vegna fornleifa)

– Nýtingarleyfi

Skipulag, 
umhverfismat og 
leyfi 



Skipulagsvinna – mörkun stefnu 
um landnotkun

• Hagkvæmni, vs. umhverfisáhrif 
eða samfélagsávinningur

• Hagsmunir sveitarfélagsins og 
samfélagsins

• Heildarstefna, samræming á milli 
svæða

• Skipulag og samræming 
landnotkunar  

– Skynsamleg nýting auðlinda

– Yfirsýn yfir mismunandi 
landnýtingu

– Hagsmunaaðilar og árekstrar



Nýting vindorku
Hvað geta sveitarfélögin gert til að undirbúa sig?

Áður en einstaka aðilar koma að vindafli: Forgreining á vænlegum svæði 

til uppbyggingar vindorku þar sem tekið hefur verið tillit til helstu atriða 

á frumstigi verkefnis. Svæðisnálgun.

Stefnumótun, 
skipulag og 

umhverfismat á
áætlanastigi

Hluti af stefnumótun skv. skipulagslögum, s.s. svæðisskipulagi eða 

aðalskipulagi sveitarfélags. Tæki umhverfismats áætlana nýtt

BKH6
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BKH6 ATH
Birta Kristín Helgadóttir; 18.9.2015



Nýting vindorku
Hvað geta sveitarfélögin gert til að undirbúa sig?

Deiliskipulag 
og mat á 

umhverfis-
áhrifum

Ítarlegri vinna, hluti ferli á forsvari framkvæmdaraðila (MÁU) og í 

samvinnu við viðkomandi sveitarfélag, byggt á meginstefnu um nýtingu 

auðlindar sem fyrir liggur

Stefnumótun liggur fyrir – um er að ræða 

nánari skoðun á umhverfisáhrifum og útfærslu 

framkvæmdar byggt á gildandi stefnu.

BKH7
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BKH7 ATH
Birta Kristín Helgadóttir; 18.9.2015



Greiningarvinna og stefnumótun

Orkuvinnsla og 
hagkvæmni:

– Vindorka

– Aðgengi/vegtengingar

– Tengimöguleikar við 
orkuflutningskerfið

Samfélag og aðrir 
hagsmunir

– Landnotkun 

– Ferðaþjónusta og útivist

– Hljóðvist

– Skuggavarp

– Fornminjar

Náttúrufar og náttúruvernd:

– Jarðmyndanir 

– Dýralíf/lífríki

– Gróður

– Náttúruvernd

Sjónrænir þættir:

– Sjónræn áhrif

– Landslag

Ofangreindir þættir eru skoðaðir og áhrif vindlundar metin. 

BKH8
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BKH8 ATH
Birta Kristín Helgadóttir; 18.9.2015



Val á svæði

- Vindgreining

- Afmarkað svæði

- Aðgengi að vegum

- Lega í landi

- Nálægð við byggð

- Náttúruvernd

- Sýnileiki og hljóðvist

BKH9
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BKH9 ATH
Birta Kristín Helgadóttir; 18.9.2015



Dæmi: Auðlindastefna Grindavíkurbæjar

• Skilgreining auðlinda
– Heitt og kalt vatn

– Jarðgufa

– Haf og strandsvæði 

– Landbúnaðarland 

– Útivistarland

– Náttúruminjar/landslag, 
menningarminjar 

– Hreint loft 

– Dýralíf á landi og í sjó 

– Nýtanleg jarðefni

– Vannýttar orkulindir aðrar en 
rennandi vatn og jarðgufa

• Kortlagning auðlinda og 
nýtingar

– Jarðvarmi og nýting

– Náttúruvernd

– Ferðamennska

– Vatnsauðlindin



Dæmi: Auðlindastefna Grindavíkurbæjar

• Samráðsvinna, greining og 
stefnumótun

– Allir hagsmunaaðilar dregnir að 
borðinu

– Stefnumótun verður hluti af 
samþykktum sveitarfélags og 
aðgengilega öllum

• Auðlindastefna yfirfærð yfir á 
lögbundna stefnumótun –
aðalskipulagsgerð 
sveitarfélags

– Framkvæmd auðlindastefnu fær 
opinbert gildi

– Endurskoðað reglulega

– Sveitarfélög undirbúin fyrir 
næstu skref í samstarfi við 
framkvæmdaraðila, 
tímarammar og ferli verða 
einfaldari og óvissu eytt



• Hagsmunir skoðaðir í víðara 
samhengi

• Skýr stefna fyrir íbúa, 
hagsmunaaðila og mögulega 
framkvæmdaraðila

• Sveitarfélög undirbúin fyrir 
framtíðarþróun

• Betri samræming á nýtingu 
allra auðlinda

Ávinningur 
stefnumótunar á 
svæðisvísu



TAKK FYRIR


