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FUNDARGERÐ  

SKJALALYKILL VERKHEITI 

3350-003-FUN-112-V01 112. fundur Starfshóps um rekstrartruflanir (START) 

DAGS. / TÍMI FUNDAR VERKKAUPI 

26.04.2018 / 10:00 START hópurinn 

NR. FUNDAR FUNDAREFNI 

112 1. Staða skráningar 

2. Gögn ársins 2017 

3. Stuðlar ársins 2017 og gögn til Orkustofnunar 

4. Önnur mál 

FUNDARGERÐ FUNDARBOÐARI FUNDARSTAÐUR 

KR / 18.05.2018 KR Landsnet 

FUNDARMENN FYRIRTÆKI 

Ragnar Stefánsson (RS) 

Benedikt Einarsson (BE) 

Egill Sigmundsson (ES) 

Gunnar Haukur Gunnarsson (GHG) 

Kjartan Rolf Árnason (KRA) 

Ragnar Emilsson (ER) 

Jón Skafti Gestsson (JSG) 

Landsnet 

Veitur  

HS-Veitur 

Norðurorka 

RARIK 

Orkubú Vestfjarða 

Landsnet 

FJARVERANDI FYRIRTÆKI 

Þorsteinn Sigurjónsson 

Rán Jónsdóttir 

Ingvar Baldursson 

Rafveita Reyðarfjarðar 

Orkustofnun 

EFLA 

DREIFING FYRIRTÆKI 

START hópurinn  

FUNDARSKJÖL NÆSTI FUNDUR 

… 25.10.2018 / 10:00 
 

DAGSKRÁ OG EFNI FUNDAR ÁBYRGÐ / ÁKVÖRÐUN 

Fundur START hópsins var að þessu sinni haldinn hjá Landsneti. 

1. Staða skráningar 

Flestir skrá jafnóðum og t.d. hjá Landsneti eru truflanir skráðar innan mánaðar eftir að truflun 

verður.  Flestir eru með slíkt kerfi, að skráð sé jafnóðum.  
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DAGSKRÁ OG EFNI FUNDAR ÁBYRGÐ / ÁKVÖRÐUN 

 

2. Gögn ársins 

Gagnaskil vegna ársins 2017 gengu ekki nógu vel, og voru sumar veitur mjög seinar að skila 

inn gögnum.  Sem olli því að skýrslan „Stuðlar um afhendingu raforku, 2008-2017 er ekki 

tilbúin“.  Farið var yfir stærstu truflanir síðasta árs hjá Landsneti, en ekki voru neinar afgerandi 

truflanir hjá öðrum veitum.  Vestmannaeyjarstrengur 3 bilaði og var lengi úti, en aðallega 

varð skerðing hjá skerðanlegum notendum. 

 

3. Stuðlar ársins 2017 og gögn til Orkustofnunar 

Skýrslan „Stuðlar um afhendingu raforku, 2008-2017 er ekki tilbúin“ og einhverjar veitur 

eiga enn eftir að skila gögnum til Orkustofnunar.  Þetta verður að klára sem fyrst.  KR fór yfir 

gröfin úr skýrslunni, þó að skýrslan sjálf hafi ekki verið send út til fundarmanna fyrir 

fundinn.  KR lofar að skýrslan verði tilbúin fyrir mánaðarmótin maí/júní til yfirlestrar hjá 

veitunum.  Í kjölfarið verður hún gerð aðgengileg á truflun.is. 

4. Önnur mál 

RS fræddi okkur um ENTSOE skýrsluna og gögnin í henni og samanburð Íslands við 

Norðurlöndin og þau eystrarsaltslönd sem komin eru inn í samstarfið.  

Umræða um kostnað vegna skorts hófst og var m.a. rætt að við höfum verið að bíða eftir 

niðurstöðu úr GARPUR verkefninu en það kom ekkert sem við getum notað þar.  Rædd var 

þörfin á að gera nýja könnun og gallar þess og kostir.  KRA minnti KR á að á síðasta fundi 

hafi verið rætt um forsendur útreikninga og niðurstaðan hefði verið að á þeim fundi hefðum 

við orðið sammála um að æskilegt væri að endurskoða  forsendur útreikninga.  Ekki hefur 

gefist tími til að vinna í því fyrir þennan fund en KR lofaði að hafa eitthvað fyrir næsta fund 

hópsins þannig að hægt væri að taka næstu skref .  Orkustofnun segir að endurskilgreina 

þurfi notkunarflokka.  JSG talaði um að það vantaði skilgreiningar í skýrsluna um kostnað 

vegna skorts og frekari útskýringar á gögnum. 

Æskilegt að hafa Jón Vilhjálmsson með í þessari umræðu, en hann komst ekki á þennan 

fund.   

 

 

Fleira ekki gert.  Næsti fundur er fyrirhugaður fimmtudag 25. október 2018, í nýjum höfuðstöðvum EFLU. 

         Kolbrún Reinholdsdóttir 

Gögn sem sýnd voru á fundinum: 

ENTSOE skýrslan: https://docstore.entsoe.eu/Documents/Publications/SOC/Nordic/HVAC2016.pdf 

Sýnt var en ekki dreift: 

• Glærur: kynning á skýrslu: „Stuðlar um afhendingu raforku. Árin 2007-2016“ 

https://docstore.entsoe.eu/Documents/Publications/SOC/Nordic/HVAC2016.pdf
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Verkefni 

Að koma með eitthvað um kostnað vegna skorts á næsta fundi þannig að hægt sé að ræða næstu skref í þeim 

málum.   Umsjón  KR, IB og Jón Vilhjálmsson. 


