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Dagsetn. yfirlits  

Tegund yfirlits: Ný og breytt raforkuvirki  
 

Raforkuvirki í rekstri  
 
 

Tegund raforkuvirkja Fjöldi raforkuvirkja Krafa um fjölda 
eigin skoðana 

Fjöldi eigin 
skoðana alls 

Krafa um fjölda 
ytri skoðana 

Fjöldi fyrirhugaðra ytri 
skoðana 

Virkjanir      

Vara – og varmaaflsstöðvar      

Aðveitustöðvar og tengivirki, inni      

Aðveitustöðvar og tengivirki, úti      

Dreifistöðvar, inni      

Dreifistöðvar, úti      

Háspennulínur      

Háspennustrengir      

Lágspennudreifikerfi      

Jarðskaut, varnar      

Jarðskaut, rekstrar      

Iðjuver      
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