Umhvørvisstovan
Postboks 2048
165 Argir
Att.: Orka

Tórshavn, 8. februar 2021
Viðv. open-door umsóknini í Hoyvíkshaganum
Hjálagdar eru viðmerkingar hjá SEV í sambandi við omanfyri nevndu umsókn.
Viðmerkingarnar eru gjørdar við atliti til elveitingarlógina, veitingartrygdina, elgóðskuna
í skipanini, umframt eltekniskar, umhvørvisligar og samfelagsbúskaparligar avleiðingar
v.m.
Í stuttum kann sigast, at SEV er eins eldhugað og Umhvørvisstovan, tá ræður um at
fáa varandi orku á netið, so sleppast kann av við oljuna. Tað er tó altavgerandi, at tað
verður gjørt við skili og í rættari raðfylgju, soleiðis at vindorkan veruliga verður fingin til
høldar og ikki fer til spillis, og soleiðis at veitingartrygd og elgóðska ikki verða fyri
óneyðugan váða.
Umrødda open-door umsóknin umfatar eina triðju vindmyllulund oman fyri Havnina, og
vil føra við sær, at íalt 55 MW av vindorku verður savnað í einum og sama øki. Hetta vil
gera, at veitingartrygdin/elgóðskan verður sett í óneyðuga stóran vanda.
Uttan eina tøka pumpuskipan til at taka ímóti og goyma yvirskotsvindorkuna, gevur ein
slík triðja vindmyllulund snøgt sagt als onga meining, hvørki í mun til grønu kósina,
elfakligu viðurskiftini, veitingartrygdina, elgóðskuna sum heild ella
brúkaraprísin.Tvørturímóti vísa eltekniskar metingar og framrokningar, at nyttuvirðið í
mun til elframleiðslu av eini slíkari vindmyllulund – uttan pumpuskipan – er serstakliga
lítið. Bert 20% av framleiðsluni kunnu fáast til høldar á netinum. Samstundis sum SEV
og harvið brúkarin skal rinda fyri alla orkuna, sum kann framleiðast, og ikki bert hana,
sum kemur til høldar. Hetta merkir, at brúkarin skal rinda fyri orku, sum vit longu nú
vita, at brúkarin bert fær ein lítlan brøkpart av.
Um verkætlanin sambært open-door umsóknini í Hoyvíkshaganum gerst veruleiki,
skulu brúkast 90 mió.kr. meira í íløgum til battaríir v.m. enn um ein líknandi
vindmyllulund verður bygd á øðrum stað.

Harumframt hevur skeiva raðfylgjan av hesum útbyggingum við sær, at brúkarin
skal rinda fyri eykaíløgur í tøkni og útgerð, t.e. synkronkompensatorar. Talan er
um meiríløgur, sum annars sleppast kunnu undan í ávísan mun, tí partar av
hesum eru natúrligir partar av eini pumpuskipan.
Hetta eru viðurskifti, sum Umhvørvisstovan hevði fingið innlit í, um umrødda umsóknin
varð viðgjørd í samsvari við elveitingarlógina, sum áleggur Umhvørvisstovuni at ráðføra
seg við fakliga myndugleikan og eigaran av elnetinum, SEV, áðrenn ein open-door
umsókn verður viðgjørd.
Nakrar av yvirskipaðu staðfestingunum í hjáløgdu viðmerkingunum hjá SEV eru, at:
• Bæði Umhvørvisstovan og SEV hava víst á týdningin av at byggja varisliga út og at
spjaða vindmyllulundirnar runt um landið. Tíverri tykist Umhvørvisstovan nú at velja
at síggja púrasta burtur frá hesum.
• Verður ein vindmyllulund bygd í Hoyvíkshaganum sambært open-door umsóknini,
verða veitingartrygdin/elgóðskan sett í óneyðuga stóran vanda.
• Í minsta lagi 18 mánaðir ganga frá tí, at ein avgerð verður tikin um at byggja eina
vindmyllulund í Hoyvíkshaganum, til eitt íbindingarstað verður klárt í Húsahaga, og
tí er ongin grund til at skunda eitt slíkt óskipað og ófyrireikað útboð ígjøgnum við tí
væntan, at ein vindmyllulund kann standa klár í 2021.
• Um verkætlanin sambært open-door umsókninini í Hoyvikshaganum gerst veruleiki,
skulu brúkast 90 mió. kr. meira í íløgum til battaríir v.m., enn um ein líknandi
vindmyllulund verður bygd á øðrum stað.
• Verkætlanin í Hoyvíkshaganum hevur við sær ávísar íløgur til tøkni, sum annars er
partur av pumpuskipanini í Vestmanna. Tí verður talan um óneyðugar dupultíløgur.
• Bert umleið 20% (18 av 87 GWh) av framleiðsluni kemur til høldar á elnetinum um
árið, frá vindmyllulundini í Hoyvíkshaganum til ein pumpuskipan stendur klár.
• Við vindmyllulundini í Hoyvíkshaganum sparir SEV í tíðarskeiðinum frá og við 2022
til og við 2024 uml. 32 mió. kr. í olju, men samstundis skal SEV keypa alla ta
møguligu elframleiðsluna frá vindmyllulundini fyri uml. 66 mió.kr.
• At binda eina nýggja vindmyllulund í elnetið afturat teimum báðum á Eiði og í
Flatnahaga, uttan at ein pumpuskipanin í Vestmanna er virkin á elnetinum, gevur
onga meining. Raðfylgjan í arbeiðnum hjá myndugleikanum skal tí fara fram á
slíkan hátt, at trygd fæst fyri, at pumpuskipanin verður bygd innan fleiri vindútboð
verða framd í meginøkinum.
• Umhvørvisstovan hevur ikki ráðført seg við SEV sambært elveitingarlógini.
• Umhvørvisstovan hevur ikki fyrilit fyri veitingartrygd, samfelagsbúskapi ella
aðalendamálinum í elveitingarlógini um, at prísurin á ravmagni ikki verður hægri
enn neyðugt.
• Umhvørvisstovan hevur ikki heimild at fremja eitt open-door útboð, tá tað er greitt
frammanundan, at eingin annar hevur møguleika at søkja á tí staðseting, sum
umsóknin er grundað á.
• Umhvørvisstovan eigur beinanvegin at taka aftur lýsingina eftir umsøkjarum í
sambandi við innlatnu open-door umsóknina.

Tað er undrunarvert, at Umhvørvisstovan soleiðis í stríð við elveitingarlógina
leypir á leistum fyri at gjøgnumføra eitt open-door útboð, sum fer at gera
elveitingina í føroyska samfelagnum minni trygga og ikki gevur meining
búskaparliga.
Vísandi til omanfyri standandi heitir SEV staðiliga á Umhvørvisstovuna um at taka aftur
lýsingina eftir umsøkjarum sambært áðurnevndu open-door umsókn. Heitt verður
samstundis á Umhvørvisstovuna um ikki at fara undir líknandi vindútboð aðrastaðni í
meginøkinum fyrr enn málið um pumpuskipan í meginøkinum er avgreitt.
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