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Upplýsingar í orkuflæðireikningi hagkerfisins  

Information content in the physical energy flow account  

Inngangur 

Orkuflæðireikningur hagkerfisins (PEFA) bætist við í tölfræðilegan grunn fyrir umhverfistölfræði sem 

Hagstofa Íslands hefur umsjón með. PEFA-reikningurinn er unninn samkvæmt samevrópskri hönnun og er 

hugmyndin með honum að skilgreina hvernig orka, sem kemur inn í hagkerfið með innflutningi eða 

orkuvinnslu, dreifist á milli hagkerfiseininga og er síðan skilað aftur út með losun, í framleiðsluvörum til 

notkunar innanlands eða útflutningi. PEFA er einn af hliðarreikingum þjóðhagsreikninga þar sem þeir byggja 

á sameiginlegum útmörkum um hagkerfið. 

Um orkuflæðireikning hagkerfisins 

Orkuflæðisreikningur hagkerfisins, hér eftir kallaður PEFA1,  er einn af sex tölfræðireikningum sem Eurostat, 

hagstofa Evrópusambandsins, hefur hannað í samráði við aðrar hagstofur í Evrópu fyrir sameiginlegt yfirlit 

umhverfis- og efnahagsreikninga (SEEA2) í samvinnu við Sameinuðu þjóðirnar. Þessi tölfræði á að gefa 

samanburðarhæfa mynd af umhverfismálum í öllum löndum Evrópusambandsins (ESB) og löndum sem 

tilheyra Evrópska efnahagsvæðisins (EES).  

Þessir reikningar eru: 

1. Loftslagsreikningur hagkerfis (Air emission account; AEA). 

2. Efnisflæðirekningur hagkerfis (Economy-Wide, Material Flow Account; EW-MFA). 

3. Orkuflæðireikningur hagkerfis (Physical Energy Flow Account; PEFA). 

4. Umhverfisskattar (Environmental taxes). 

                                                           

1 PEFA, e: Physical Energy Flow Account. 

2 e: System of Environmental and Economic Accounts. 
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5. Tölfræði framleiðslu umhverfistengdrar vöru og þjónustu (Environmental goods and services sector 

accounts; EGSS). 

6. Tölfræði útgjalda til umhverfisverndar (Environmental protection expenditure accounts; EPEA). 

PEFA (3. hluti) á að gefa mynd af því hvernig orka flæðir inn og út úr hagkerfum og hver uppsöfnun og neysla 

efnis innan hagkerfisins er. Skilgreining hagkerfis hér er sú sama og er notuð í þjóðhagsreikningum og því 

er möguleiki á að samþætta orkunotkun við mælingar og geira þjóðhagsreikninga.  

 

PEFA er gerður samkvæmt aðferðarfræði sem nefnist á ensku Physical Supply and Use Tables (PSUT) hvar 

innflæði af efni, orku og öðrum aðföngum á framleiðsluhlið er jafn mikil og notkun á efni, orku og öðrum 

aðföngum innan útmarkahagkerfisins.  

Útmörk reikninganna og orkujöfnuður 

Útmörk reikninganna 

Reikningarnir taka tillit til útmarka hagkerfisins: Með þeim hætti á að taka tillit til allra orkukaupa íslenskra 

einstaklinga og íslenskra fyrirtækja erlendis. Orkukaup fyrirtækja sem eru með rekstur sinn skráðan erlendis 

á að telja sem orkuflæði frá íslenska hagkerfinu til erlendra hagkerfisins. Þessi skilgreining er sú sama og er 

notuð í öðrum hagreikningum og umhverfisreikningum, svo sem í loftslagsbókhaldi hagkerfisins (AEA), 

efnisflæðireikningum (EW-MFA) og reikningum vegna útgjalda til umhverfisverndar (EPEA). Hér er farið eftir 

kennitölunni sem er umhverfis reksturinn, en ekki eftir hvort kennitalan sé í eigu erlendra fjárfesta. 

Náttúran er fyrir utan hagkerfið, en allt orkuflæði frá efnahagslögsögu Íslands telst til íslenska hagkerfisins: 

Þó svo að fyrirtæki teljist eiga orkulindir eða námuréttindi á orkuvinnslu telst orkan enn vera fyrir utan 

hagkerfið þar til að hún hefur verið unnin úr náttúrunni. Hér gildir einnig að þó svo að erlend fyrirtæki tækju 

að sér orkuframleiðsluna (t.d. olíuborun og -vinnslu) telst orkan fyrst flæða til íslenska hagkerfisins. Svipuð 

skilgreining nær til annarrar námustarfsemi; orku og efnisflæðið tilheyrir hagkerfi viðkomandi lands þó svo 

að erlend fyrirtæki sjái um námuvinnsluna. Þó svo að þetta hafi engin áhrif á reikningana eins og þeir eru 

gerðir fyrir íslenskt hagkerfi eru þetta mikilvæg útmörk fyrir þjóðir á borð við Holland þar sem stórfyrirtæki 

í olíuiðnaði eru með höfuðstöðvar. 

Flæðileiðir og orkujöfnuður 

Orkuflæði er skráð í einingunni Terajúl (TJ) sama hvort að um ræðir orku sem kemur í formi bensíns, 

rafmagns eða hita. Þessi eining er ekki sú sama og við erum vön að nota í daglegu tali fyrir bensín (lítrar), 

rafmagn (kílówattstundir) eða hita (rúmmetrar af vatni), en þetta tryggir að hægt er að reikna heildar 

orkuflæði fyrir mismunandi tegundir efna í einni mælieiningu. Þegar orkuinnihald efna er reiknað er stuðst 
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við umreikningafasta fyrir hvert efni sem getur verið breytilegur eftir samsetningu og hitastigi. Þessi 

ónákvæmni er hins vegar lítil í samanburði við þá heildartölu sem reiknast fyrir samanlagða notkun.   

Flæðileiðir orku um hagkerfið 

Orka flæðir inn í hagkerfið frá umhverfi þess. Umhverfi hagkerfisins er annars vegar náttúrulegt umhverfi 

og hins vegar önnur hagkerfi/lönd. Þegar orka er notuð flæðir hún aftur út í umhverfið eða er flutt út til 

annarra hagkerfa. Til þess að ná utan um orkuflæðið þarf einnig að taka tillit til breytinga á birgðarstöðu og 

orku sem notuð er í öðrum tilgangi en til orkuframleiðslu, t.a.m. olíu sem notuð er til framleiðslu plasts. 

Þegar upp er staðið er viðbúið að það séu enn einhverjar skekkjur sem komið hafa inn vegna umreiknings, 

frávika vegna nákvæmni tölugilda (rúnunarskekkja) og annarra óvissuþátta. Þessir þættir eru skráðir sem 

tölfræðilegar skekkjur eftir að orkujöfnuður hefur verið skoðaður.  

Mynd 1. Flæðileiðir orku inn og út úr hagkerfinu. N stendur fyrir náttúrulega orkutegundir, P stendur fyrir framleiddar 

orkutegundir og R stendur fyrir úrgangsorku 

 

Þessum flæðileiðum er skipt niður á milli mismunandi taflna í PEFA-reikningunum. Einkenni og heiti á töflum 

á íslensku og ensku eru sýnd í töflu Tafla 1 að neðan. 

Tafla 1. Einkenni og heiti á töflum í PEFA-reikningunum 

NAFN Á TÖFLU TITILL Á ENSKU TITILL Á ÍSLENSKU 

TAFLA A Physical supply table for energy flows Innflæði orku 
TAFLA B Physical use table for energy flows Útflæði orku 
TAFLA B.1 Transformation use of energy flows Notkun orku í umbreytingarferlum 
TAFLA B.2 End use of energy flows (including non-energy use) Lokanotkun orku 
TAFLA C Physical use table of emission-relevant use of energy 

flows (related to fuel combustion) 
Notkun orku tengd losun 
gróðurhúsalofts og mengandi efna 

TAFLA D Vectors of key energy indicators Mælikvarðar 

 

Hver tafla fyrir sig hefur síðan skráningu fyrir flæði samkvæmt Error! Reference source not found. að ofan. 

Í allmörgum tilfellum eru engin gildi skráð þó svo að slíkt sé möguleiki. Til að mynda er orkuflæði úr 

náttúrunni aldrei skráð beint inn í Töflu B.2 þar sem ekki er gert ráð fyrir að náttúruafurðin sé notuð án þess 

að fara fyrst í einhverskonar umbreytingu/framleiðslu úr náttúruafurð yfir í orkuafurð. Einnig er ekki gert 

ráð fyrir að heimili geti tekið við óumbreyttri/framleiddri orku eða séð um umbreytingu. Það er hins vegar 
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viðbúið að ef heimili byrja að framleiða umtalsvert magn af eigin orku (t.a.m. með sólarsellum, eða eigin 

gufuaflsstöðvum) þá gæti verið opnað fyrir skráningu á þessu orkuflæði inn til heimilanna. Tafla B er alltaf 

samtala af töflum B.1 og B.2, en Tafla C er nánari sundurliðun á Töflu B. 

Hvernig færist orka til innan hagkerfis? 

Orka sem sótt er úr umhvefinu kemur inn sem náttúruleg orka og ber einkennið N. Hér er reynt að greina 

orkuna niður í sem almennastan flokk. Náttúruleg orka er til dæmis hreyfiorka úr vatnsaflsvirkjunum, 

jarðhiti, hreyfiorka vinds, varmaorka sólar eða jarðolíur. Atvinnugreinarnar sem sækja þessa orku skila síðan 

orkuvörum inn í hagkerfið. Orkuinnihald orkuvara er ávallt minna en náttúrulega orkan sem var sótt en 

mismunurinn (orkutöp við framleiðslu) eru skráð sem úrgangsorka sem fer aftur til umhverfisins. Þannig er 

til dæmis hreyfiorka úr vatnsafli, sem hér er skilgreind sem N03: Vatnskorka (endurnýjanleg framleiðsla), 

sótt. Atvinnugreinin D: Rafmagns-, gas- og hitaveitur skilar síðan orkuvörunni P26: Raforka inn í hagkerfið. 

Þessi orka er síðan notuð innan hagkerfisins og gildi hennar endar í R30: Hvers konar orkutöp (vegna 

framleiðslu, dreifingar, geymslu og umbreytingar), svo lengi sem enginn hluti hennar er geymdur í vörum, 

eða öðrum birgðum. 

Orkuvörur sem koma frá öðrum löndum koma inn í hagkerfið sem tilbúin orkuvara (t.d. P14: Bensín efni (án 

lífefna)). Innflutningur í PEFA kemur frá „hageiningunni“ ROW_ACT: Önnur hagkerfi. Olíuvaran getur síðan 

farið beint til annarra hageininga innan hagkerfisins, þó svo að olían fari tæknilega í gegnum heildsala eða 

annan aðila áður en hún er notuð. Ef eldsneytið er notað í brennslu endar orkan aftur sem úrgangsorka 

(R30) í umhverfinu, í birgðum eða annarri notkun. Þar sem orkan er notuð sem eldsneyti er orkugildið einnig 

fært inn í töflu C. 

Hageiningin sem tekur við orkuvörunni getur annað hvort notað hana beint í eigin starfsemi, sem þá telst 

vera loka notkun, eða notað vöruna til að framleiða aðra orkuvöru í umbreytingarferli. Framleiðsluvaran er 

hins vegar ekki tilgreind sérstaklega. Til dæmis sækir atvinnugreinin D: Rafmagns-, gas- og hitaveitur um 

210 þúsund TJ af hita úr náttúrunni. Af þessari orku notar atvinnugreinin 175 þúsund TJ af hita (vöru 

Athugasemd: Orka úr náttúrunni telst annað hvort vera endurnýtanleg (e. renewable) eða 

óendurnýtanleg (e. non-renewable). Hér hefur stýrihópur PEFA ákveðið samhengi á hvort framleiðsla 

orku telst endurnýtanleg en almennt fylgir þessi skilgreining þeim skilningi að ef framleiðsla á sér stað 

með því að virkja náttúrulegt umhverfi er orkan endurnýtanleg en ef orkan er sótt með námustarfsemi 

er orkuvinnslan óendurnýtanleg.  

Starfshópurinn skilgreinir einnig hvort að framleitt eldsneyti teljist vera úr lífmassa (e. bio) eða hvort að 

um sé að ræða vöru án lífefna.  Hér er sérstaklega horft til þess hvort kolefnissambönd í vörunni séu 

sótt af ræktuðu landi. Umræða er um hvort að „bio“-eldsneyti eigi að innihalda vöru sem framleidd er 

úr dýrafitu eða efni úr niðurbroti sorps. 
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P27).Notkunin skiptist niður í 171 þúsund TJ, sem fer í „umbreytingu“, þ.e. til þess að framleiða heitt vatn 

og rafmagn, en eigin notkun er aðeins um 4 þúsund TJ.  

 

Orkujöfnuður 

PEFA er byggt upp samkvæmt „supply and use“ aðferðarfræði eða jöfnuði. Þetta þýðir að samtals 

orkunotkun (e. use) atvinnugreinarinnar af öllum orkuvörum, þ.e. náttúrulegrar orku, framleiddrar 

orkuvöru og úrgangsorku, þarf að vera jafn mikil og innflæði (e. supply) af orku hjá atvinnugreininni.  

Innflæði af orku af hverri orkutegund (t.d. P15: Kerosenes and jet fuels (without bio)) þarf einnig að vera 

sama og útflæði af sömu orkutegund. Þetta er ekki sama hugtak og fyrsta lögmál varmafræðinnar, sem segir 

til um að orka í lokuðu og einangruðu kerfi sé varðveitt, heldur er hér um að ræða aðferð til þess að halda 

jöfnuði í bókhaldi. Samanlagt innflæði er því það sama og samanlögð notkun en samtals talan er hins vegar 

ekki sú sama og væri eðlisfræðilega talin sem orkunotkun fyrir atvinnugreinina eða raunverulegt 

orkuinnihald vörunnar sem um ræðir. Þetta er útskýrt nánar í eftirfarandi dæmum. 

Dæmi 1. Orkuflæði fyrir atvinnugreinarbálkinn A: Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar árið 2018. 

Innflæði orku í þennan bálk árið 2018 var eftirfarandi: 

 

 Tafla A: Innflæði (TJ) Tafla B: Notkun (TJ) 
Náttúruleg orka (N00) -- 901,9 
Framleiddar orkuvörur (P00) 901,9 10.549,2 
Úrgangsorka (R00) 10.549,2 0 

Samtals 11.451,1 11.451,1 
 

Skráningin er gerð út frá eftirfarandi forsendum: 

Hér er bálkurinn að nota 901,9 TJ af orku úr náttúrunni (vegna söfnunnar á viðarkurli).  Þessi tala er því færð 

inn í notkunartöfluna í Töflu B. Viðarkurl er vara N06 sem er hluti af N00. 

Þessu viðarkurli var umbreytt í aðra orkuvöru (P23 sem er hluti af P00). Þess vegna kemur sama tala sem 

innflæði af framleiddum orkuvörum frá atvinnugreininni inn í hagkerfið og því birtist talan í töflu A undir lið 

N00. Þetta gildi er hér það sama og magn orkunnar sem tekið var úr náttúrunni en þetta gæti verið önnur 

tala ef margar mismunandi vörur væru framleiddar eða ef mikil orkutöp verða við framleiðsluna. Flæðið 

hér er frá atvinnugreininni og aftur inn í hagkerfið. 

Atvinnugreinin notar 10549,2 TJ af orkuefnum (mestmegnis eldsneyti) í eigin rekstri. Þessi samanlögð 

notkun er skráð í töflu B undir lið N00. Þar sem atvinnugreinin notar þessa orku kemur sama orkugildi aftur 

fram sem úrgangsorka frá greininni sem flæðir út í umhverfið út í náttúruna. Talan er þá aftur skráð í töflu 

A undir lið R00.  
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Samanlögð orkunotkun, sem kemur hér fyrir greinina (11.451,1 TJ), er því 901,9 TJ hærri en notkunin. Þessi 

samtala er hins vegar notuð í bókhaldslegum skilningi til þess að passa upp á að innflæði (supply) sé það 

sama og notkun (use). Strangt til tekið er rétt að þessi 901,9 TJ fóru í gegnum atvinnubálkinn í 

umbreytingarferli. Það er hins vegar ekki hægt að sjá hver notaði þessi 901,9 TJ eftir umbreytingu. 

Dæmi 2. Flæði á orkuvörunni P24: lífeldsneyti (biofuels)  árið 2018.  

Lífeldsneyti var notað á mjög mörgum stöðum í hagkerfinu þar sem það er hluti af olíu sem notuð var í 

samgöngum. Skráningin á þessu efni var eftirfarandi: 

- 715,6 TJ af vörunni P24 var flutt inn til Íslands frá öðrum hagkerfum. Þessi tala kemur því inn sem 

innflæði í töflu A frá „atvinnugreininni“ ROW_ACT: Önnur hagkerfi. 

- Þegar lífrænum íblöndunarefnum er bætt út í dísil eða bensín er varan notuð í umbreytingarferli. 

Sá sem umbreytir eldsneytinu er, samkvæmt skilgreiningu Eurostat, atvinnugreinin C19: 

Framleiðsla á koksi og hreinsuðum olíuvörum. Enginn aðili á Íslandi er í þessari atvinnustarfsemi 

en talan 715,6 TJ er þrátt fyrir það skráð sem notkun hjá þessari atvinnugrein í töflu B.1. 

- Þessi orka kemur síðan aftur inn í innflæði-töfluna sem 715,6 TJ frá atvinnugreininni og er því 

færð inn í töflu A hjá atvinnugreininni C19. Samtals innflæði fyrir þessa vöru er þar með orðið 

1431,2 TJ 

- Þessi 715,6 TJ af lífeldsneyti, sem var blandað var út í bensín og dísel, dreifast síðan niður á 

atvinnugreinarnar sem nota eldsneyti í vegasamgöngum. Notkunin er skráð samkvæmt 

akstursvegalengd og orkuþörf ökutækjaflota fyrirtækjanna og hver atvinnugrein fær því skráða 

notkun (í töflu B.2) samkvæmt því. Samtals notkun í B.2 er því aftur 715,6 TJ. Tafla B er síðan 

samtalan úr töflum B.1 og B.2, sem er 1431,2 TJ. 

Hér er því verið að tvítelja orkuinnihald lífræns íblöndunarefnis í vegasamgöngum. Þessi tvítalning gerist 

hins vegar aðeins ef lífræna eldsneytið er flutt inn en ekki ef lífræni hlutinn er unninn úr úrgangi eða á annan 

hátt innan hagkerfisins.  

Orkunotkun og umbreytingu á orku er hins vegar haldið aðskildu í PEFA-gögnunum og því er auðvelt að 

horfa framhjá þessari sérkennilegu reglu varðandi samtals orkunotkun. Samanlögð notkun kemur hins 

vegar aftur inn í mismunandi mælikvarða (e. indicators) sem dregnir eru úr PEFA-gögnunum.  

  

Athugasemd: Þó svo að atvinnugreinar geti tekið að sér að umbreyta einu orkuefni yfir í aðra tegund 

er ekki gerð frekari skráning á hver notar þessa orku í lokin eða hvaða orka er búin til í umbreytingunni. 

Slíkt niðurbrot myndi flækja bókhaldið nokkuð.  

PEFA gerir ekki ráð fyrir að heimili geti notað náttúrulega orku beint eða umbreytt orku úr einni tegund 

í aðra. Ef heimili tækju upp á því að framleiða orku, t.a.m. með sólarorku eða vindorku til eigin nota, 

myndi PEFA líta svo á að heimilin væru með atvinnustarfsemi svipaða og orkuframleiðendur (NACE-

flokkur D) og framleiðsla þeirra kæmi þar fram.   



 

7 

 

Flokkunarkerfi fyrir tölur PEFA 

Uppruni og móttakendur orkuflæðis 

PEFA skiptir uppruna og notkun orku á milli atvinnuflokka hagkerfisins og heimila. Í þessum reikningum er 

notast við NACE-flokkunarkerfið1 þar sem hagkerfinu er skipt niður í 64 flokka auk þriggja flokka fyrir 

heimilið (NACE*64 rev2) sem er samræmt kerfi Evrópusambandsins í hagkerfisreikningum. 

Þar sem flokkunarkerfið byggir á skilgreiningu hagkerfisins líkt og gert er í öðrum hagreikningum gerir það 

mögulegt að sameina tölur úr mismunandi hagreikningum við þessar umhverfistölur. Þessi skipting er 

stundum önnur en sú sem notendur búast við, þá sérstaklega ef notendur leitast eftir að finna orkukostnað 

fyrir einstaka vöru eða þjónustur. Þannig er til dæmis orkunotkun byggingaiðnaðarins (bálkur F) eingöngu 

sú orka sem byggingariðnaðurinn þarf til þess að stunda eigin starfsemi og framkvæmdir. Iðnaðurinn notar 

hins vegar þjónustu frá flutningsiðnaði (bálkur H), jarðefni sem koma úr námum (bálkur B), steinsteypu 

(innflutt á íslandi en annars framleidd af NACE-deild C23) og timbur (innflutt á Íslandi en annars framleitt 

af NACE-deild A02).  Það er þess vegna ekki hægt að nota PEFA til þess að meta orkufótspor við uppbyggingu 

húsnæðis. PEFA bætir við fimm auka liðum til þess að lýsa orkuflæðinu. Þessir liðir eru sýndir í töflu Tafla 2 

að neðan. 

Tafla 2. Viðbótarliðir á NACE-flokkun í PEFA. 

EINKENNI TITILL Á ENSKU TITILL Á ÍSLENSKU 

ENV Environment Umhverfi 
ROW_ACT Rest of the World - economic activities Önnur hagkerfi 
TSUE TOTAL SUPPLY/USE OF NATURAL INPUTS, 

PRODUCTS, AND RESIDUALS 
SAMTALS INNFLÆÐI/NOTKUN ORKU ÚR NÁTTÚRU 
EÐA ÖÐRUM VÖRUM 

STADIF Statistical Differences Tölfræðilegur mismunur/skekkja 
CHINV_PA Changes in inventories and produced assets Breyting á byrgðum og framleiddum vörum 

 

 Flokkurinn ENV  telur saman magn orku sem flæðir úr náttúru inn í hagkerfið eða út úr hagkerfinu 

inn í umhverfið. 

 Flokkurinn ROW_ACT  telur saman magn orku sem flæðir frá erlendum hagkerfum inn í íslenskt 

hagkerfi eða til baka. Þetta orkuflæði getur komið til vegna beins innflutnings orkuefna um íslensk 

tollahlið eða vegna kaupa íslenskra fyrirtækja (t.d. flugfélaga og flutningsfyrirtækja) eða íslenskra 

ferðamanna erlendis á eldsneyti. Að sama skapi teljast kaup erlendra ferðamanna á eldsneyti 

hérlendis útflutningur á eldsneyti. 

 TSUE flokkurinn er í raun samanlagður flokkur þar sem lögð er saman orka allra efna sem koma 

fyrir í reikningunum. Hér er lögð saman orka úr öllum náttúrulindum og orka allrar framleiddrar 

orku og allrar umframorku. Þetta þýðir því augljóslega tvítalningu á orku ef náttúruorka er notuð 

til þess að framleiða aðra orkugjafa (samanber dæmið að ofan um lífeldsneyti) og fyrir vikið hefur 

þessi tala ekki mikið notagildi. 

                                                           

1 Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes 



 

8 

 

 STADIFF er síðan samanlagður mismunur og skekkja sem kemur upp í reikningunum. Þetta 

tölugildi er fyrst og fremst notað til þess að meta gæði reikninganna. 

Efnisflokkar orku 

Orku er skipt eftir því hvort að hún tilheyri flæði úr náttúrunni inn í hagkerfið (N), sé  framleidd orkuvara (P) 

eða sé umframorka eða úrgangsorka (R). Tafla 3 sýnir þessa efnisflokka. Alls eru þetta 31 efnisflokkur. 

Flokkar sem hafa nöfn í hástöfum eða eru númeraðir 00 eru samtals tölur fyrir alla undirflokka. 
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Tafla 3. Efnisflokkar fyrir orkuefni sem notuð eru í PEFA 

 EINKENNI TITILL Á ENSKU TITILL Á ÍSLENSKU 

N
Á

TT
Ú

R
LE

G
 O

R
K

A
 

N00 NATURAL ENERGY INPUTS ORKA TEKIN ÚR NÁTTÚRU 
N01 Fossil non-renewable natural energy 

inputs 
Kolefniseldsneyti (ekki endurnýjanlegt) 

N02 Nuclear non-renewable natural energy 
inputs 

Kjarnorka (ekki endurnýjanlegt) 

N03 Hydro based renewable natural energy 
inputs 

Vatnskorka (endurnýjanleg framleiðsla) 

N04 Wind based renewable natural energy 
inputs 

Vindorka (endurnýjanleg framleiðsla) 

N05 Solar based renewable natural energy 
inputs 

Sólarorka (endurnýjanleg framleiðsla) 

N06 Biomass based renewable natural energy 
inputs 

Orka úr lífmassa (endurnýjanleg 
framleiðsla) 

N07 Other renewable natural energy inputs Önnur orka (endurnýjanleg framleiðsla) 

FR
A

M
LE

ID
D

 O
R

K
A

 

P00 ENERGY PRODUCTS ORKUVÖRUR 
P08 Hard coal Steinkol 
P09 Brown coal and peat Brúnkol og mór 
P10 Derived gases (= manufactured gases 

excl. biogas) 
Afleitt gas (fyrir utan lífgas) 

P11 Secondary coal products (coke, coal tar, 
patent fuel, BKB and peat products) 

Efni framleidd úr kolum (kox, koltjara, 
nýgas, BKB og móefni) 

P12 Crude oil, NGL, and other hydrocarbons 
(excl. bio) 

Hráolía, NLG, og önnur kolvetnisefni (ekki 
lífræn) 

P13 Natural gas (without bio) Jarðgas (án lífefna) 
P14 Motor spirit (without bio) Bensín efni (án lífefna) 
P15 Kerosenes and jet fuels (without bio) Steinolía og þotueldsneyti (án lífefna) 
P16 Naphtha Naptha 
P17 Transport diesel (without bio) Dísil olía (án lífefna) 
P18 Heating and other gasoil (without bio) Hitunarolía og önnur gasolía (án lífefna) 
P19 Residual fuel oil Svartolía 
P20 Refinery gas, ethane and LPG Gas úr vinnslustöðvum, etan og LPG 
P21 Other petroleum products incl. 

additives/oxygenates and refinery 
feedstocks 

Önnur olíuefni, þ.á.m. oxunarefni og 
olíuframleiðslu millivara 

P22 Nuclear fuel Geislavirk efni til kjarnakljúfa 
P23 Wood, wood waste and other solid 

biomass, charcoal 
Viður, viðarkurl og annar fastur lífmassi 
auk viðarkola 

P24 Liquid biofuels Fljótandi lífolía 
P25 Biogas Lífgas 
P26 Electrical energy Raforka 
P27 Heat Hiti 

U
M

FR
A

M
O

R
K

A
 

R00 ENERGY RESIDUALS AFGANGSORKA 
R28 Renewable waste Endurnýtanlegur úrgangur 
R29 Non-renewable waste Óendurnýtanlegur úrgangur 
R30 Energy losses all kinds of (during 

extraction, distribution, storage and 
transformation, and dissipative heat 
from end use) 

Hverskonar orkutöp (vegna framleiðslu, 
dreifingar, geymslu og umbreytingar) 

R31 Energy incorporated in products for non-
energy use 

Orkuinnihald sem fer í framleiðsluvörur 

 

Eldsneytisflokkar eru einnig tilgreindir eftir því hvort þeir innihalda eldsneyti sem búið er til úr ræktuðum 

vörum (lífefnum) eða hvort að framleiðslan eigi að teljast endurnýtanleg (renewable). Í sumum tilfellum er 
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óvissa um það hvort að þessi skilgreining sé viðeigandi fyrir framleiðslu en það er ákvörðun starfshóps 

Eurostat hvernig framleiðsla flokkast. 

Gagnasöfnun tímanleiki og úrvinnsla 

Á Íslandi byggir PEFA ekki á sjálfstæðri gagnasöfnun frá fyrirtækjum og einstaklingum. Þess í stað er notast 

við skráargögn til þess að deila grunngögnum niður á atvinnugreinar og efnisflokka. PEFA getur því aldrei 

verið nákvæmari en grunn gagnasöfnunin. Allnokkur greining er því gerð til þess að athuga hvort að 

upprunalegt gildi fyrir orkuinnflutning og orkunotkun sé raunhæft innan þeirra marka sem tengjast virkni 

fyrirtækja sem PEFA greinir sem móttakendur orkunnar. Ef grunur er um að gildi séu rangt skráð eru 

grunngildin endurskoðuð í samráði við upprunalegan gagnaeiganda. Þetta á að tryggja að PEFA-

reikningarnir séu samræmanlegir við bæði þjóðhagsreikninga, orkubókhald Íslands og losunarbókhald 

hagkerfisins. Þessi tenging við grunngögnin takmarkar einnig tímanleika PEFA-reikninganna við það 

uppgjörsár sem búið er að ganga frá og samþykkja í grunngögnunum. PEFA-reikningunum er skilað inn í 

september á hverju ári en útgáfa gagnanna á vef Eurostat er ekki fyrr en í lok árs.  

Grunn gögn 

PEFA byggir fyrst og fremst á gögnum sem Orkustofnun sendir til Eurostat og IEA1 varðandi orkuframleiðslu, 

notkun og dreifingu innan landsvæðis Íslands árlega, hér eftir nefnd IEA-gagnasafn. Uppgjörsárið í þessum 

gagnalindum er alltaf síðasta liðna ár þannig að í upphafi 2020 á að liggja fyrir hver orkubúskapur Íslands 

var árið 2018. Þessi gögn er hægt að nálgast í gagnagrunni Eurostat.  

Gögn til aðgreiningar á orkunotkun og framleiðslu eftir atvinnugreinum 

IEA-gagnasafnið felur í sér mjög grófa flokkun á því hvar orka er notuð innan hagkerfisins en gefur ítarlegri 

mynd af því hvaðan orkuefni eru flutt inn og hver framleiðslu- og burðargeta orku er á Íslandi. Grófu 

niðurbroti fyrir notkun er því deilt niður með því að ákveða „greiðu“ eða líkan sem lýsir hvernig orkan deilist 

niður á atvinnugreinar. Hér er því leitað eftir virknimælingum sem lýsa óbeint orkuþörf fyrir árið. Hér er til 

dæmis notast við: 

 Eignarskráningu ökutækja ásamt gögnum úr skoðunarskýrslum ökutækja, lýsingu á vélbúnaði og 

orkuþörf ökutækis til þess að meta hversu stóran hluta af orku sem fór til samgangna tilheyrir 

hverri atvinnugrein. 

 Eignarskráningu skipastóls ásamt lönduðu magni afla, fjölda úthaldsdaga og metinni orkuþörf 

aðal- og ljósavéla skipa til þess að meta hversu stór hluti af eldsneyti sem skráð er á fiskiskip, 

skemmtibáta og farskip fer til mismunandi atvinnugreina. 

                                                           

1 e. International Energy Authority 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/overview
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 Stærð skrifstofuhúsnæðis, fjöldi og flatarmál verslanna og framleiðsluhúsnæðis til þess að meta 

hvernig hitaveitudreifing sem fer til „verslunar og þjónustu“ dreifist á milli atvinnugreina í þessum 

bálki. 

 Magn útflutningsvöru og innflutnings hráefna til þess að meta notkun kola, timburs og annarra 

orkugjafa. 

Ein greiða er smíðuð fyrir hverja orkuvöru fyrir sig. Helstu gagnalindir eru: 

 Gagnagrunnur utanríkisverslunar varðandi innflutning og útflutning. 

 Gagnagrunnur þjóðhagsreikninga um vinnumagn og fjármunaeign. 

 Gagnagrunnur fyrirtækjasviðs um farþegaflutninga, veltu skv. virðisaukaskattskýrslum, 

framleiðslumagn, fjölda fyrirtækja, landbúnað, sjávarútveg og iðnað. 

 Gagnagrunnur fyrirtækjasviðs um samgöngur (innri grunnur) og kortaveltu (innri grunnur). 

Gögn varðandi tilfærslu frá landfræðilegum útmörkum yfir í hagkerfisútmörk 

Útmörk grunngagnanna er íslenskt landsvæði. Því þarf að afla upplýsinga hér um eftirfarandi: 

1. Kaup íslenskra fyrirtækja á eldsneyti erlendis. 

2. Sölu eldsneytis til erlendra fyrirtækja sem hafa viðkomu hérlendis. 

3. Sölu eldsneytis til ferðamanna á Íslandi. 

4. Kaup íslenskra ferðamanna á eldsneyti erlendis. 

Þessar tölur voru teknar úr vinnslugögnum fyrir loftslagsbókhald hagkerfisins (AEA). 

Reiknaðar tölur og skilyrði til villuleitar 

Líkanagerð sem unnin er hér snýst eingöngu um að finna dreifingu (greiðu) á grófari afhendingarlýsingu 

sem kemur í grunngögnum. Engar beinreiknaðar tölur koma hér inn fyrir utan tölur er varða tilfærslu frá 

landfræðilegum útmörkum yfir á hagkerfismörk. Nokkur vinna fór í að leita að villum í grunngögnunum, þá 

sérstaklega til þess að fá samræmi á milli innflutnings í verslunargögnum og innflutnings samkvæmt 

grunngögnunum. Einnig var litið á framleiðslumagn orku samkvæmt Orkustofnun og skráða sölu á orku 

samkvæmt gögnum Hagstofunnar. Ef villur fundust var beðið um leiðréttingu hjá Orkustofnun. Þessi vinna 

á að bæta tölfræðilegan mismun í loka reikningunum. 

Niðurstaða og skilningur á tölfræðinni 

PEFA er síður en svo einföld lýsing á orkuflæði enda er verið að reyna að varpa ljósi á flókið fyrirbæri 

(orkuvörum) innan umhverfis sem er síður en svo einfalt, þ.e.a.s. hagkerfið í heild. Í eftirfarandi texta verður 

reynt að sýna hvernig mögulegt er að skoða gögnin með ákveðnar spurningar í huga. 
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Heildar notkun orku hjá fyrirtækjum og heimilum og samsetning orku eftir árum 

Tafla B.2 tekur saman orkunotkun hjá atvinnugreinum. Hér er hægt að finna samanlagða notkun fyrir alla 

NACE-flokka og heimili sem getur verið annað en samtals notkun með útflutningi, birgðarbreytingum og 

tölfræðilegum skekkjuvöldum. Um er að ræða 14 orkutegundir. Ef við sameinum orkutegundir í yfirflokka 

er auðveldara að sjá stóru myndina í gögnunum. 

Tafla 4. Samantekt á orkuvörum í yfirflokka. 

NÚMER TITILL YFIRFLOKKUR 

P08 Steinkol Kol 
P11 Efni framleidd úr kolum Kol 
P14 Bensín Eldsneyti 
P15 Steinolía Eldsneyti 
P17 Dísil olía Eldsneyti 
P18 Hitunarolía Eldsneyti 
P19 Svartolía Eldsneyti 
P20 Gas úr vinnslustöðvum Eldsneyti 
P21 Önnur olíluefni, oxunarefni Eldsneyti 
P23 Viður og viðarkurl Vistvænt eldsneyti 
P24 Fljótandi lífolía Vistvænt eldsneyti 
P25 Lífgas Vistvænt eldsneyti 
P26 Raforka Raforka 
P27 Hiti Hiti 

 

Samanlögð orkunotkun er sýnd á mynd 2 að neðan eftir yfirflokkum orku ásamt heildar notkun. Heildar 

orkunotkun frá árinu 2014 hefur vaxið úr 135.000 TJ upp í um 175.000 TJ árið 2018. Þetta er allnokkur 

orkunotkun, en almennt er gert ráð fyrir að 1 TJ samsvari um 163 tunnum af olíu, eða 278 MWh.   

Mynd 2. Samanlögð orkunotkun allra atvinnugreina og heimila eftir árum 
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Raforkunotkun á Íslandi hefur vaxið lítillega frá 2014 en sú þróun er nokkuð tengd rafvæðingu 

fiskvinnslustöðva á meðan að notkun stóriðju (t.d. C24: Málmframleiðsla) hefur verið nokkuð stöðug. 

Nokkur breyting hefur líka orðið í notkun hita, frá um 30 þúsund TJ upp í 42 þúsund TJ. Mest breyting er 

hins vegar í notkun eldsneytis sem er fyrst og fremst vegna til komin vegna mikillar aukningar í notkun 

þotueldsneytis. Þessar upplýsingar eru nokkuð augljósar þegar rýnt er nánar í gögnin. 

Hlutfallslega séð eru 60-70% af heildra orkunotkun hiti eða rafmagn en aðeins um 3% vegna kolanotkunnar 

(sjá mynd 3 að neðan).  

Mynd 3. Samsetning orkugjafa í heildar notkun hagkerfis Íslands eftir yfirflokkum 

 

Í mörgum ríkjum Evrópusambandsins er hitanotkun mun lægri en rafmagnsnotkun er svipuð. Rafmagnið 

getur hins vegar verið framleitt með kola- eða gasbrennslu sem kemur þá fram í PEFA sem orka sem fer í 

umbreytingarferli (tafla B.1, en ekki tafla B.2). 

Niðurbrot á orkunotkun heimila 

Tafla B.2 tekur einnig saman orkunotkun eftir atvinnugreinum, þar á meðal notkun hjá heimilunum. Í þessu 

tilfelli er áhugavert að skoða í hvað orkan fer, sbr töfluna hér að neðan. 
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Tafla 5. Orkunotkun heimila eftir orkuvörum og árum 
  

P00 P14 P17 P24 P25 P26 P27 P20 

H
IT

U
N

/K
Æ

LI
N

G
 2014 12993 .. .. .. .. .. 12946 47 

2015 13419 .. .. .. .. .. 13325 94 

2016 14666 .. .. .. .. .. 14619 47 

2017 14681 .. .. .. .. .. 14615 65 

2018 18075 .. .. .. .. .. 18001 74 

A
K

ST
U

R
 

2014 7273 5063 2100 35 71 4 .. .. 

2015 7624 5015 2271 260 69 10 .. .. 

2016 7955 5028 2526 310 71 20 .. .. 

2017 8379 4911 3011 334 76 45 .. .. 

2018 8545 4849 3139 417 76 63 .. .. 

Ö
N

N
U

R
 

N
O

TK
U

N
 

2014 3027 .. .. .. .. 3027 .. .. 

2015 2960 .. .. .. .. 2960 .. .. 

2016 3019 .. .. .. .. 3019 .. .. 

2017 2919 .. .. .. .. 2919 .. .. 

2018 3052 .. .. .. .. 3052 .. .. 

Nafn á orkuvörum er að finna í töflu Tafla 3 að ofan. 

Þessi tafla sýnir að smávægilegur hluti raforku (P26) er notaður í samgöngum (akstur) á meðan megnið fer 

í aðra notkun fyrir utan akstur og hitun (t.d. lýsingu). Á sumum svæðum á Íslandi er hins vegar kynnt með 

raforku en gögn um magn hennar liggja ekki fyrir á þessum tímapunkti. Einnig er gas sett hér inn í flokkinn 

Hitun/Kæling, þó svo að líklegt sé að um sé að ræða gas til eldunar (þ.e.a.s. önnur notkun) en gögn vantar 

til þess að hægt sé að skipta þessari notkun upp frekar. 

Mynd 4. Samsetning orku á heimilum 2018 

 

Langstærsti hluti orku hjá heimilum er P27: Hiti, en þar á eftir er bensín, dísilolía og raforka notuð í svipuðu 

hlutfalli. Þetta mikla vægi hita kemur til þar sem PEFA reiknar með að hiti sé afhentur við 75 gráður en fari 

frá heimilum við 25 gráður. Þessi orkumunur er mun meiri en tíðkast á íslenskum heimilum þar sem hiti 

kemur inn í hús nær 55 gráðum og fer út nær 25 gráðum. Þar sem orka í hita reiknast sem hitamismunur 

P27 - Hiti

P14 - Bensín efni (fyrir utan lífræn efni)

P17 - Dísil olía (fyrir utan lífræn efni)

P26 - Raforka

P24 - Fljótandi lífolía

P25 - Lífgas

P20 - Gas úr vinnslustöðvum, etan og LPG
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sinnum varmarýmd vatns gæti raunveruleg hitanotkun verið ofmetin hér um allt að 40%. Þetta er hins vegar 

samevrópsk  reikningsaðferð og er fylgt til þess að hægt sé að gera samanburð á milli hagkerfa innan Evrópu. 

Orkujöfnuður og flæði orku 

PEFA er byggt upp á innflæði/notkun töflugerð (supply/use). Þessi hönnun er að mörgu leyti góð til þess að 

hægt sé að endurskoða gögn og tryggja að upplýsingar séu ekki að glatast í reikningum. PEFA-uppsetningin 

býður upp á að meta sjálfbærni orkuflæðis og hversu stór hluti af orkuflæðinu fer beint til notanda 

annarsvegar og til  reksturs hinsvegar. 

Tafla 6 að neðan tekur saman eigin framleiðslu hagkerfis Íslands á nokkrum orkuvörum, þ.e. tölur sem eru 

tilgreindar undir atvinnugreinum í Töflu A: Innflæði orku í PEFA-gögnunum og tölur úr Töflum B, B.1 og B.2 

fyrir sömu atvinnugreinar. Tölur úr töflu A eru hér nefndar „eigin framleiðsla“ þar sem ekki er tekið 

orkuflæði frá öðrum hagkerfum (innflutningur), innflæði frá birgðum eða tölfræðilegar skekkjur. 

Hér er hægt að meta vergan innfluttning af orkuefnum með því að reikna mismun á eigin framleiðslu og 

samanlagðri notkun. Notkun alls er síðan sú notkun orkunnar sem fer í umbreytingu og lokanotkun. Notkun 

tengd losun er síðan samanlögð notkun fyrir það eldsneyti sem fer í brennslu og er því ekki beinn hluti af 

samanlögðu notkuninni.  

Áhugavert er að skoða hvernig mismunandi orkuvörur eru notaðar á mismunandi hátt innan hagkerfisins. 

Til að mynda er P17 – Dísil olía nær eingöngu innflutt vara. Eitt gildi kemur fyrir sem eigin framleiðsla en 

árið 2015 var gerð tilraun með að þynna svartolíu út og nota sem gasolíu á skip. Langstærsti hluti af P17 er 

síðan að finna í töflu B.2 – Lokanotkun. Aðeins lítill hluti er notaður til orkuframleiðslu og kemur því í töflu 

B.1 – Notkun (umbreytt). Þessari olíu er hins vegar brennt til orkuvinnslu og því kemur öll orkunotkun fyrir 

P17 aftur fram í töflu C – Notkun tengd losun. 
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Tafla 6. Samantekt af eigin framleiðslu og notkun af orkuefnum eftir árum 
 

Ár Eigin  
framleiðsla 

Notkun  
(alls) 

Notkun  
(umbreytt) 

Lokanotkun Notkun  
tengd losun 

P
0

0
 -

 

FR
A

M
LE

ID
D

A
R

 

O
R

K
U

V
Ö

R
U

R
 

2014 261.222  303.836  167.926  135.911  41.901  

2015 252.386  300.531  153.602  146.929  48.636  

2016 239.560  294.364  138.749  155.614  54.992  

2017 255.311  312.810  148.215  164.595  62.614  

2018 283.568  347.725  172.754  174.971  62.381  

P
1

7
 -

 D
ís

il 
ol

ía
 

2014 ..  12.070  86  11.984  12.070  

2015 860  13.777  86  13.691  13.777  

2016  ..  14.613  86  14.527  14.613  

2017  ..  15.509  92  15.417  15.509  

2018  ..  16.552  127  16.425  16.457  

P
2

6
 -

 R
a

fo
rk

a
 

2014 65.243  64.721  713  64.008   ..  

2015 67.676  67.165  756  66.409   ..  

2016 66.780  66.496  734  65.761   ..  

2017 69.259  68.944  699  68.245   ..  

2018 71.387  71.087  771  70.316   ..  

P
2

7
 -

 H
it

i 

2014 195.390  196.596  167.028  29.568   ..  

2015 182.758  182.568  151.398  31.170   ..  

2016 171.629  171.532  137.304  34.228   ..  

2017 184.599  179.821  146.727  33.094   ..  

2018 210.357  211.462  171.097  40.365   ..  

 

Ef litið er á vöru P26 – Raforka er myndin nokkuð öðruvísi. Hér er langstærsti hluti orkunnar sem notuð er 

framleidd hérlendis sem sama orkuvara. Hér er framleiðslan aðeins meiri en notkunin en munurinn á þessu 

er tölfræðilegur mismunur frekar en útflutningur eða breyting í birgðum. Nokkur hluti af raforkunni er 

skráður í umbreytingarferli en þetta er sá hluti orkunnar sem fer í orkurekstur á spennuvirkjum. Enginn hluti 

orkunnar tengist losunartölum þar sem bein notkun raforku veldur ekki losun koltvísýrings eða annarra 

efna. 

Varan P27 – Hiti hefur enn aðra hegðun í þessum töflum. Hér eru hliðstæðar tölur yfir framleiðslu og notkun 

en umtalsverður hluti af orkunni fer í umbreytingarferli. Þetta umbreytingarferli er vegna framleiðslu 

raforku í háhitavirkjunum. PEFA gefur ekki upp hversu mikil raforka er framleidd í háhitavirkjunum en þessar 

tölur er hægt að finna í gögnum Orkustofnunnar. Notkun á hita er ekki tengd við losun annarra 

mengunarefna þó svo að framleiðsla hita geti falið í sér losun efna á borð við brennisteinsvetni og 

koltvísýring.  
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Samanburður á milli Íslands og annarra landa 

Allnokkrir mælikvarðar eru skilgreindir í PEFA-reikningunum sem ætlað er að gera samanburð á milli 

hagsvæða mögulegan. Mælikvarðarnir eru byggðir á samtölum, sem þýðir að mikið af smáatriðum sem gera 

hagkerfi sérstök jafnast út. Alls eru reiknaðir 18 mælikvarðar en Eurostat birtir einungis sex af þeim á 

gagnavef sínum.  

Tafla 7. Einkenni og lýsing á mælikvörðum í PEFA 

EINKENNI ENSKUR TITILL TITILL Á ÍSLENSKU EINKENNI Í 
EUROSTAT-DB 

PEFA_IND01 Extraction of natural energy inputs by 
economic activities 

Samanlögð orka úr auðlindum inn í 
hagkerfið 

NEI_EXT 

PEFA_IND02 Domestic production of energy 
products 

Innlend framleiðsla orkuefna EPRD_DOM 

PEFA_IND03 Intermediate consumption of energy 
products 

Notkun á orkuefnum EPRD_ICNS 

PEFA_IND04 Household consumption of energy 
products 

Notkun orkuefna hjá heimilum EPRD_HHCNS 

PEFA_IND05 Use of waste for energetic purposes Notkun úrgangs til framleiðslu orku WST_USE 
PEFA_IND06 Net domestic energy use Heildarnotkun orku innanlands NETDOM_EUSE 
PEFA_IND06A Net domestic energy use for energy 

purposes 
Heildarnotkun orku vegna 
orkuframleiðslu 

NETDOM_EUSE_EP 

PEFA_IND06B Net domestic energy use for non-
energy purposes 

Heildarnotkun orku til annara hluta en 
orkuframleiðslu 

NETDOM_EUSE_NEP 

PEFA_IND07 Total energy input/output Samanlögð orka inn/út NRG_INP_OUT 
PEFA_IND08 Emission-relevant use of energy Orkunotkun sem tengist losun 

lofttegunda 
-- 

PEFA_IND09 Direct energy input (DEI) Beint innflæði orku (DEI) -- 
PEFA_IND10 Direct energy outputs Beint útflæði orku -- 
PEFA_IND11 Net additions to stock (calculated) Breyting í byrgðarstöðu (reiknað) -- 
PEFA_IND12 Net additions to stock (reported) Breyting í byrgðarstöðu (skráð) -- 
PEFA_IND13 Domestic energy consumption Innlend notkun orku -- 
PEFA_IND14 Imports of energy products and energy 

residuals (waste for energetic use) 
Innflutningur á orkuefnum og umfram-
orkuefnum (úrgangur til orkuframleiðslu) 

-- 

PEFA_IND14A Imports of energy products Influtningur á orkuefnum -- 
PEFA_IND14B Imports of energy residuals (waste for 

energetic use) 
Influtningur á umfram orkuefnum 
(úrgangur til orkuframleiðslu) 

-- 

PEFA_IND15 Domestic processed output Innlend losun orku -- 
PEFA_IND16 Exports of energy products and 

residuals 
Útfluntingur af orkuefnum og umfram 
orkuefnum (úrgangur til orkuframleiðslu) 

-- 

PEFA_IND17 Net changes (use minus supply) of 
energy products and residuals in 
inventories and produced assets 

Heildar breyting (notkun að frádregnu 
innflæði) af orkuefnum og umfram 
orkuefnum 

-- 

PEFA_IND17A Supply of energy residuals from stock Innflæði af orkuefnum og umfram efnum 
frá byrgðum 

-- 

PEFA_IND17B Additions (use) of energy products and 
residuals to stocks 

Viðbætur af orkuefnum og umfram 
efnum til byrgða 

-- 

PEFA_IND18 Statistical discrepancy between supply 
and use of energy products and 
residuals 

Tölfræðilegur mismunur á inn og útflæði 
orkuefna og umframefna 

-- 

 

Mælikvarðar Eurostat eru annars vegar vegna innri endurskoðunar á reikningunum á milli ára eða þeir sem 

eru líklegir til þess að vera áhugaverðir innan hvers hagkerfis. 

Þar sem íslenskt hagkerfi er smátt í sniðum er oft erfitt að gera markverðan samanburð á milli okkar og 

annarra þjóða út frá heildartölum svo sem eigin framleiðslu orkuefna (PEFA_IND02) eða samanlagðri 
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orkunotkun heimila (PEFA_IND04). Mynd 5 að neðan sýnir til dæmis samanburð á PEFA_IND02 á milli 

Íslands og annarra Evrópuþjóða fyrir árið 2017.  

Mynd 5. Innlend framleiðsla orkuvara og notkun á einstakling innan Evrópu 

 

Þar sést að heildarframleiðsla Íslands á orkuvörum er svipað og í Króatíu og í Slóveníu. Hins vegar er 

orkuvöruframleiðsla á einstakling mjög há í samanburði við önnur Evrópulönd, einungis Noregur er með 

meiri framleiðslu af orkuvörum á einstakling en Ísland enda er Noregur með töluverða framleiðslu af 

olíuvörum auk mikillar framleiðslu á rafmagni með vatnsaflsvirkjunum.  

Samanburður á orkunotkun heimila er sýndur á mynd 6.  

  

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Þ
ýs

ka
la

n
d

Fr
ak

kl
an

d

N
o

re
gu

r

B
re

tl
an

d

Sp
án

n

H
o

lla
n

d

Ít
al

ía

P
ó

lla
n

d

Té
kk

la
n

d

Sv
íþ

jó
ð

B
el

gí
a

G
ri

kk
la

n
d

Fi
n

n
la

n
d

R
ú

m
en

ía

D
an

m
ö

rk

P
o

rt
ú

ga
l

A
u

st
u

rr
ík

i

B
ú

lg
ar

ía

Li
th

áe
n

U
n

gv
er

ja
la

n
d

Sl
ó

va
kí

a

Ír
la

n
d

Ei
st

la
n

d

K
ró

at
ía

Ís
la

n
d

Sl
ó

ve
n

ía

Le
tt

la
n

d

K
ýp

u
r

Lú
xe

m
b

o
rg

M
al

ta

Orkuframleiðsla á 
einstakling (MJ)

Eigin orkuframleiðsla 
(PJ)

Eigin orkuframleiðsla Eigin orkuframleiðsla á einstakling



 

19 

 

Mynd 6. Notkun heimila og notkun á einstakling á heimilum innan Evrópu 

 

 

 

Samanlögð notkun heimila á orku er enn lág á Íslandi og svipuð og í öðrum smáríkjum á borð við Kýpur, 

Lúxemborg og Möltu. Hins vegar er orkunotkun heimila á einstakling sú hæsta sem gerist innan Evrópu, eða 

í kringum 75 MJ/einstakling árið 2017, sem er mun hærra en miðgildið í álfunni sem er 38 MJ/einstakling. 

Orkunotkun heimila á einstakling er áberandi hærri í löndum sem eru norðar í álfunni í samanburði við þau 

lönd sem eru sunnar. Einnig virðast þéttbýlli lönd vera með lægri orkunotkun á einstakling en þau sem eru 

strjálbýl. Þessi fylgni ætti ekki að koma á óvart, á norðari slóðum þarf að hita húsnæði meira og nota meiri 

raforku til lýsingar. Á strjálbýlli svæðum þarf einnig meiri orku til þess að flytja fólk og vörur á milli staða. 
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Summary 

Publication of data from the Physical Energy Flow Account (PEFA) expands the environmmental accounts 

that are available for Iceland. The accounts are produced using methods and procedures developed by 

Eurostat, which publishes detailed explanation on the content of the accounts. This working paper 

summarizes the PEFA design in Icelandic and highlights issues that may arise when trying to disseminate 

information contained in the accounts. The working paper also demonstrates some of the key indicators 

that are extracted from the account and used to compare economies across Europe in terms of energy 

production, energy imports and energy consumption.  

The PEFA is built around a physical supply and use table (PSUT) design, which is a common form for 

compiling national accounts. This PSUT design has a similar conservation principle as the scientific definition 

of energy, supply and use must be balanced. This similarity can, however, be misleading because the PSUT 

method double counts some forms of energy and may lead the user, if unfamiliar with the principle, to 

overestimate the energy that is available and consumed by the economy. The PSUT method is, however, a 

useful bookkeeping method. The PEFA compiled here is based on data from the Icelandic Energy Authority 

for the International Energy Association and Eurostat. The IEA account follows the territorial principle, 

whereas the PEFA is an account for the economy regardless of territorial boundary.  
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