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kynning - welcome 

Könnunin er liður í umfangsmiklu verkefni um verðmætamat á samfélagslegum mikilvægum gæðum og 
þjónustu. Könnunin byggir á sérstakri aðferðafræði og sumar spurninganna kunna að koma á óvart. 
 
  Hagfræðistofnun Háskóla Íslands stendur að verkefninu og umsjónarmaður þess er Dr. Sigurður 
Jóhannesson, konnunhhi@hi.is og er ykkur velkomið að hafa samband við hann eða Hilmu hjá Maskínu, 
rannsoknir@maskina.is. 

 

welcome - welcome 

Áður en byrjað er ber að upplýsa þig um að þér er hvorki skylt að svara einstökum spurningum né 
spurningalistanum í heild.  
Við þeim spurningum sem hér á eftir fara eru engin rétt eða röng svör. Svör þín verða einungis notuð í 
tengslum við þessa einu rannsókn. 
Athugaðu að ef þú kýst að svara ekki tiltekinni spurningu, smelltu þá einfaldlega á „Áfram-hnappinn“ neðst við 
hverja spurningu. 
Þú getur ávallt tekið hlé frá því að svara með því að loka vafranum þínum. Þegar þú smellir aftur á hlekkinn 
sem kom í tölvupóstinum getur þú haldið áfram að svara frá þeim stað sem þú hættir síðast. 
Farið verður með öll svör sem trúnaðarmál og þau eru ekki rekjanleg til einstaklinga. 

 

sp1 

Hefur þú ferðast innanlands síðastliðin tvö ár? 

 Já, vegna vinnu (1) 
 Já, til að heimsækja fjölskyldu og vini (2) 
 Já, farið í sumarbústað/i (3) 
 Já, farið á útihátíð/ir, tónleika og/eða í tjaldútilegu/r (4) 
 Já, farið í veiði (5) 
 Já, farið í jeppaferð/ir (6) 
 Já, farið í hestaferð/ir (7) 
 Já, stundað útivist og/eða farið í skoðunarferð/ir (8) 
 Já, í öðrum tilgangi. Hverjum þá? (9)____________ 
 Nei (10) 
 Veit ekki (11) 
 Vil ekki svara (12) 
 
[Condition If f('sp1').any('1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9')] 
 

sp2 

Hversu oft ferðast þú innanlands að jafnaði á ári? 

 1-2 sinnum á ári (1) 
 3-5 sinnum á ári (2) 
 6-9 sinnum á ári (3) 
 10 sinnum eða oftar á ári (4) 
 Veit ekki (5) 



 Vil ekki svara (6) 
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Condition  

sp3 

Átt þú eða hefur þú aðgang að sumarhúsi/um í eigu fjölskyldumeðlima á Suðurlandi? 

 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 
[Condition If f('sp3').any('1')] 

sp4 

Hvar á Suðurlandi er sumarhúsið/in? 

 Í Bláskógabyggð (t.d. Þingvöllum, Laugarvatni, Úthlíð, Haukadal, Grímsnesi, Laugarási) (1) 
 Á Flúðum (2) 
 Í Þjórsárdal eða á bökkum Þjórsár (3) 
 Við Kirkjubæjarklaustur (4) 
 Í Vestmannaeyjum (5) 
 Við Hellu (6) 
 Við Heklu (7) 
 Annars staðar, hvar þá? (8)____________ 
 Veit ekki (9) 
 Vil ekki svara (10) 
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Condition  

sp5 

Hefur þú farið í lengri ferðir á hálendinu eða í óbyggðum Íslands? 

 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 

sp6 

Hversu mikil eða lítil áhrif telur þú að loftslagsbreytingar á jörðinni muni hafa á veðurfar á Íslandi?  

 

 Mjög mikil (1) 
 Fremur mikil (2) 
 Í meðallagi (3) 
 Fremur lítil (4) 
 Mjög lítil (5) 



 Engin (6) 
 Veit ekki (7) 
 Vil ekki svara (8) 

sp7 

Hversu mikil eða lítil áhrif telur þú að loftslagsbreytingar á jörðinni muni hafa á gróður- og vatnafar á Íslandi? 

 

 Mjög mikil (1) 
 Fremur mikil (2) 
 Í meðallagi (3) 
 Fremur lítil (4) 
 Mjög lítil (5) 
 Engin (6) 
 Veit ekki (7) 
 Vil ekki svara (8) 

sp8 

Hversu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) ert þú áformum um Miðhálendisþjóðgarð? 

 Mjög hlynnt(ur) (1) 
 Fremur hlynnt(ur) (2) 
 Í meðallagi (3) 
 Fremur andvíg(ur) (4) 
 Mjög andvíg(ur) (5) 
 Veit ekki (6) 
 Vil ekki svara (7) 

sp9 

Greiðir þú eða maki þinn rafmagnsreikninginn á þínu heimili? 

 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 
[Condition If f('sp9').any('2')] 

sp11 

Sérð þú fram á að greiða rafmagnsreikning á eigin heimili á næstu 5 til 10 árum? 

 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
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Condition  

 
[Condition If f('sp9').any('1')] 



sp10 

Hversu hár er rafmagnsreikningurinn á þínu heimili á mánaðargrundvelli? 

Athugaðu að hjá sumum heimilum í landinu berst rafmagnsreikningurinn sjaldnar en mánaðarlega, t.d. 9 
sinnum á ári, og við biðjum þig um að svara miðað við að kostnaðinum væri dreift á 12 mánuði. 

 0 til 2.999,- krónur (1) 
 3.000 til 5.999,- krónur (2) 
 6.000 til 8.999,- krónur (3) 
 9.000 til 11.999,- krónur (4) 
 12.000,- krónur eða hærri (5) 
 Veit ekki (6) 
 Vil ekki svara (7) 
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Condition  

 
[Condition If f('sp9').any('1') || f('sp11').any('1')] 

utskyring 

Hér á eftir birtast nokkrar síður af texta og myndum sem við biðjum þig um að lesa og skoða. 
Textinn og myndirnar tengjast spurningum um verðmætamat sem fylgja í kjölfarið. Mikilvægt er að lesa 
textann til að geta betur myndað sér skoðun í spurningunum. 

 

rammaaaetlun 

 
 
Raforkukerfið og rammaáætlun 
 
 
 
Markmið raforkulaga er meðal annars að tryggja öryggi raforkukerfisins og hagsmuni neytenda. Þau kveða 
einnig á um að taka skuli tillit til umhverfissjónarmiða við uppbyggingu kerfisins. 
 
 
 
Rammaáætlun er áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða sem byggð er á langtímasjónarmiðum og 
heildstæðu hagsmunamati. Rammaáætlun er á forræði stjórnvalda, en sjálfstæð verkefnastjórn raðar 
mögulegum virkjunarkostum út frá ráðgjöf og rannsóknum faghópa. Röðunin tekur tillit til verndargildis 
náttúru og menningarminja, hagkvæmni og hagsmuna þeirra sem hlut eiga að máli. Flokkar rammaáætlunar 
eru verndarflokkur, orkunýtingarflokkur og biðflokkur og í þá raðast virkjunarkostir sem hér segir: 
 
 
 
  
 
  Verndarflokkur: Virkjunarkostir sem ekki er talið rétt að ráðast í og landsvæði sem ástæða er talin til að 
friðlýsa gagnvart orkuvinnslu. Biðflokkur: Virkjunarkostir sem talið er að afla þurfi meiri upplýsinga um áður 
en tekin er endanleg ákvörðun um verndun eða nýtingu. Orkunýtingarflokkur: Virkjunarkostir sem áætlað er 
að ráðast megi í. Ef virkjunarkostur fellur í orkunýtingarflokk geta orkufyrirtæki sótt um virkjunarleyfi.   
 
  
 
 



 

urridafossvirkjun 

 
 
Urriðafossvirkjun 
 
 
 
Virkjunarkosturinn sem er kallaður Urriðafossvirkjun er neðsti virkjunarkosturinn í Þjórsá. Hann er rétt við 
þjóðveg 1. Urriðafossvirkjun er í biðflokki í rammaáætlun.  
 
 
 
 
 
Í efri hluta Þjórsár eru nú þegar sex virkjanir. Í neðri hluta Þjórsár eru tveir aðrir virkjunarkostir sem eru 
annars vegar í orkunýtingarflokki og hins vegar í biðflokki. 
 
 
 
Að neðan fylgir kort af svæðinu sem um ræðir. 
 

 
 
 
 



   
 
 

 

urridafossvirkjun2 

Urriðafossvirkjun 
 
 Útfærslan á Urriðafossvirkjun gerir ráð fyrir að Þjórsá yrði stífluð við Heiðartanga rétt fyrir ofan Urriðafoss, 
og þar myndist tæplega 10 km langt inntakslón sem yrði að miklu leyti í farvegi árinnar.  
 
 Ásýnd Þjórsár myndi breytast á þessum kafla þannig að áin flyti yfir hólma og tanga og líktist stöðuvatni. Á 
vesturbakka árinnar yrðu stíflubakkar og ræsisskurður meðfram lóninu til að halda því innan árfarvegsins. Á 
austurbakkanum yrðu stíflugarðar til að vernda votlendi. Þar sem virkjanir ofar í Þjórsá hafa þegar miðlað 
vatninu er flæði árinnar jafnt og lónshæðin yrði því stöðug.  
 
 Við botn lónsins yrði stjórnhús og spennar ásamt vegi að stjórnhúsi. Leitast yrði við að fella mannvirki 
ofanjarðar að landslagi svæðisins. Jarðstrengur myndi tengja virkjunina við raflínu sem fyrir er á svæðinu og 
því tengdist hún flutningskerfi raforku án þess að leggja þyrfti nýjar háspennulínur. 
 
 Kortið hér fyrir neðan sýnir inntakslón Urriðafossvirkjunar og staðsetningar á stíflubökkum. 

 
 
 
 
   
 
 

 

urridafossvirkjun2b 

  Tölvugerð mynd sem sýnir Þjórsá ef af Urriðafossvirkjun yrði.     



  
  

 

Urridafossvirkjun3 

Urriðafossvirkjun 
 
 Úr inntakslóninu yrði hluta Þjórsár veitt um göng að stöðvarhúsi neðanjarðar og þaðan um 3 km löng 
frárennslisgöng aftur út í núverandi farveg Þjórsár 1,2 km fyrir neðan Urriðafoss. Þannig myndi virkjun leiða 
til þess að rennsli í Urriðafoss minnkaði talsvert. 
 
 Myndin sýnir tölvugerða ásýnd inntakslóns og rennsli Þjórsár niður í Urriðafoss. 
 

 
 
   



 
 

 

Urridafoss 

Meðalrennsli í fossinum er í kringum 355 rúmmetrar á sekúndu á ársgrundvelli en með virkjun yrði það að 
lágmarki 10 rúmmetrar á sekúndu að vetrarlagi og 50-100 rúmmetrar á sekúndu að sumarlagi á göngutíma 
laxfiska.   Á myndunum má sjá meðalrennsli í Urriðafossi.  Þú getur flett í gegnum myndirnar með því að 
smella á hvítu örvarnar á myndinni. 

 

 

faghopar 

 
 
Mat faghópa á áhrif Urriðafossvirkjunar á umhverfið 
 
 
 
Engin friðlönd né friðlýstar náttúrumyndanir er að finna á áhrifasvæði Urriðafossvirkjunar, en Urriðafoss 
nýtur landslagsverndar skv. lögum um náttúruvernd. Landslagsvernd miðar að því ásýnd fossa og nánasta 
umhverfis þeirra spillist ekki. Að dómi faghópa rammaáætlunar myndi Urriðafossvirkjun vinna minni skaða á 
náttúru og ferðamennsku en margir aðrir virkjunarkostir, en það gerir hana að álitlegum virkjunarkosti 
samkvæmt aðferðarfræði rammaáætlunar. 
 
 Atriði á eftirfarandi síðum liggja að baki mati faghópa á Urriðafossvirkjun. 
 
 



 

grunnvatn 

Grunnvatn: ekkert sem bendir til þess að virkjun hefði áhrif á grunnvatnsstöðu á svæðinu. 

 

urridafossfag 

Urriðafoss: draga myndi úr vatnsmagni Urriðafoss um allt að 97% að vetrarlagi og á bilinu 75%-90% að 
sumarlagi, en í dag er Urriðafoss vatnsmesti foss landsins. Áhrifin á vatnsmagn eru afturkræf. 

 

plontur 

Plöntur: hvorki er að finna plöntu- né mosategundir á válista á áhrifasvæði virkjunar. Þó er þar að finna tvær 
sjaldgæfar mosategundir og fléttur. 

 

fuglar 

Fuglar: varp- og búsvæði fugla myndu tapast þar sem inntakslón færi yfir eyjur, hólma og áreyrar. Talið er 
það myndi hafa áhrif á tæplega 1.000 mófuglapör og náttstaði gæsa. 

 

menningaminjar 

Menningarminjar:á vestari bakka Þjórsár við Þjótanda er forn túngarður sem færi undir inntakslón. 

 

votlendi 

Votlendi: og annað gróðurlendi færu undir inntakslón og mannvirki. Jafnstórt votlendi yrði endurheimt annars 
staðar á Íslandi.  

 

viderni 

Víðerni: þar sem neðri Þjórsá er í byggð hefði virkjun ekki áhrif á víðerni. 

 

sjonran 

Sjónræn áhrif: inntakslón, stífla og mannvirki ofanjarðar hefðu sjónræn áhrif á landslag og myndu sjást frá 
þjóðvegi 1. Skert rennsli myndi breyta ásýnd Urriðafoss verulega. 

 

beitarland 

Beitarland: tún og beitarlönd færu undir inntakslón og mannvirki en nýtt ræktarland yrði til með hjálp 
stíflubakka þar sem áin flæddi áður yfir. 

 

ferdamennska 

Ferðamennska: virkjun er talin hafa lítil áhrif á ferðamennsku á áhrifasvæði virkjunar. 



 

faghoparFiskar 

Frh á mati faghópa á áhrifum Urriðafossvirkjunar á umhverfið 
Fiskar:  í Þjórsá er einn stærsti laxastofn landsins. Hann er erfðafræðilega frábrugðinn öðrum laxastofnum á 
Íslandi. Þar er einnig að finna fjölbreytt samfélag annarra fiskitegunda eins og staðbundna stofna af bleikju og 
urriða, sem og stofna sem ganga til sjávar. Um 88% af núverandi búsvæðum laxfiska í Þjórsá eru ofan við 
Urriðafoss. Stífla og skert rennsli neðan stíflu myndi hindra göngu laxfiska upp ána til hrygningar og seiða á 
leið til sjávar. Inntakslónið myndi gjörbreyta samfélögum fiska. Áhrifin á staðbundna urriða- og bleikjustofna 
gætu verið jákvæð vegna minnkunar á laxi þar sem hann þrífst illa í lónum á meðan lón verða oft ákjósanleg 
búsvæði urriða og bleikju. Fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir sem lýst er hér á eftir eru taldar milda áhrifin á 
fiskistofna Þjórsár, en óvissa er um virkni þeirra:Fiskistigi: við stíflu. Líklegt er talið að hann kæmi í veg fyrir 
að sjógöngustofnar í Þjórsá deyi út. Fiskistigi ofar í Þjórsá er talinn hafa haft góð áhrif á stærð 
laxastofnsins.Seiðafleyta:  veitir efsta lagi vatnsins úr lóninu, þar sem seiði halda til, framhjá vélum virkjunar 
og út í farveg árinnar. Jafnframt yrðu vélar virkjunar af gerð sem ekki á að vera hættuleg fiskum. Talið er að 
með þessu móti yrðu lífslíkur seiða á bilinu 90-95%, en álíka seiðafleytur hafa gefið góða raun erlendis. Aukið 
rennsli: á göngutíma laxfiska yrði rennsli í Urriðafossi meira en að jafnaði. Þrenging árfarvegar: neðan við 
stíflu gæti þurft að þrengja árfarveginn til að tryggja að lífríki í árfarvegi viðhaldist.Uppkaup á netaveiði: í 
Þjórsá er einkum stunduð netaveiði á laxi en hún yrði keypt upp til að draga úr veiðiálagi á laxastofninn. 
Þannig yrði stuðlað að eflingu stofnsins og tækifæra til stangveiði í ánni.Ný búsvæði: stefnt er að því að búa 
til búsvæði fyrir lax ofar í Þjórsá.  

 

raforkukerfi 

 
 
Raforkukerfi 
 
 
 
Framkvæmdir á raforkukerfum eru tímafrekar og þær þarf að skipuleggja með fyrirvara til að mæta eftirspurn 
samfélagsins á hverjum tíma. Í raforkuspá stjórnvalda er gert ráð fyrir að til ársins 2030 aukist raforkunotkun 
almennra notenda um u.þ.b. 190 megavött. Spáin tekur meðal annars til orkuskipta bílaflotans. Stóriðja er ekki 
tekin með í spána þar sem hún er ekki almennur notandi.  
 
 
 
Núverandi framleiðslugeta raforkukerfisins getur ekki annað aukinni eftirspurn af þessari stærðargráðu. Að 
öðru óbreyttu mun koma til skorts á rafmagni ef ekki verður ráðist í virkjunarframkvæmdir. Viðvarandi 
skortur á rafmagni mun leiða til hækkunar á rafmagnsreikningi heimila og fyrirtækja í landinu og jafnvel 
skömmtunar á ákveðnum tímum sólarhrings. 
 
 
 
Miðað við kostnaðarflokkun Orkustofnunar er Urriðafossvirkjun hagkvæmasti virkjunarkosturinn í 
rammaáætlun og því fyrsti virkjunarkosturinn í röðinni sem kemur til athugunar. Uppsett afl 
Urriðafossvirkjunar yrði 140 megavött sem færi langt með að anna metinni eftirspurn almennra notenda.   
 
   

 

leidbeiningar 

 
 
Þegar þú svarar eftirfarandi spurningum viljum við biðja þig um að hafa í huga að niðurstöðurnar verða 
notaðar við röðun virkjunarkosta í rammaáætlun. 



 
 

 

sp24 

Miðað við þær upplýsingar sem þú hefur í hvaða flokk myndir þú raða Urriðafossvirkjun í rammaáætlun? 

 

 Verndarflokk (Virkjanakostir sem ekki er talið rétt að ráðast í og landsvæði sem ástæða er talin til að 
friðlýsa gagnvart orkuvinnslu.) (1) 
 Orkunýtingarflokk (Virkjanakostir sem áætlað er að ráðast megi í. Ef virkjanakostur fellur í 
orkunýtingarflokk geta orkufyrirtæki sótt um virkjanaleyfi) (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 

q968 

 verndarflokk (1) 
 orkunýtingarflokk (2) 
 
[Condition If f('sp24').any('1','2')] 

sp25 

Hvers vegna valdir þú ^f('q968')^? 

 

 

 

E
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Condition f('sp24').any('1','2') 

 
[Condition If f('sp24').any('1', '2')] 

leidbeiningar2 

 
 
Þegar þú svarar eftirfarandi spurningum viljum við biðja þig um að hafa ávallt í huga að um er að ræða 
hækkun á rafmagnsreikningi á mánaðargrundvelli til framtíðar, sem dregur úr möguleikum þínum til að kaupa 
aðrar vörur og þjónustu. 
 
 
 
Jafnframt viljum við ítreka að það eru engin rétt eða röng svör við spurningunum. 
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Condition  

 
[Condition If f('sp24').any('1')] 

values 

 250 (1) 
 500 (2) 
 750 (3) 
 2200 (4) 
 3000 (5) 

sp12 

Skortur á rafmagni eða virkjun á óhagkvæmari virkjunarkosti en Urriðafossvirkjun mun leiða til hækkunar á 
rafmagnsreikningi. Nokkur óvissa ríkir um hversu mikil hækkun á rafmagnsreikningi verður en áætlað er að 
tvær upphæðir komi til greina. 
 
 Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar til að 
Urriðafossvirkjun fari í verndarflokk? 
 
 

 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 
[Condition If f('sp12').any('1') && f('values').any('1')] 
 

values2 

 400 (7) 
 600 (8) 
 1.000 (9) 
 2.800 (10) 
 4.500 (11) 

sp13jaA 

Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values2')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar til að 
Urriðafossvirkjun fari í verndarflokk? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
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Condition  

 
[Condition If f('sp12').any('1') && f('values').any('2')] 



values3 

 600 (8) 
 1.000 (9) 
 2.800 (10) 
 4.500 (11) 

sp13jaB 

Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values3')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar til að 
Urriðafossvirkjun fari í verndarflokk? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
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Condition  

 
[Condition If f('sp12').any('1') && f('values').any('3')] 

values4 

 1.000 (9) 
 2.800 (10) 
 4.500 (11) 

sp13jaC 

Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values4')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar til að 
Urriðafossvirkjun fari í verndarflokk? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
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Condition  

 
[Condition If f('sp12').any('1') && f('values').any('4')] 

values5 

 2.800 (10) 
 4.500 (2) 

sp13jaD 

Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values5')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar til að 
Urriðafossvirkjun fari í verndarflokk? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 



 
E

N
D

 

Condition  

 
[Condition If f('sp12').any('1') && f('values').any('5')] 

values6 

 4.500 (11) 

sp13jaE 

Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values6')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar til að 
Urriðafossvirkjun fari í verndarflokk? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 

E
N

D
 

Condition  

 
[Condition If f('sp12').any('2') && f('values').any('1')] 

values7 

 100 (6) 

sp13neiA 

Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values7')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar til að 
Urriðafossvirkjun fari í verndarflokk? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 

E
N

D
 

Condition  

 
[Condition If f('sp12').any('2') && f('values').any('2')] 

values8 

 100 (6) 
 400 (7) 

sp13neiB 

Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values8')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar til að 
Urriðafossvirkjun fari í verndarflokk? 

 Já (1) 



 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 

E
N

D
 

Condition  

 
[Condition If f('sp12').any('2') && f('values').any('3')] 

values9 

 100 (6) 
 400 (7) 
 600 (8) 

sp13neiC 

Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values9')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar til að 
Urriðafossvirkjun fari í verndarflokk? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 

E
N

D
 

Condition  

 
[Condition If f('sp12').any('2') && f('values').any('4')] 

values10 

 100 (6) 
 400 (7) 
 600 (8) 
 1.000 (9) 

sp13neiD 

Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values10')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar til að 
Urriðafossvirkjun fari í verndarflokk? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 

E
N

D
 

Condition  

 
[Condition If f('sp12').any('2') && f('values').any('5')] 



values11 

 100 (6) 
 400 (7) 
 600 (8) 
 1.000 (9) 
 2.800 (10) 

sp13neiE 

Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values11')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar til að 
Urriðafossvirkjun fari í verndarflokk? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 

E
N

D
 

Condition  

 

E
N

D
 

Condition f('sp24').any('1') 

 
[Condition If f('sp24').any('2')] 

valuesB 

 250 (1) 
 500 (2) 
 750 (3) 
 2200 (4) 
 3000 (5) 

sp12B 

Með margvíslegum mótvægisaðgerðum má milda áhrifin sem Urriðafossvirkjun hefur á umhverfið. Allar 
mótvægisaðgerðir munu leiða til hækkunar á rafmagnsreikningi. Nokkur óvissa ríkir um hversu mikil hækkun 
á rafmagnsreikningi verður en áætlað er að tvær upphæðir komi til greina. 
 
 Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('valuesB')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar þannig að 
gripið verði til ýtrustu mótvægisaðgerða vegna áhrifa Urriðafossvirkjunar á umhverfið? 
 
 

 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 
[Condition If f('sp12B').any('1') && f('valuesB').any('1')] 

values2B 

 400 (7) 



 600 (8) 
 1.000 (9) 
 2.800 (10) 
 4.500 (11) 

sp13BjaA 

Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values2B')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar þannig að 
gripið verði til ýtrustu mótvægisaðgerða vegna áhrifa Urriðafossvirkjunar á umhverfið? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 

E
N

D
 

Condition  

 
[Condition If f('sp12B').any('1') && f('valuesB').any('2')] 

values3B 

 600 (8) 
 1.000 (9) 
 2.800 (10) 
 4.500 (11) 

sp13BjaB 

Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values3B')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar þannig að 
gripið verði til ýtrustu mótvægisaðgerða vegna áhrifa Urriðafossvirkjunar á umhverfið? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 

E
N

D
 

Condition  

 

[Condition If f('sp12B').any('1') && f('valuesB').any('3')] 

values4B 

 1.000 (9) 
 2.800 (10) 
 4.500 (11) 

sp13BjaC 

Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values4B')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar þannig að 
gripið verði til ýtrustu mótvægisaðgerða vegna áhrifa Urriðafossvirkjunar á umhverfið? 

 Já (1) 
 Nei (2) 



 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 

E
N

D
 

Condition  

 
[Condition If f('sp12B').any('1') && f('valuesB').any('4')] 

values5B 

 2.800 (10) 
 4.500 (2) 

sp13BjaD 

Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values5B')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar þannig að 
gripið verði til ýtrustu mótvægisaðgerða vegna áhrifa Urriðafossvirkjunar á umhverfið? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 

E
N

D
 

Condition  

 
[Condition If f('sp12B').any('1') && f('valuesB').any('5')] 

values6B 

 4.500 (11) 

sp13BjaE 

Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values6B')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar þannig að 
gripið verði til ýtrustu mótvægisaðgerða vegna áhrifa Urriðafossvirkjunar á umhverfið? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 

E
N

D
 

Condition  

 
[Condition If f('sp12B').any('2') && f('valuesB').any('1')] 

values7B 

 100 (6) 

sp13BneiA 

Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values7B')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar þannig að 
gripið verði til ýtrustu mótvægisaðgerða vegna áhrifa Urriðafossvirkjunar á umhverfið? 



 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 

E
N

D
 

Condition  

 
[Condition If f('sp12B').any('2') && f('valuesB').any('2')] 

values8B 

 100 (6) 
 400 (7) 

sp13BneiB 

Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values8B')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar þannig að 
gripið verði til ýtrustu mótvægisaðgerða vegna áhrifa Urriðafossvirkjunar á umhverfið? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 

E
N

D
 

Condition  

 
[Condition If f('sp12B').any('2') && f('valuesB').any('3')] 

values9B 

 100 (6) 
 400 (7) 
 600 (8) 

sp13BneiC 

Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values9B')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar þannig að 
gripið verði til ýtrustu mótvægisaðgerða vegna áhrifa Urriðafossvirkjunar á umhverfið? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 

E
N

D
 

Condition  

 
[Condition If f('sp12B').any('2') && f('valuesB').any('4')] 

values10B 

 100 (6) 



 400 (7) 
 600 (8) 
 1.000 (9) 

sp13BneiD 

Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values10B')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar þannig að 
gripið verði til ýtrustu mótvægisaðgerða vegna áhrifa Urriðafossvirkjunar á umhverfið? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 

E
N

D
 

Condition  

 
[Condition If f('sp12B').any('2') && f('valuesB').any('5')] 

values11B 

 100 (6) 
 400 (7) 
 600 (8) 
 1.000 (9) 
 2.800 (10) 

sp13BneiE 

Ert þú reiðubúin(n) að greiða ^f('values11B')^ krónur á mánuði aukalega í rafmagn til frambúðar þannig að 
gripið verði til ýtrustu mótvægisaðgerða vegna áhrifa Urriðafossvirkjunar á umhverfið? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 

E
N

D
 

Condition  

 

E
N

D
 

Condition  

 

E
N

D
 

Condition  

 
[Condition If f('sp24').any('1')] 

sp27 

Þykir þér viðeigandi að greiða fyrir verndun Urriðafoss gegnum rafmagnsreikning heimila? 



 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 

E
N

D
 

Condition  

 
[Condition If f('sp24').any('2')] 

 

sp28 

Þykir þér viðeigandi að greiða fyrir mótvægisaðgerðir við Urriðafoss gegnum rafmagnsreikning heimila? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 

E
N

D
 

Condition  

 
[Condition If f('sp27').none('2') && f('sp28').none('2') ] 
 
[Condition If f('sp24')== '1' && (f('sp12')== '2' && (f('sp13neiE')=='2' || f('sp13neiD')=='2' || f('sp13neiC')=='2' 
|| f('sp13neiB')=='2' || f('sp13neiA')=='2') )|| (f ('sp12B') == '2' && (f('sp13BneiE')=='2' || f('sp13BneiD')=='2' || 
f('sp13BneiC')=='2' || f('sp13BneiB')=='2' || f('sp13BneiA')=='2')) ] 

sp16 

Hvað veldur því helst að þú hafnaðir í báðum tilfellum hækkun á rafmagnsreikningi? 

Merktu við allt sem á við. 

 Hækkun á rafmagnsreikningi var of mikil (1) 
 Ég er almennt mótfallin(n) virkjunarframkvæmdum (3) 
 Ég hef ekki áhyggjur af raforkuskorti (4) 
 Veit ekki (5) 
 Vil ekki svara (6) 
 

E
N

D
 

Condition f('sp24')== '1' && (f('sp12')== '2' && (f('sp13neiE')=='2' || f('sp13neiD')=='2' || f('sp13neiC')=='2' || 
f('sp13neiB')=='2' || f('sp13neiA')=='2') )|| (f ('sp12B') == '2' && (f('sp13BneiE')=='2' || f('sp13BneiD')=='2' || 
f('sp13BneiC')=='2' || f('sp13BneiB')=='2' || f('sp13BneiA')=='2')) 

 
[Condition If f('sp13jaA')=='2' || f('sp13jaB')=='2'|| f('sp13jaC')=='2' || f('sp13jaD')=='2' || f('sp13jaE')=='2' || 
f('sp13neiA')=='2' || f('sp13neiB')=='2'|| f('sp13neiC')=='2' || f('sp13neiD')=='2' || f('sp13neiE')=='2' || 
f('sp13BjaA')=='2' || f('sp13BjaB')=='2'|| f('sp13BjaC')=='2' || f('sp13BjaD')=='2' || f('sp13BjaE')=='2' || 
f('sp13BneiA')=='2' || f('sp13BneiB')=='2'|| f('sp13BneiC')=='2' || f('sp13BneiD')=='2' || f('sp13BneiE')=='2' ] 

sp18 

Hefði það breytt svari þínu ef hækkun á rafmagnsreikningi hefði verið minni?   



 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (4) 
 Vil ekki svara (5) 
 

E
N

D
 Condition f('sp13jaA')=='2'  || f('sp13jaB')=='2'|| f('sp13jaC')=='2' || f('sp13jaD')=='2' || f('sp13jaE')=='2' ||     

f('sp13neiA')=='2'  || f('sp13neiB')=='2'|| f('sp13neiC')=='2' || f('sp13neiD')=='2' || f('sp13neiE')=='2' ||     f('sp13BjaA')=='2'  || 
f('sp13BjaB')=='2'|| f('sp13BjaC')=='2' || f('sp13BjaD')=='2' || f('sp13BjaE')=='2' ||     f('sp13BneiA')=='2'  || f('sp13BneiB')=='2'|| 
f('sp13BneiC')=='2' || f('sp13BneiD')=='2' || f('sp13BneiE')=='2' 

 
[Condition If f('sp13jaA')=='1' || f('sp13jaB')=='1'|| f('sp13jaC')=='1' || f('sp13jaD')=='1' || f('sp13jaE')=='1' || 
f('sp13neiA')=='1' || f('sp13neiB')=='1'|| f('sp13neiC')=='1' || f('sp13neiD')=='1' || f('sp13neiE')=='1' || 
f('sp13BjaA')=='1' || f('sp13BjaB')=='1'|| f('sp13BjaC')=='1' || f('sp13BjaD')=='1' || f('sp13BjaE')=='1' || 
f('sp13BneiA')=='1' || f('sp13BneiB')=='1'|| f('sp13BneiC')=='1' || f('sp13BneiD')=='1' || f('sp13BneiE')=='1' ] 

sp19 

Hefði það breytt svari þínu ef hækkun á rafmagnsreikningi hefði hækkað meira? 

 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 

E
N

D
 Condition f('sp13jaA')=='1'  || f('sp13jaB')=='1'|| f('sp13jaC')=='1' || f('sp13jaD')=='1' || f('sp13jaE')=='1' ||     

f('sp13neiA')=='1'  || f('sp13neiB')=='1'|| f('sp13neiC')=='1' || f('sp13neiD')=='1' || f('sp13neiE')=='1' ||     f('sp13BjaA')=='1'  || 
f('sp13BjaB')=='1'|| f('sp13BjaC')=='1' || f('sp13BjaD')=='1' || f('sp13BjaE')=='1' ||     f('sp13BneiA')=='1'  || f('sp13BneiB')=='1'|| 
f('sp13BneiC')=='1' || f('sp13BneiD')=='1' || f('sp13BneiE')=='1' 

 

E
N

D
 

Condition f('sp27').none('2')  && f('sp28').none('2') 

 

[Condition If f('sp24').any('1')] 

sp29 

Í rammaáætlun eru aðrir vatnsaflsvirkjunarkostir. Gætir þú hugsað þér að vatnsaflsvirkjun annars staðar á 
landinu, og þar af leiðandi með öðruvísi áhrifum á umhverfið og lífríkið, færi í orkunýtinarflokk í stað 
Urriðafossvirkjunar? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
 

E
N

D
 

Condition  

 
[Condition If f('sp12')=='1' && f('sp13jaA')=='1'|| f('sp12')=='1' && f('sp13jaB') == '1' || f('sp12')=='1' && 
f('sp13jaC') =='1' || f('sp12')=='1' && f('sp13jaD') =='1' || f('sp12')=='1' && f('sp13jaE') =='1'] 



sp30 

Vinsamlegast merktu við allar fullyrðingar sem eiga við um þig 

 Ég hef trú á því að niðurstöðurnar verði notaðar í rammaáætlun (1) 
 Ég er almennt mótfallin(n) virkjunarframkvæmdum (2) 
 Ég hef trú á því að rafmagnsreikningurinn minn muni raunverulega hækka (3) 
 Ég er almennt hlynnt(ur) því að greiða fyrir umhverfisvernd (4) 
 Mér þykir eðlilegt að fyrirséðum raforkuskorti sé mætt með hærra verði á rafmagni (5) 
 Veit ekki (6) 
 Vil ekki svara (7) 
 

E
N

D
 

Condition f('sp12')=='1' && f('sp13jaA')=='1'||  f('sp12')=='1' && f('sp13jaB') == '1' || f('sp12')=='1' && f('sp13jaC') =='1' ||   
f('sp12')=='1' && f('sp13jaD') =='1' || f('sp12')=='1' && f('sp13jaE') =='1' 

 

[Condition If f('sp24').any('1', '2')] 

utskyring1 

Faghópar rammaáætlunar vega og meta áhrif mismunandi virkjunarkosta á umhverfið. Þeir gefa hverjum kosti 
fyrir sig heildareinkunn sem endurspeglar umfang umhverfisáhrifanna sem hver virkjun myndi valda. Ólíkir 
virkjunarkostir hafa mismunandi staðbundin áhrif á umhverfið og lífríkið.   
 
  Vatnsaflsvirkjanir geta meðal annars breytt ásýnd áa og fossa en einnig haft áhrif á lífríki. Þessi áhrif verða 
helst vegna stíflna og lóna. Jarðvarmavirkjanir geta meðal annars haft áhrif á hveri, aukið gufuvirkni og breytt 
búsvæðum hitakærra örvera. Vindorkuver geta meðal annars haft áhrif á flugleiðir fugla og sjást jafnan úr 
mikilli fjarlægð. Þannig breyta þær ásýnd umhverfisins og upplifun ferðamanna jafnvel á öðrum svæðum.   
Samkvæmt kostnaðarflokkun Orkustofnunar er Urriðafossvirkjun í næstlægsta kostnaðarflokki; flokki 2 af 7. 
Allar fyrirhugaðar jarðvarmavirkjanir eru í kostnaðarflokkum 3 og 4. Öll vindorkuver, sem eru til athugunar, 
eru í kostnaðarflokki 4. Framleiðsla á jafnmiklu rafmagni og Urriðafossvirkjun gæti framleitt er á bilinu 10 til 
46 milljörðum króna dýrari með öðrum virkjunarkosti, í kostnaðarflokki 3, 4 eða 5, núvirt yfir líftíma 
virkjunarinnar. 
 
 Með því að segja upp raforkusamningum við stóriðju væri hægt að mæta aukinni eftirspurn almennra 
notenda án þess að bæta við nýrri virkjun. Samningar við stóriðju eru bundnir til langs tíma og við uppsögn 
yrði orkufyrirtækið bótaskylt gagnvart samningsaðilanum. Orkan sem losnar til sölu til almennra notenda yrði 
því álíka dýr og að bæta við virkjun í kostnaðarflokki á bilinu 3 til 5. 
 
 Kostnaðarflokkun Orkustofnunar á virkjunarkostum helst í hendur við arðsemi virkjunar. Því lægri sem 
kostnaðarflokkur virkjunar er því arðsamari er virkjunin, í krónum talið. Þegar ríkið á orkufyrirtæki hefur 
arðsemi bein áhrif á arðgreiðslur til þess. Arð eða skatta af virkjunum nýtir ríkið til samneyslu eða með lægri 
skattbyrði á þegna landsins. 
 

randomQuestionSelected - randomQuestionSelected 

randomQuestionSelected 

 

  (sp31) 
  (sp32) 
  (sp33) 
  (sp34) 
  (sp35) 
  (sp36) 



sp31 

Ef valið stæði á milli Urriðafossvirkjunar og annarra óhagkvæmari virkjunarkosta með sambærilegar 
einkunnir í mati faghópa og sömu framleiðslugetu eða þess að segja upp stóriðjusamningum, hvað myndir þú 
helst kjósa? 

Upphæðir eru kostnaður umfram kostnaðarflokk2 

 Vindorkuver - 25 milljarðar (1) 
 Jarðvarmavirkjun - 10 milljarðar (2) 
 Uppsögn stóriðjusamninga - 10 milljarðar (3) 
 Urriðafossvirkjun (4) 
 Veit ekki/Vil ekki svara (5) 

sp32 

Ef valið stæði á milli Urriðafossvirkjunar og annarra óhagkvæmari virkjunarkosta með sambærilegar 
einkunnir í mati faghópa og sömu framleiðslugetu eða þess að segja upp stóriðjusamningum, hvað myndir þú 
helst kjósa? 

Upphæðir eru kostnaður umfram kostnaðarflokk2 

 Vindorkuver - 25 milljarðar (1) 
 Jarðvarmavirkjun - 25 milljarðar (2) 
 Uppsögn stóriðjusamninga - 10 milljarðar (3) 
 Urriðafossvirkjun (4) 
 Veit ekki/Vil ekki svara (5) 

sp33 

Ef valið stæði á milli Urriðafossvirkjunar og annarra óhagkvæmari virkjunarkosta með sambærilegar 
einkunnir í mati faghópa og sömu framleiðslugetu eða þess að segja upp stóriðjusamningum, hvað myndir þú 
helst kjósa? 

Upphæðir eru kostnaður umfram kostnaðarflokk2 

 Vindorkuver - 25 milljarðar (1) 
 Jarðvarmavirkjun - 10 milljarðar (2) 
 Uppsögn stóriðjusamninga - 25 milljarðar (3) 
 Urriðafossvirkjun (4) 
 Veit ekki/Vil ekki svara (5) 

sp34 

Ef valið stæði á milli Urriðafossvirkjunar og annarra óhagkvæmari virkjunarkosta með sambærilegar 
einkunnir í mati faghópa og sömu framleiðslugetu eða þess að segja upp stóriðjusamningum, hvað myndir þú 
helst kjósa? 

Upphæðir eru kostnaður umfram kostnaðarflokk2 

 Vindorkuver - 25 milljarðar (1) 
 Jarðvarmavirkjun - 25 milljarðar (2) 
 Uppsögn stóriðjusamninga - 25 milljarðar (3) 
 Urriðafossvirkjun (4) 
 Veit ekki/Vil ekki svara (5) 

sp35 

Ef valið stæði á milli Urriðafossvirkjunar og annarra óhagkvæmari virkjunarkosta með sambærilegar 
einkunnir í mati faghópa og sömu framleiðslugetu eða þess að segja upp stóriðjusamningum, hvað myndir þú 
helst kjósa? 



Upphæðir eru kostnaður umfram kostnaðarflokk2 

 Vindorkuver - 25 milljarðar (1) 
 Jarðvarmavirkjun - 10 milljarðar (2) 
 Uppsögn stóriðjusamninga - 46 milljarðar (3) 
 Urriðafossvirkjun (4) 
 Veit ekki/Vil ekki svara (5) 

sp36 

Ef valið stæði á milli Urriðafossvirkjunar og annarra óhagkvæmari virkjunarkosta með sambærilegar 
einkunnir í mati faghópa og sömu framleiðslugetu eða þess að segja upp stóriðjusamningum, hvað myndir þú 
helst kjósa? 

Upphæðir eru kostnaður umfram kostnaðarflokk2 

 Vindorkuver - 25 milljarðar (1) 
 Jarðvarmavirkjun - 25 milljarðar (2) 
 Uppsögn stóriðjusamninga - 46 milljarðar (3) 
 Urriðafossvirkjun (4) 
 Veit ekki/Vil ekki svara (5) 
 

E
N
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Condition  

 
[Condition If f('sp24').any('1', '2')] 

sp20 

Hefur óvissa í samfélaginu vegna Covid-19 áhrif á svör þín? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
 Vil ekki svara (4) 
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N
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Condition  

sp21 

Hvernig virkjanakosti kýst þú helst? 

 Jarðvarmavirkjanir (1) 
 Vatnsaflsvirkjanir (2) 
 Vindorkuver (3) 
 Blöndu af ólíkum virkjunarkostum (4) 
 Veit ekki (5) 
 Vil ekki svara (6) 

sp22 

Hefur þú farið í lax- eða silungsveiði í Þjórsá? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 



 Vil ekki svara (4) 
 
[Condition If f('sp22').any('1')] 

sp23 

Hversu marga daga á árinu 2019 veiddir þú í Þjórsá? 

 (1) ______________________________ 
 

sp26 

Ef þú þyrftir að velja annað veiðisvæði í stað Þjórsár, hvert myndir þú fara til að fá sambærilega upplifun og 
ánægju? 

 

 

E
N

D
 

Condition  

menntun 

Hvaða menntun hefur þú lokið? 
Merktu við hæstu prófgráðu. 

 

 Ekki lokið grunnskólaprófi eða sambærilegu prófi  (1) 
 Lokið grunnskólaprófi eða sambærilegu prófi (2) 
 Lokið grunnskólaprófi og hef viðbótarmenntun en hef ekki lokið framhaldsskóla (3) 
 Lokið framhaldsskóla / iðnnámi (4) 
 Lokið framhaldsskóla / iðnnámi og hef viðbótarmenntun en hef ekki lokið háskólanámi (5) 
 Lokið BA eða BS gráðu í háskóla eða sambærilegri gráðu (6) 
 Lokið meistaragráðu eða doktorsgráðu (7) 
 Annarri menntun, hverri? (8)____________ 

hjuskapur 

Hver er hjúskaparstaða þín? 

 

 Í hjónabandi (1) 
 Í sambúð (2) 
 Einhleyp(ur)/Ekki í hjónabandi eða sambúð  (3) 
 Fráskilin(n) (4) 
 Ekkja/Ekkill (5) 
 Önnur, hver? (66)____________ 

fjoldi 

Hversu margir að þér meðtöldum/meðtaldri búa á heimilinu? 



 

 1 (1) 
 2 (2) 
 3 (3) 
 4 (4) 
 5 (5) 
 6 (6) 
 7 (7) 
 8 (8) 
 9 (9) 
 10 eða fleiri (10) 
 

born 

Hversu margir yngri en 18 ára búa á heimilinu? 

 

 0 (0) 
 1 (1) 
 2 (2) 
 3 (3) 
 4 (4) 
 5 (5) 
 6 (6) 
 7 (7) 
 8 eða fleiri (8) 
 

busetuform 

Í hvers konar húsnæði býrð þú? 

 Eigin húsnæði (1) 
 Leiguhúsnæði (2) 
 Foreldrahúsnæði (3) 
 Öðru húsnæði, hverju? (4)____________ 

stadaavinnumarkadi 

Hvað af eftirfarandi lýsir best þinni stöðu á vinnumarkaði? 

 Ég er í launuðu starfi (1) 
 Ég er á eftirlaunum (2) 
 Ég er í námi (3) 
 Ég er sjálfstætt starfandi (4) 
 Ég er öryrki (5) 
 Ég er atvinnurekandi (6) 
 Ég er heimavinnandi (7) 
 Ég er atvinnuleitandi (8) 
 Ég er í fæðingarorlofi/foreldraorlofi (9) 
 Annað, hvað? (10)____________ 
 Vil ekki svara (11) 

tekjur2 

Eru tekjur heimilis þíns að þínu mati hærri eða lægri en meðaltekjur heimila í landinu? 



 

 Mikið hærri en meðaltekjur heimila í landinu (5) 
 Nokkuð hærri en meðaltekjur heimila í landinu (4) 
 Svipaðar og meðaltekjur heimila í landinu (3) 
 Nokkuð lægri en meðaltekjur heimila í landinu (2) 
 Mikið lægri en meðaltekjur heimila í landinu (1) 

tekjur 

Hverjar eru heildartekjur þínar og maka þíns (að jafnaði) á mánuði fyrir skatt?Með heildartekjum er átt við 
launagreiðslur, bætur, námslán, foreldraorlof og annað þess háttar. 

 

 Lægri en 250 þúsund (1) 
 250 til 399 þúsund (2) 
 400 til 549 þúsund (3) 
 550 til 799 þúsund (4) 
 800 til 999 þúsund   (5) 
 1,0 til 1,2 milljónir (6) 
 1,21 til 1,4 milljónir (7) 
 Hærri en 1,4 milljónir (8) 
 

tekjurx 

Hverjar eru heildartekjur þínar (að jafnaði) á mánuði fyrir skatt?Með heildartekjum er átt við launagreiðslur, 
bætur, námslán, foreldraorlof og annað þess háttar. 

 

 Lægri en 250 þúsund (1) 
 250 til 399 þúsund (2) 
 400 til 549 þúsund (3) 
 550 til 799 þúsund (4) 
 800 til 999 þúsund   (5) 
 1,0 til 1,2 milljónir (6) 
 1,21 til 1,4 milljónir (7) 
 Hærri en 1,4 milljónir (8) 
 

flokkur1 

Ef kosið yrði til Alþingis í dag hvaða flokk eða lista myndir þú kjósa? 

 

 Flokk fólksins (11) 
 Framsóknarflokkinn  (2) 
 Miðflokkinn (24) 
 Pírata (3) 
 Samfylkinguna (4) 
 Sjálfstæðisflokkinn (5) 
 Sósíalistaflokkinn (12) 
 Viðreisn  (10) 
 Vinstrihreyfinguna - Grænt framboð (6) 
 Annan flokk/lista, hvaða? (7)____________ 
 Ekki kjósa (8) 
 Skila auðu (9) 



 Veit ekki (99) 
 Neita að svara (77) 
 
 


