
sþ. 52. Tillaga til þingsályktunar [52. mál]
um lækkun húshitunarkostnaðar og átak í orkusparnaði.

Flm.: Hjörleifur Guttormsson, Geir Gunnarsson, Helgi Seljan, Margrét Frímannsdóttir,
Ragnar Arnalds, Jóhann Ársælsson, Steingrímur J. Sigfússon, Svavar Gestsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að gera nú þegar ráðstafanir til að lækka og jafna
upphitunarkostnað húsnæðis í landinu.

Þær ráðstafanir feli m. a. í sér eftirfarandi:
1. Við lækkun húshitunarkostnaðar verði höfð sú viðmiðun að ekki þurfi meira en 6

vikna laun á ári samkvæmt dagvinnutekjutryggingu Verkamannafélagsins Dagsbrúnar til
hitunar meðalíbúðar (400 m') frá ársbyrjun 1985 að telja.

2. Samhliða þessu verði gert stórátak til orkusparnaðar með endurbótum á einangrun
og öðrum frágangi íbúðar- og atvinnuhúsnæðis í landinu. Útvegað verði fjármagn í þessu
skyni svo að unnt sé að veita styrki og hagstæð lán til úrbóta. Við úthlutun lána og styrkja
verði m. a. tekið mið af raunnotkun orku hjá viðkomandi notanda.

Valdir verði úr nokkrir þéttbýlisstaðir á landinu í samráði við sveitarstjórnir og þar gert
sérstakt átak hið fyrsta til að leiða í ljós hvaða árangri megi ná í orkusparnaði í heilum
byggðarlögum.

3. Áhersla verði lögð á að ljúka á árinu 1985skiptum frá olíu yfir á innlenda orkugjafa í
húshitun hvarvetna þar sem slíkt er hagkvæmt og tæknilega kleift.

Endurmetnar verði kröfur um frágang nýbygginga til að draga úr orkunotkun.
Við fjáröflun til lækkunar á húshitunarkostnaði verði höfð hliðsjón af áliti nefndar á

vegum iðnaðarráðuneytisins frá 28. janúar 1983sem í áttu sæti fulltrúar þingflokka.

Greinargerð.
Enginn einn þáttur veldur jafnmikiIli mismunun í kjörum fólks hérlendis og ójafn

húshitunarkostnaður. Á sama tíma og tæp 60% landsmanna, 140þús. manns, búa við ódýrar
hitaveitur þurfa 30% þjóðarinnar, 72 þús. manns, að greiða margfaldan kostnað fyrir hitun
frá dýrum rafveitum og hitaveitum. Auk þess eru 5%, tæp 11 þús. manns, sem enn búa við
olíuhitun, en flestir þeirra eiga nú þegar völ á að tengjast ini.lendum en yfirleitt dýrum
veitum. (FylgiskjalI.)

Þriðjungur landsmanna býr við háan hitunarkostnað.
Í grófum dráttum lítur dæmið þannig út að um þriðjungur landsmanna býr við mjög

háan hitunarkostnað þrátt fyrir niðurgreiðslur á raforku og olíu til húshitunar. Miðað við
gjaldskrá og vel einangrað húsnæði þarf þessi hluti þjóðarinnar að greiða tvöfalt til þrefalt
meira fyrir hitun híbýla sinna en þau 60% sem njóta ódýrra hitaveitna. Fyrrnefndi hópurinn
þarf að verja í húshitun að meðaltali sem svarar 8-12 vikna launum lágtekjufólks, miðað
við tekjutryggingu í dagvinnu (sjá töflu I), en síðartaldi hópurinn ver í þessu skyni sem svarar
fjögra vikna launum.

Í mörgum tilvikum er munurinn þó langtum meiri og kostnaðurinn við húshitun
hrikalegri.
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Dæmi frá Vestfjörðum.
Athuganir á vegum Fjórðungssambands Vestfirðinga á hitunarkostnaði á tveim

þéttbýlisstöðum á Vestfjörðum benda til að haustið 1983 hafi þurft um 17 vikur í dagvinnu til
að vinna fyrir árskostnaði við húshitun, miðað við algengasta fiskvinnslutaxta á Vestfjörð-
um. (Fylgiskjal II.)

Á árinu 1981var gerð úttekt á olíunotkun í 18 íbúðum á Hólmavík (meðalstærð 323 rrr').
Sýndi hún eftirfarandi kostnað við olíuhitun fyrir þessar 18 íbúðir, miðað við núverandi
orkuverð, þ. e. í október 1984, og að teknu tilliti til niðurgreiðslu á olíu og rafhitun. Þessi
kostnaður er jafnframt umreiknaður miðað við að sömu hús hefðu átt kost á rafhitun eða
hitaveitu. (Fylgiskjal III.)

Hólmavík Árskostn. 18 íbúðir

Olíuhitun nettó (rauntölur) .
Rafhitun nettó (umreiknað) .
Hitaveita Reykjavíkur (umreiknað) .

þús. kr.
587
540
218

Meðalkostn. íbúð
þús/íbúð
um 33
um 30
um 12

Viðkomandi hús voru byggð á tímabilinu 1915-1964 og olíunotkun þeirra reyndist vera
að meðaltali 16,7 lítrar á rúmmetra á ári. Samkvæmt þessu kostar hátt íþrisvar sinnum meira
að hita þessi hús með niðurgreiddri olíu en ef viðkomandi hefðu átt kost á viðskiptum við
ódýra hitaveitu eins og Hitaveitu Reykjavíkur.

Mismunandi orkunotkun.
Olíunotkun til húshitunar er eflaust nokkuð mismunandi eftir landshlutum vegna ólíkra

veðurfarsþátta. Hún er að jafnaði meiri á norðanverðu landinu en sunnanlands. Munurinn í
orkunotkun á rúmmetra húsnæðis fer þó fyrst og fremst eftir gerð húsa, hegðun og fjölda
íbúa.

Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins birti á árinu 1983 niðurstöður athugana á
ástandi og orkunýtingu 322 íbúðarhúsa í fjórum þéttbýliskjörnum (fylgiskjal IV), og kemur
þar margt fróðlegt í ljós. Könnun var m. a. gerð á olíunotkun í 133 húsum í þessum bæjum,
Bolungarvík, Hvolsvelli, Neskaupstað og Raufarhöfn. Reyndist notkunin frá um 3 lítrum af
olíu á rúmmetra á ári og upp í um 50 lítra (sbr. mynd 1), og algengasta notkunin á bilinu 8-
30 lítrar á rúmmetra miðað við fasteignamatsverð. Samsvarandi athugun á raforkunotkun til
hitunar í 73 húsum í sömu bæjum leiddi einnig í ljós mjög mismunandi eyðslu (mynd 2) og
reyndist algengasta raforkunotkunin á bilinu 3~140 kWst. á rúmmetra á ári.

Áhrif þessarar afar breytilegu orkunotkunar á útgjöld viðkomandi heimila er síst minni
en milli veitusvæða innbyrðis vegna ólíkrar gjaldskrár. Miðað við algenga raforkunotkun í
þessum bæjum er munurinn milli húsa frá því að vera þrefaldur og upp í að vera fjórfaldur.
Könnun á ástandi viðkomandi húsa leiddi einnig í ljós að um 15% af þakfleti væru
óeinangruð og um 10% af gluggafleti væru með einföldu gleri. Með endurbótum á húsum og
skipulegum orkusparnaði er unnt að lækka orkunotkunina verulega, einkum í þeim húsum
þar sem eyðslan er mest. (Sjá einnig fylgiskjal V.)

Af því sem hér hefur verið rakið er ljóst að tvennt veldur mestu um ójöfnuð í
húshitunarkostnaði: Mismunur í gjaldskrám veitufyrirtækja og ófullnægjandi frágangur
húsnæðis. Aðgerðir til að lækka og jafna orkureikning heimila í landinu vegna húshitunar
eiga því að beinast að hvoru tveggja: Lækkun á hæstu gjaldskránum og skipulegum
orkusparnaði, m. a. með endurbótum á húsnæði. Þingsályktunartillagan tekur á báðum
þessum þáttum eins og nánar verður vikið að síðar.
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Aðgerðir á liðnum árum.
Olíuverð hefur hækkað mikið í tveimur stökkum á síðustu 10 árum, þ. e. 1973-74 og

1978-79. Íslensk stjórnvöld brugðust m. a. við þeirri þróun með því að hraða framkvæmd-
um í orkumálum til að innlendir orkugjafar. jarðvarmi og raforka, gætu tekið við af
innfluttri olíu í húshitun. Árið 1973 voru 45% af hituðu húsrými kynnt með olíu, árið 1982
var þetta hlutfall komið niður í um 7% (sjá mynd 3) og hefur síðan enn lækkað.
Gjaldeyrissparnaður af minnkandi olíuinnflutningi nemur háum fjárhæðum á þessu tímabili,
t. d. um 50 milljónum bandaríkjadala brúttó á árinu 1982, miðað við stöðuna eins og hún var
árið 1973.

Olíustyrkir .
Til að létta undir með þeim, sem áfram hafa þurft að nota olíu til húshitunar, var gripið

til niðurgreiðslu á olíu árið 1974 í formi olíustyrkja. Verðgildi þeirra fór jafnt og þétt
minnkandi á árunum 1974-1978 eða úr hlutfallinu 100 í febrúar 1974 niður í 38 að tiltölu á
miðju ári 1978. Eftir stjórnarskiptin 1978 voru styrkirnir þrefaldaðir að raungildi og hafa
síðan verið sem hér segir miðað við verðlag og vísitöluna 100 í febrúar 1974:

1979 111,7
1980 124,7
1981 128,2
1982 111,7
1983 112,0 (1. árs fj.).

Niðurgreiðsla í formi olíustyrkja nam vorið 1983 um 22% af áætluðum kyndingar-
kostnaði.

Lög um jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar, nr. 53/1980, voru sett vorið 1980 (fylgiskjal
VI). Með þeim var m. a. breytt reglum um olíustyrki og kveðið á um ýmsar aðgerðir til að
lækka heildarkostnað við húshitun í landinu, m. a. með orkusparnaði.

Heildsöluverð raforku frá Landsvirkjun til almenningsveitna hækkaði um nær 600% á
árunum 1980---1982 eða meira en tvöfalt umfram hækkun byggingarvísitölu á sama tíma, og
sýndi þó Landsvirkjun nokkurn rekstrarhalla á árinu 1982. Ástæðan fyrir þessari bágu stöðu
og miklu hækkunarþörf hjá Landsvirkjun voru aðallega mjög óhagstæðir orkusölusamning-
ar við stóriðjufyrirtæki, einkum álverið í Straumsvík, og hækkandi fjármagnskostnaður. Á
árinu 1982 nam meðalframleiðslukostnaður Landsvirkjunar 18,79 millidölum á kílóvatt-
stund en álverið greiddi aðeins 6,47 mill, eða þriðjung af framleiðslukostnaði. Orkusölu-
samningurinn við Alusuisse hefur orðið æ meiri byrði fyrir Landsvirkjun á sama tíma og
fjármagnskostnaður af lánum vegna nýrra virkjana og framkvæmdakostnaður hefur hækkað
mikið. Ríkisstjórnin krafðist á árinu 1980 endurskoðunar á orkusölusamningnum við Ísal og
iðnaðarráðuneytið taldi eðlilegt að orkuverð til álversins yrði þrefaldað þannig að það næði
framleiðslukostnaði og yrði framvegis verðtryggt að fullu. Með slíkri leiðréttingu væri unnt
að lækka gjaldskrár vegna húshitunar um allt að 60%. Í febrúar 1983 lögðu þingmenn
Alþýðubandalagsins í neðri deild fram frumvarp tillaga um leiðréttingu á raforkuverðinu til
Ísal (fylgiskjal VII) en það náði ekki fram að ganga.

Með bráðabirgðasamkomulagi ríkisstjórnarinnar og Alusuisse frá 23. september 1983
féllst Alusuisse á að greiða tímabundið álag á samningsbundið raforkuverð um eins árs skeið
og nemur það 3 millidölum á kílóvattstund. Samkvæmt rafmagnssamningi sem lögð voru
drög að haustið 1984 mun raforkuverðið hækka að lágmarki í 12,5 millidali og að hámarki í
18,5 millidali háð verðþróun á áli.
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Jöfnun heildsöluverðs.

Samkvæmt lögum nr. 42/1983, um Landsvirkjun, sem samþykkt voru í mars 1983, skal
fyrirtækið selja raforku eftir sömu gjaldskrá á öllum afhendingarstöðum byggðalína, en þeir
eru nú einn eða fleiri í hverjum landsfjórðungi. Þetta ákvæði hefur hingað til einkum komið
Orkubúi Vestfjarða til góða, en almennt séð er það stefnumarkandi og mikilsvert fyrir
landsbyggðina.

Niðurgreiðsla á raforku.

Vegna mikilla hækkana á húshitunarkostnaði með innlendum orkugjöfum gaf ríkis-
stjórnin út svofellda yfirlýsingu 5. maí 1982 um jöfnun húshitunarkostnaðar:

"Ríkisstjórnin telur óhjákvæmilegt að dregið verði úr mismun á upphitunarkostnaði
húsnæðis í landinu. Hefur ríkisstjórnin ákveðið, með hliðsjón af áliti nefndar sem nýverið
hefur lokið störfum og skipuð var fulltrúum frá öllum þingflokkum, að beita sér fyrir
úrbótum í þessu efni. Er að því stefnt að upphitunarkostnaður sambærilegs íbúnaðarhúsnæð-
is verði yfirleitt ekki meiri en gerist hjá nýjum og hagkvæmum hitaveitum, sbr. Hitaveitu
Akureyrar og Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar. Verður á næstunni gerð áætlun um
hvernig ná megi slíku markmiði í áföngum, m. a. með endurskoðun á gjaldskrá veitufyrir-
tækja á næstu 12 mánuðum.

Verulegur ójöfnuður og hár upphitunarkostnaður stafa sumpart af bágu ástandi
íbúðarhúsnæðis. því er brýnt að hvetja til orkusparandi endurbóta á húsnæði og mun
ríkisstjórnin beita sér fyrir aðgerðum á því sviði, m. a. með meiri og hagstæðari
lánveitingum í þessu skyni á vegum Húsnæðisstofnunar ríkisins."

Nánar var kveðið á um þetta í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar vegna efnahagsaðgerða 21.
ágúst 1982. Þann 1. október 1982 var stigið fyrsta skrefið í niðurgreiðslu á raforku og lækkun
á húshitunartaxta hjá fimm rafveitum og náði síðar til fleiri veitna. Síðan var þessi
niðurgreiðsla aukin 1. nóvember 1982, 1. febrúar og 10. maí 1983 og nam þá um 27% af
húshitunartaxta hjá Rafmagnsveitum ríkisins. Var hitunarkostnaður með niðurgreiddri
raforku þá orðinn ámóta eða lægri en hjá nýjum hitaveitum og svaraði til um 60% af
hitunarkostnaði með óniðurgreiddri olíu.

Fjáröflun til að jafna húshitunarkostnað.
Að höfðu samráði við alla þingflokka skipaði iðnaðarráðherra nefnd í lok september

1982 til að fjalla um framtíðarfjáröflun til að jafna húshitunarkostnað. Í nefndinni voru:
Guðmundur Bjarnason alþingismaður, Gunnar R. Pétursson rafvirki, Þorvaldur Garðar
Kristjánsson alþingismaður og Kjartan Ólafsson ritstjóri, formaður.

Nefndin skilaði sameiginlegu áliti 28. janúar 1983 (fylgiskjal VIII) og segir þar m. a.:
"Nefndin telur að veruleg hækkun raforkuverðs til stóriðju sé æskilegasta leiðin í því

skyni að tryggja fjármagn til jöfnunar húshitunarkostnaðar. Meðan ekki hefur náðst árangur
í þeim efnum verður til bráðabirgða að grípa til annarra úrræða."

Í því sambandi benti nefndin á lög nr. 12. frá 1980, um orkujöfnunargjald, orkuskatt
sem lagður yrði á alla notorku (undanskilin yrði þó orka til fiskiskipa og raforka sem nú er
verðjöfnunargjaldsskyld) eða hækkun söluskatts. Þá segir í nefndarálitinu: "Gert er ráð fyrir
að öll skattheimta í þessu skyni og sérstakar greiðslur ríkissjóðs falli niður þegar
framtíðarfjáröflun hefur verið tryggð með hækkun orkuverðs til stóriðju."

Nefndarálit þetta var strax lagt fyrir ríkisstjórn og vildi Alþýðubandalagið tryggja
tekjuöflun með leiðréttingu á raforkuverðinu til ÍsaL Þingflokkur Framsóknarflokksins
gerði hins vegar svofellda samþykkt 15. febrúar 1983 sem viðskiptaráðherra kynnti í
ríkisstjórn:
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"Þar sem ekki hefur enn tekist að ná fram hækkun á orkuverði til stóriðju sem nýta
mætti til niðurgreiðslu á rafmagni til húshitunar samþykkir þingflokkur Framsóknarflokks-
ins að ríkissjóður greiði niður til bráðabirgða verð á rafmagni til húshitunar af orkujöfnunar-
gjaldi samkvæmt lögum nr. 12/1980, í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 5. maí
1982."

Reyndi þannig ekki frekar á tillögur nefndarinnar í tíð ríkisstjórnar dr. Gunnars
Thoroddsens. Þær eru hins vegar í fullu gildi hvað snertir tekjuöflunarleiðir að mati
flutningsmanna þessarar þingsályktunartillögu.

Fjárhagsvandi hitaveitna var til sérstakrar athugunar á vegum vinnuhóps undir forustu
Páls Flygenrings ráðuneytisstjóra, en iðnaðarráðherra fól starfshópnum í október 1982 að
kanna fjárhags- og rekstrarstöðu nokkurra hitaveitna. Skilaði hann áliti um "fjárhagsvanda
hitaveitna" 24. febrúar 1983. Að tillögu vinnuhópsins voru gerðar breytingar á orkulögum
sem draga úr kostnaði og minnka áhættu við borun eftir heitu vatni, sbr. lög nr. 32/1983.
Jafnframt gerði hópurinn tillögur um breytingu á reglugerð um framlag til varmaveitna
samkvæmt lögum nr. 53/1980, um jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar. Voru þær breytingar
staðfestar af ráðherra og stofnstyrkur jafnframt greiddur til nokkurra veitna.

Orkusparnaðarnefnd iðnaðarráðuneytisins var skipuð í ágúst 1979 og endurskipuð í
ágúst 1981. Meðal verkefna, sem nefndin hefur beitt sér fyrir í samvinnu við ráðuneytið, eru:

- Endurskoðun laga um olíustyrk.
- Ýmiss konar kynningarstarfsemi um orkusparnað í hitun húsa, m. a. útgáfa og

dreifing bæklinga, auglýsingar í fjölmiðlum, greinar í blöð og erindi í útvarpi.
- Námskeið í stillingu olíukynditækja.
- Námskeið í stillingu ofnkerfa.
- Námsstefna um "hagkvæmari orkunotkun við rekstur húsnæðis".
- Ráðgjöf um orkusparnað við upphitun húsnæðis - fundir á þéttbýlisstöðum þar

sem hús eru kynt upp með olíu eða rafmagni.
- Styrkur til Samtaka sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi til ráðgjafarstarfsemi við

einstaka húseigendur um orkusparnað við húshitun.
- Tilraunir með varmadælur og vindmyllur við húshitun.
- Lækkun aðflutningsgjalda af orkusparandi efnum og tækjum.
- Lánveitingar til orkusparandi breytinga, lánaflokkur hjá Húsnæðisstofnun.
(Sjá enn fremur skipunarbréf nefndarinnar á fylgiskjali IX.)
Með bréfi iðnaðarráðuneytisins 2. maí 1984 var orkusparnaðarnefndin lögð niður og

Orkustofnun jafnframt falið að annast þau verkefni sem nefndinni var ætlað að sinna, önnur
en þau er snerta húshitun.

Lán til orkusparandi breytinga á íbúðarhúsnæði voru tekin upp á vegum Húsnæðisstofn-
unar ríkisins frá árinu 1981 að telja í samræmi við heimildir í lögum nr. 53/1980, um jöfnun
og lækkun húshitunarkostnaðar. Á árinu 1981 voru veitt lán vegna 189 íbúða að upphæð 5,9
milljónir króna, á árinu 1982 vegna 104 íbúða að upphæð 5,4 milljónir króna og á árinu 1983
70 lán að upphæð 6,3 milljónir króna. Fyrstu 9 mánuði ársins 1984 höfðu borist 213
umsóknir um þessi lán og 97 þeirra hlotið jákvæða afgreiðslu. (Sjá fylgiskjal X.) Lán þessi
eru verðtryggð og til skamms tíma og því ekki hvetjandi sem skyldi, og auk þess er aðeins
lánað fyrir 50% af áætluðum kostnaði. Er því gert ráð fyrir hagstæðari lánum auk
styrkveitinga í þingsályktunartillögunni.

Hækkun orkukostnaðar .
Sumarið 1983 heimilaði ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar stórfelldar verðhækkanir

á rafmagni frá Landsvirkjun, fyrst um 19% þann 3. júní og síðan um 31% frá 1. ágúst 1983,
eða samtals um 56%. Afleidd hækkun á heimilisrafmagni varð 38,5% og árafhitunartaxta
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17,4% - þrátt fyrir auknar niðurgreiðslur. Frá 1. ágúst 1983 til 1. febrúar 1984 var staðan
þannig að tími verkamanns til að vinna fyrir húshitun fyrir árið nam 331 klukkustund og fyrir
heimilisrafmagni 198 stundum eða samtals 529 vinnustundum. Það er aukning um 62
vinnustundir umfram það sem var í maí 1983. Þrátt fyrir nokkrar kaupbreytingar síðan er
dæmið varðandi orkukostnað meðalheimilis enn óhagstætt og orkukostnaður þyngri miðað
við kaupmátt launa en var fyrir einu og hálfu ári.

Af 150 milljón króna fjárveitingaheimild, sem ríkisstjórnin aflaði sér með bráðabirgða-
lögum 27. maí 1983 "til jöfnunar og lækkunar hitunarkostnaðar íbúðarhúsnæðis á því ári",
var aðeins varið í þessu skyni 70 milljónum króna.

Störf "Orkuverðsnefndar" .
Í júní 1983 skipaði iðnaðarráðherra nefnd til að fjalla um húshitunarkostnað. Átti hún

að gera tillögur að lagasetningu eða endurskoðun á gildandi lögum, áætlun um kostnað að
lagasetningu eða endurskoðun á gildandi lögum, áætlun um kostnað við aðgerðir, svo og um
fjáröflun. Einnig átti nefndin að gera tillögur um hvernig ráðstafa skyldi fjármagni sem
ríkisstjórnin hafði ákveðið að verja til jöfnunar húshitunarkostnaðar á árinu 1983. Í
nefndinni áttu sæti: Þorvaldur Garðar Kristjánsson alþingismaður, formaður, Guðmundur
Bjarnason alþingismaður, Egill Jónsson alþingismaður og Sigurjón Fjeldsted skólastjóri.
Nefndin skilaði áliti til iðnaðarráðherra 1. desember 1983 í formi "frumvarps til laga um
jöfnun hitunarkostnaðar". - Það var hins vegar ekki fyrr en 26. apríl 1984 að stjórnarfrum-
varp með sama nafni var lagt fram í efri deild. Var í athugasemdum við frumvarpið m. a.
greint svo frá: "Byggir frumvarp þetta í ýmsum veigamiklum atriðum á starfi nefndarinnar,
en önnur atriði hafa tekið breytingum í meðförum ráðuneytisins ... Ódýrar hitaveitur hafa
hækkað tiltölulega mest að undanförnu og niðurgreiðslur raforku hafa þegar verið auknar að
því marki sem frumvarp þetta gerir ráð fyrir." Sjálft frumvarpið er birt sem fylgiskjal II með
þessari þingsályktunartillögu.

Um frumvarpið var fjallað á sameiginlegum fundi iðnaðarnefnda beggja deilda og síðan
í iðnaðarnefnd efri deildar sem hafði málið til meðferðar. Á síðasta fundi nefndarinnar 22.
maí 1984 var bókuð svofelld niðurstaða nefndarmanna:

,,330 mál. Frv. tillaga um jöfnun hitunarkostnaðar. Málið rætt. Niðurstaða nefndarinn-
ar varð eftirfarandi:

Þar sem í ljós hefur komið að mörg atriði frumvarpsins þurfa ítarlegri meðferð
nefndarinnar en komið verður við á þeim dögum sem nú eru eftir til þinglausna verður að
horfast í augu við þá staðreynd að málið fái ekki afgreiðslu á þessu þingi. Hins vegar telur
nefndin mál þetta svo mikilvægt að frumvarp um málið verði að leggja fram í byrjun næsta
þings. Leggur nefndin áherslu á að hv. iðnaðarráðherra sjái um að í sumar verði unnið í
málinu svo að þessi málsmeðferð nái fram að ganga. Jafnframt leyfir nefndin sér að nefna
eftirtalin atriði sem einstaka nefndarmenn hafa bent á til athugunar við framhaldsmeðferð
málsins:
1. Ganga tryggilega frá að allt orkujöfnunargjald fari til jöfnunar hitunarkostnaðar.
2. Kveða skýrt á um að viðmiðunarreglan um 1,8-falt vegið meðalverð sé hámark þess

mismunar sem má vera á hitunarkostnað i, en markmiðið sé að minnka þennan mismun.
3. Aðstoð við hitaveitur með sérvanda sé betur tryggð.
4. Framkvæmdaáætlun verði gerð um orkusparandi aðgerðir á íbúðarhúsnæði og fjármagn

til hennar tryggt.
5. Sveitarstjórnir eigi aðild að gerð og stjórn framkvæmdaáætlana.

Enn fremur kom fram í nefndinni ábending um þau formsatriði að sérlög yrðu um
orkusparandi aðgerðir og lög um jöfnun húshitunarkostnaðar yrðu bundin við ákveðinn
tíma. Þorv. Garðar Kristjánsson."
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Orku sparnaður .
Haustið 1983 lét iðnaðarráðherra hefja undirbúning verkefnis sem miðaði að orku-

sparnaði við upphitun húsnæðis og þann 16. febrúar 1984 skipaði hann þrjá menn í
verkefnisstjórn: Karl Ómar Jónsson verkfræðing, Guðna A. Jóhannesson verkfræðing og
Jóhann Einvarðsson aðstoðarmann félagsmálaráðherra. Þann 27. mars 1984 var auk þess
sett á fót sérstök sjö manna ráðgjafarnefnd til tveggja ára vegna vinnu að orkusparnaði í
húshitun. (Fylgiskjal 12.) Hafa þessir aðilar unnið undirbúningsstarf í samvinnu við ýmsar
stofnanir og ráðgjafarfyrirtæki.

Þann 26. júní 1984 samþykkti stjórn Húsnæðisstofnunar tillögu að reglum um
lánveitingar Húsnæðisstofnunar ríkisins til orkusparandi endurbóta á íbúðarhúsnæði.
(Fylgiskjal 13.) Auk fyrri lánaflokks með 50% lán af áætluðum endurbótakostnaði er bætt
við lánum sem numið geta allt að 80% af áætluðum endurbótakostnaði enda sé
heildarkostnaður yfir 120 þús. kr., viðkomandi hús hafi verið skoðað á vegum verkefnis-
stjórnar og fyrir liggi samþykki byggingarnefndar.

Þetta kerfi hefur reynst nokkuð seinvirkt því að þann 3. okt. s.L höfðu aðeins verið
samþykkt tvö lán úr þessum 80%-lánaflokki hjá Húsnæðisstofnun.

Miklu skiptir að sníða agnúa af slíku kerfi sem fyrst og tryggja fjármagn til
orkusparnaðaraðgerða bæði í íbúðar- og atvinnuhúsnæði.

Um einstaka liði þingsályktunartillögunnar.
1. Varðandi lækkun húshitunarkostnaðar.

Í tillögunni er gert ráð fyrir að sett verði hámark eða þak á húshitunar kostnað
meðalíbúðar (400 ill'). Gjaldskrár verði við það miðaðar að ekki þurfi meira en svarar til 6
vikna launa á ári samkvæmt tekjutryggingartaxta fyrir dagvinnu til að greiða áætlaðan
húshitunarkostnað slíkrar íbúðar. Við ákvörðun á þessu hámarki var höfð hliðsjón af
hitunarkostnaði meðalíbúð ar (377 ill') í nýja vísitölugrundvellinum svonefnda, en þar er um
eins konar vegið landsmeðaltal að ræða. Árskostnaður samkvæmt þessum grunni væri á
núverandi verðlagi 17 067 krónur. Laun samkvæmt dagvinnutekjutryggingu hjá Dagsbrún
eru nú 2 980 kr. á viku eða 17 880 kr. á 6 vikum.

Verkfræðistofan Fjarhitun, sem mikið hefur unnið að athugunum á húshitunarkostnaði
fyrir opinbera aðila, hefur áætlað heildarkostnað af niðurgreiðslum samkvæmt þessu sem
hér greinir (sjá einnig fylgiskjal 17):

íbúðir .
Atvinnuhúsnæði og
félagslegt húsnæði .

606 m. kr.

214 m. kr.

Samtals 820 m. kr.

Innifalinn í þessum tölum er kostnaður vegna niðurgreiðslu á rafhitun, dýrum
hitaveitum og olíuhitun. Varðandi olíuhitun er gert ráð fyrir meðalorkuverði sem er rúmlega
10% hærra en hitun með innlendum orkugjöfum.

Samkvæmt þessu þyrfti 606 milljónir króna til lækkunar á hitunarkostnaði íbúðarhús-
næðis á árinu 1985 og að auki 214 milljónir vegna atvinnuhúsnæðis og félagslegs húsnæðis.
Hið síðar nefnda er lauslega áætlað um þriðjungur af þessari tölu.

Miðað við núverandi niðurgreiddan rafhitunarkostnað samkvæmt gjaldskrá hjá Raf-
magnsveitum ríkisins og Orkubúi Vestfjarða, sem er áætlaður um 27 260 kr. á ári, væri hér
um að ræða 35% lækkun hitunarkostnaðar og hjá Hitaveitu Akureyrar, þar sem árskostnaður
samkvæmt gjaldskrá er nú áætlaður 34 800 kr. á ári, yrði um að ræða nálægt 50% lækkun.
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2. Stórátak til orkusparnaðar.
Niðurgreiðsla á innlendri orku er óhjákvæmilegt úrræði við núverandi aðstæður til að

létta á þeim sem þyngstar byrðar bera. Hins vegar verður jafnhliða að tryggja stórátak í
orkusparnaði, ekki síst með endurbótum á einangrun og öðrum frágangi húsnæðis, bæði
íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Það er hin þjóðhagslega æskilega leið og með henni á
að vera unnt að bæta aðstæður þeirra til frambúðar sem nú greiða hæstu orkureikningana,
enda njóti þeir forgangs við úthlutun styrkja og hagstæðra lána til úrbóta á húsnæði.

Í þessum efnum má leita að fyrirmynd annars staðar á Norðurlöndum, ekki síst í
Danmörku þar sem stórvirki hefur verið unnið í orkusparnaði frá árinu 1975 að telja, m. a.
með einangrun og öðrum endurbótum á húsnæði.

Viðleitni stjórnvalda hérlendis á undanförnum árum er góðra gjalda verð, en enn
skortir á þá vakningu sem verða þarf í þessu efni. Jafnframt má fjárskortur ekki koma í veg
fyrir stuðning við húseigendur þar sem hér er um þjóðhagslega arðbærar aðgerðir að ræða.

Lofsverður áhugi hefur komið fram á þessum málum á nokkrum svæðum á landinu. Má
þar nefna starf á vegum húshitunarnefndar Samtaka sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi
sem þegar hefur skilað nokkrum árangri.

Til að leiða í ljós með skjótum hætti hvaða árangri er unnt að ná í orkusparnaði er lagt
til að sérstakt átak verði gert á völdum stöðum á landinu í endurbótum á húsnæði og með
fræðslu um orkusparnað. Niðurstöður af slíkum aðgerðum þurfa að vera mælanlegar og því
er eðlilegt að leita samvinnu við þá fjóra þéttbýliskjarna, Bolungarvík, Raufarhöfn,
Neskaupstað og Hvolsvöll, þar sem Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins og Orkustofn-
un hafa staðið að víðtækum athugunum á húsnæði, eins og áður er getið, sbr. fylgiskjalS.

Miklu skiptir að gefa iðnaðarmönnum kost á þjálfun í endurbótum á eldra húsnæði og
nauðsyn gæti verið á að hafa einhvern hóp manna í förum til byggðarlaga þar sem
heimamenn geta ekki sinnt þessum verkefnum.

Líkur benda til að eins og verkefnastaða er í byggingariðnaði gæti átak í viðhaldi
húsnæðis fallið vel að vinnumarkaði og komið í veg fyrir atvinnuleysi iðnaðarmanna og
annarra er í byggingariðnaði starfa.

3. Útrýming olíukyndingar.
Skipti frá olíukyndingu í húshitun yfir í innlenda orkugjafa hefur gengið hægar fyrir sig

að undanförnu en æskilegt getur talist.
Í 6. grein laga nr. 53/1980, um jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar, segir:
"Þeir sem kost eiga á hitaveitu, fjarvarmaveitu eða rafhitun eiga ekki rétt á olíustyrk.

Viðkomandi orkuveita sker úr um hvort húseign á kost á öðrum orkugjafa en olíu.
Ráðuneyti sker úr um vafaatriði."

Illa hefur tekist til um framkvæmd þessa lagaákvæðis og veldur þar ekki síst sú tilhögun
að viðskiptaráðuneyti er með lögunum falin útdeiling olíustyrkja til sveitarfélaga og tengsl
við orkuveitur og styrkþega eru ófullnægjandi.

Í ítarlegri könnun, sem iðnaðarráðuneytið beitti sér fyrir veturinn 1982-83 með aðstoð
Rafmagnsveitna ríkisins og á veitusvæði þeirra, kom í ljós að tæknilega væri auðvelt að
útrýma olíukyndingu í íbúðarhúsnæði að mestu leyti fyrir árslok 1984 og fækka að sama skapi

~ustyrkjum. Af 1711 styrkþegum í ársbyrjun 1983 hefðu allir nema 196 möguleika á að
tengjast innlendum orkugjöfum fyrir árslok 1984. (Sjá fylgiskjal 14.)

Í svari viðskiptaráðherra við fyrirspurn frá Hjörleifi Guttormssyni um olíustyrki. sem
útbýtt var í sameinuðu þingi 6. desember 1983, kom m. a. fram að fjöldi olíustyrkja á 3.
ársfjórðungi 1983 væri 12 079 og um 90% umræddra notenda gætu átt kost á rafhitun fyrir
árslok 1984. (Fylgiskjal 15.)

Hér er um svo stórt fjárhagsmál að tefla og gjaldeyrissparnað fyrir þjóðarbúið að ekki
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er annað verjandi en koma innlendum orkugjöfum í gagnið í stað olíu hvarvetna þar sem
slíkt er hægt þegar á næsta ári og fella niður olíustyrki ella til hlutaðeigandi. Í boði er nú 50
þús. kr. lán til þeirra sem skipta vilja úr olíuhitun í innlenda orkugjafa, en meta þarf hvort
ekki sé skynsamlegt að veita beina styrki í þessu skyni.

Í þingsályktunartillögunni er vísað til nefndarálits um "Fjáröflun til að jafna húshitunar-
kostnað" frá 28. janúar 1983 (fylgiskjal 8) og hefur hér á undan verið gerð grein fyrir
meginatriðum þess. Ljóst er að þær tölur, sem nefndin gekk út frá að afla þyrfti í þessu
skyni, eru úreltar, en þær fjáröflunarleiðir, sem nefndin bendir á, eru í fullu gildi að mati
flutningsmanna. Mikilsvert er að um þær var samstaða í nefndinni þar sem sæti áttu fulltrúar
frá þingflokkum, sem studdu þáverandi ríkisstjórn, og frá stjórnarandstöðu.

Ástæða er til að gefa því sérstakan gaum að með átaki í orkusparnaði, eins og hér er lagt
til, lækkar fljótlega sú upphæð sem verja þarf til niðurgreiðslna. Er eðlilegt að verja því
fjármagni, er þannig verður til ráðstöfunar, í orkusparnað, þ. e. styrki og fjármagnskostnað
vegna lána er veitt yrðu á hagstæðum kjörum til að ýta undir orkusparandi endurbætur á
húsnæði.

Eðlilegt verður að teljast að stefnt sé að breytingum á verðlagningu á innlendri orku til
húshitunar sem geri kleift að ná viðunandi jöfnuði án þess að niðurgreiðslur þurfi að koma
til. Slíkar breytingar taka hins vegar óhjákvæmilega nokkurn tíma. Sama máli gegnir um
tilhögun á niðurgreiðslum. Þar getur vissulega komið til álita annar háttur en nú er við
hafður.

Meginmáli skiptir hins vegar að húshitunarkostnaður verði lækkaður skjótlega frá því
sem nú er hjá þeim sem þyngst ar byrðar bera og samhliða verði hraðað varanlegum
aðgerðum til úrbóta með orkusparnaði.

Skrá yfir fylgiskjöl:
Fylgiskjal 1: Yfirlitstafla: Orkusala til húshitunar. (Október 1984.)
Fylgiskjal 2: Útgjöld vegna olíukaup a til húshitunar á Ísafirði. (Fjórðungssamband

Vestfirðinga. )
Fylgiskjal 3: Athugun á upphitunarkostnaði með olíu á Hólmavík. (Fjórðungssamband

Vestfirðinga. )
Fylgiskjal 4: Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins: Orkunýtingarkönnun íbúðarhúsa.
Fylgiskjal 5: Jón Ingimarsson: Húshitunarvandinn - leið til lausnar.
Fylgiskjal 6: Lög nr. 53/1980, um jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar.
Fylgiskjal 7: Frumvarp tillaga um leiðréttingu orkuverðs til Íslenska álfélagsins hf.
Fylgiskjal 8: Fjáröflun til að jafna húshitunarkostnað. (Nefndarálit.)
Fylgiskjal 9: Skipunarbréf orkusparnaðarnefndar iðnaðarráðuneytisins.
Fylgiskjal 10: Reglur um lánveitingar Húsnæðisstofnunar ríkisins til orkusparandi endur-

bóta á íbúðarhúsum.
Fylgiskjal 11: Frumvarp tillaga um jöfnun hitunarkostnaðar. Stjórnarfrumvarp, lagt fram

26. apríl 1984.
Fylgiskjal 12: Skipunarbréf ráðgjafarnefndar um orkusparnað, 27. mars 1984.
Fylgiskjal 13: Tillaga að reglum um lánveitingar Húsnæðisstofnunar ríkisins til orkuspar-

andi endurbóta á íbúðarhúsnæði eftir 1. júlí 1984, samþykkt 26. júní 1984.
Fylgiskjal 14: Yfirlit yfir möguleika á tengingu þeirra, sem fá olíustyrk, við rafuitun hjá

Rafmagnsveitum ríkisins, 25. maí 1983.
Fylgiskjal 15: Fyrirspurn til viðskiptaráðherra um olíustyrki og svar ráðherra 6. des. 1983.
Fylgiskjal 16: Samanburður hitunarkostnaður. (Iðnaðarráðuneytið, júní 1984.)
Fylgiskjal 17: Fjarhitun hf. - verkfræðistofa: Útreikningur vegna tillögu um lækkun hit-

unarkostnaðar.
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Fylgiskjal IV

RANNSÓKNASTOFNUN BYGGINGARIÐNAÐARINS:
SKÝRSLA UM STÖRF 1980-1982.

4.4 Orkunýtingarkönnun íbúðarhúsa

4.4.1 Valdir bæir
Skoðaðir voru fjórir þéttbýliskjarnar sem valdir voru eftir
athugun á aldursdreifingu húsa o.fl. atriðum.

Aðalforsenda var að þéttbýlisstaðirnir væru utan þeirra
svæða sem fengju hitaveitu í fyrirsjáanlegri framtíð.

Fyrir valinu urðu:

- Hvolsvöllur,
- Bolungarvík,
- Neskaupstaður,
- Raufarhöfn.

Sú breyting hefur orðið á tilhögun upphitunar á Hvolsvelli
að hitaveita hefur verið lögð þar síðan skoðun fór fram.

4.4.2. Þéttbýli bæjanna
Út frá niðurstöðum könnunarinnar má draga upplýsingar
um hversu þröngt fólk býr í þessum þéttbýliskjörnum.
Eftirtektarvert er hversu stórt húsnæði hver einstakur
hefur til umráða. Fyrir einstaka bæi skiptist þéttbýlið
þannig:

Hvolsvöllur
Bolungarvík
Neskaupstaður
Raufarhöfn

38,4m2/íbúa
31,6m2/íbúa
35,7m2/íbúa
28,2m2/íbúa

Þessar upplýsingar byggja á niðurstöðum mældra húsa
en ekki á heildaríbúðaflatarmáli deilt með íbúafjölda.

4.4.3. Veðurfar, byggingarlag og
áhrif þess á orkunotkun.

Veðurfar á hverjum stað hefur augljóslega mikil áhrif á
orkunotkun húsa. Þeir veðurfarsþættir sem hafa mest
áhrif á orkunotkunina eru:

útihitastig,
veðurhæð,
sólar- og himingeislun.

Af athugun á þessum veðurfarsþáttum eru eingöngu
hitastigsmælingar gerðar nógu oft, og nógu víða um
landið, til þess að nægjanleg nákvæmni fáist fyrir
útreikninga á orkutapi bygginga.

Af þessum sökum er í orkutapsteikningum og reikningum
á orkuþörf til upphitunar hérlendis oftast látið nægja að
taka tillit til mismunar inni- og útihita þar sem reiknað er
með innihitanum + 17°e. Sú aukaorkuþörf sem þarf Iii að
hækka innihilann úr reikningslegu gildi + 1re i
..raunverulegan" innihila +20oe - +22°e (eða hærri),

Flokkur húsa
i lagi

Meðal hlutlaUs- Meðal innihiti,
loftrakl oC Of þurrt of rakt

011hús
22(130) - 33,0% - 21,0 48 = 36,9% 3 = 2,3% 80=61,5% 61 = 46,9% 108 - 4,1

Hús byggð fyrir 1945
33,3% 20,4 6 ~ 28,6% 15 = 71,4% 5 ~ 23,8% 12 - 3,6(21)

Hús byggð 1945,65
32.9% 21,1 10 = 32,3% 3 = 9,7% 18 ~ 68,0% 16~51,6% 31 " 2,6(31)

Hús byggð eftir 1965
32,3% 21,2 28 := 35,9% 50 = 64,1% 41 = 52,6% 68 10 5,1(78)

[búðir stærri en 400 m3

20,8 9 = 26,5% 1 = 2,9% 24 = 70,6% 19 = 55,9% 33 " 4,5(34) 32,8

Íbúðir minni en 200 m3
21,0 11 = 50% 10 = 45,5% 10 ~ 45,5% 15 " 2,8(22) 32,3% 1 c;;- 4,5%

ÁLIT íBÚA, LOFT: EFNI HÚSA
Einhvern tíma

skemmdir af völdum Meðal
rakaeða leka Steypt Timbur ibuafjöldi

Tafla 4.3.1 Helstu niðurstöður könnunar á loftraka í íbúðarhúsum.
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telst koma frá íbúum, almennri raforku notkun og
sólargeislum. Þessi reikningsaðferð er augljóslega
ónákvæm þar sem áhrif sólargeislunar eru mjög
mismunandi. Orkuviðbótin, sem kemur frá íbúum,
almennri raforkunotkun og sól, er ennfremur hlutfallslega
stærri hluti orkuþarfarinnar því meiri sem einangrun
hússins er. Þar af leiðandi er nú erlendis leitast við að
gera reiknilíkön svo nákvæm sem verða má og taka því
tillit til sem flestra veðurfarsþátta.

r rannsókn þeirri, sem hér er greint frá, var reynt að gera
reiknilíkan fyrir orkutap húsa, þar sem tekið var tillit til
áhrifa frá sólargeislun auk útihitastigs. Fyrir fram var
vitað að áhrif mismunandi vindhraða á orkutap húsa voru
svo lítið þekkt hérlendis að marklaust væri að taka
þennan áhrifavald með í reikningana. Fljótlega sýndi sig
að beinar mælingar á sólargeislum voru af svo skornum
skammti að þær nægðu ekki til að byggja á þeim
reikninga varðandi orkuviðbót frá sól. Þessi þáttur var því
tekinn með í reiknilíkanið með því að byggja eingöngu á
meðaltölum fyrir skýjahulu margra ára sem grunnupplýs-
ingum.

Til þess að gerð slíkra reiknilíkana sé möguleg hérlendis
þarf að vinna mun meira úr veðurmælingum heldur en nú
er gert, og jafnframt auka mælingar á ýmsum
veðurþáttum verulega. A þetta ekki síst við um
sólargeislun, sem getur gefið verulegan hluta af
nauðsynlegri varmaþörf húsa. Jafnframt þarf að rannsaka
áhrif umhverfis, byggðar og náttúru, á staðbundið
veðurfar ("microclimat").

Talsverður hluti af orkutapi húsa verður vegna loftskipta,
bæði loftræstingar og eins loftleka, og hlutur þessa
orkutaps af heildarorkutapinu fer vaxandi með aukinni
einangrun. r þessu sambandi vantar tilfinnanlega
rannsóknir á fjölda loftskipta og einnig á þéttleika
húsanna, en síðastnefnda atriðið stendur til að rannsaka
hjá Ab á næsta ári. Sérstaklega þarf að athuga hver áhrif
mismunandi vindhraða eru á orkutap húsa, bæði leiðni- og
loftskiptatap. Þessi áhrif hafa lítt verið rannsökuð, og
virðist vera um nánast óþrjótandi rannsóknarverkefni að
ræða.

Til þess að sýna lauslega hversu breytilegur vindhraðinn
er milli staða og milli ára, er í línuriti 4.4.1 sýndur
mánaðarmeðalvindhraði í bæjunum fjórum fyrir árið
1978. Línurit 4.4.2 sýnir mánaðarmeðalvindhraða i
hverjum bæ fyrir sig árin 1976 - 1979. Ahrif vindhraða á
orkutap einstaks húss fer síðan eftir því hver
raunverulegur vindhraði er við húsið, og hefur skjólverkun
frá umhverfi því mikið að segja. Það er vel þekkt að vissar
vindáttir eru ríkjandi á hverjum stað og á ákveðnum
árstíma. Af þessum sökum verða sum hús i bæjunum í
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Línurit 4.4.1.
Mánaðar meðalvindhraði í fjórum bæjum árið 1978.

skjóli af umhverfi sínu hluta af hverju ári, og hlýtur slíkt
óneitanlega að hafa mismunandi áhrif á orkutap húsanna.

Aður hefur verið nefnt að þéttleiki húsa og umhverfi hefur
áhrif á orkutap þeirra, og þar með orkuþörf. Annar þáttur
í uppbyggingu hússins, sem oft er ekki reiknað með,
getur einnig haft áhrif á orkuþörfina en það er varmarýmd
hússins. Hús með mikla varmarýmd jafnar út hitasveiflur
og nýtir því betur varma frá íbúum, sólskini og almennri
raforku.

4.4.4 Orkunotkun til upphitunar
Orkunotkun húsa til upphitunar er mjög mismunandi og er
ekki um einhlítt samband milli aldurs húss og orkunotkunar
þess að ræða. Orkunotkun á rúmmetra hitaðs rýmis fer þó,
eins og vænta má, lækkandi því nýrri sem húsin eru.
Dreifingin er þó mikil og jafnvel fyrir nýjustu húsin, sem þó
eru sambærileg innbyrðis, er mikill munur á orkunotkun
þess orkufrekasta og þess spameytnasta.
r línuritum 4.4.3 og 4.4.4 er sýnd orkunotkun til upphitunar
á hvern rúmmetra hitaðs rýmis fyrir mismunandi hitunar-
orku og eftir byggingarári. Eins og sjá má er orkunotkun
húsa á hvern rúmmetra mjög mismunandi, þó svo að
húsin séu frá sama byggingartímabili. Astæðuna fyrir
þessu má sennilega helst rekja til mismunandi hegðunar
íbúa og breytilegs íbúafjölda.

Þegar talað er um orkusparnað, þá er oft rætt um hversu
miklum árangri megi ná í lækkun meðalorkunotkunar. Út
frá línuriti 4.4.5 má gera sér nokkra grein fyrir hvaða
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Línurit 4.4.2.
Mánaðar meðalvindhraði í fjórum bæjum árin 1976 - 79.
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Lí nurit 4.4.3
Raforkunotkun til upphitunar á hitað rými (kWh/m3) eftir
byggingarárum húsa.
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Línurit 4.4.4
Olíunotkun til upphitunar á hitað rými (11m3)eftir byggingarárum
húsa.
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dreifingu er um að ræða. Iþeim tilfellum, sem upplýsingar
eru til um talsverðan fjölda húsa, t.d. olíuhituð hús eða
hús með þilofnahitun, þá virðist sem húsin dreifist eftir
skekktri dreifingu (mynd 4.4.1).
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Mynd 4.4.1
Einfölduð mynd af dreifingu húsa eftir orkunotkun samkvæmt
könnun á árunum 1979 - 80.

Mynd 4.4.2
Með auknum orkusparnaði er líklegt að breyting í orkunotkun
húsa miðað við mynd 4.4.1 verði eins og hér sýnir.

Þetta hlýtur að teljast eðlilegt þar sem stór hluti íbúanna
leitast við að halda orkunotkun í lágmarki vegna þess hve
hátt orkuverðið er. Það eru þó takmörk fyrir því hve lágt
er hægt að komast í orkunotkun fyrir ákveðið hús og

fjölskyldustærð, miðað við að eðlilegum kröfum um innihita
og loftskipti sé fullnægt. Alltaf verða þó einhver hús með
óeðlilega háa orkunotkun, annaðhvort vegna erfiðra
aðstæðna (léleg hús, erfitt veðurfar o.fl.), eða þá að
íbúarnir hafa ekki áhuga á orkusparnaði. Einnig verður í
framtíðinni eitthvað um hús með óvenju lága orkunotkun,
jafnvel hús sem þurfa nánast enga aðkeypta orku til
upphitunar ("núll orku hús"). Eftir því sem hlutur
endurbættra húsa og nýbygginga samkvæmt gildandi
reglugerð vex, þá er eðlilegt að dreifingin nálgist að vera
samhverf (symmetrisk) og líkist þannig æ meir þeirri
dreifingu sem mynd 4.4.2 sýnir.

Vegna þess hvernig dreifingunni er háttað, þ.e. allvel
afmarkaður toppur sem liggur nokkuð fyrir neðan
meðaltal þá er augljóst að auðveldlega má minnka
orkunotkun í hluta húsanna, og þannig lækka
meðalhitunina nokkuð. Allar meiriháttar breytingar í
meðalnotkun krefjast hins vegar mikils átaks.

4.4.5 Almenn raforkunotkun og
heildarorkunotkun

I umræddu rannsóknarverkefni stóð m.a. til að athuga
hvernig skipting orkunotkunar milli upphitunar,
kranavatns og almennrar raforkunotkunar væri. Almenn
raforka er samkvæmt skilgreiningu öll raforka sem fer til
eldunar, lýsingar svo og til að tengja heimilistæki.

Það er skemmst frá að segja að upplýsingar um
orkunotkun til hitunar kranavatns fengust ekki í neinu af
húsunum þrátt fyrir að í nokkrum tilfellum væru kerfi til
hitunar kranavatns aðskilin frá hitakerfi hússins. Almenn
raforkunotkun er hins vegar auðfengin fyrir langstærstan
hluta húsanna.

Tafla 4.4.1 Meðalorkunotkun heimila, og hlutfall almennrar raforkunotkunar af heildarnotkun.

Oliuhltun Rafhitun

Þilofnar Raftúpa

Fl· Hitun Alm. •..•. Fl· Hitun Alm. Samt. Fl· Hitun Alm. Samt.
hu•• ...•.•. hu•• ...•.•. húSI t••••••

kWh/.ír kWMIr 'Wbli< b,/e, kWhJ.ír kWhJ.ír kWh", b:2/C2 kWh/Ílr kWh18, kWhJár b,tC3,.,) (b" (c,) (82) (II,) (c,) (.~ (II,) IC3)

- 1919 12 28662 3318 31980 0.104 4 17575 6533 24108 0.27 8 46068 4156 50374 0.08

1920-39 19 37614 4366 41980 0.104 7 29366 4121 33487 0.12 5 36938 4034 40972 0.10

1940·49 28 39399 4525 43924 0.103 7 32497 3130 35627 0.09 2 27018 2618 29636 0.09

1950-59 29 37990 4318 42308 0.102 6 44886 4221 49107 0.09 4 39040 5450 44490 0.12

1960-69 30 36759 3854 40613 0,10 2 46004 4080 50083 0.08 6 35622 3281 38903 0.08

1970-79 2 46676 4474 51151 0.09 45 31564 3591 35155 0.10 6 46206 5123 51329 0.10
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j töflu 4.4.1 eru sýnd meðaltöl orkunotkunar til hitunar og
almennrar raforkunotkunar eftir aldursflokkun. j þessari
töflu hefur olíunotkun verið umreiknuð yfir í kWh. Slíkur
umreikningur er talsverðum vandkvæðum bundinn og því
engin vissa fyrir því að um sambærilegar tölur sé að ræða
varðandi orkunotkun rafhitaðra og olíuhitaðra húsa.
Yfirleitt virðist þó meðalhlutfall almennrar raforkunotkunar
vera um 10% af heildarorkunotkuninni, þó svo að einstök
hús geti sýnt mikil frávik frá þessu. Athuga ber að í
einstaka tilfellum geta ýmis atriði gert þennan samanburð
marklausan, svo sem ef um óeðlilega notkun raftækja t.d.
smíðavéla er að ræða.
Það kemur talsvert á óvart að almenn raforkunotkun skuli
vera nokkuð jafnt hlutfall af heildarorkunotkuninni, óháð
því að orkunotkun til upphitunar fer fremur lækkandi því
nýrri sem húsin eru. Skýringin á þessu er vafalaust að
almenn raforkunotkun er háð íbúafjölda og íbúðarstærð.
Nýrri húsin eru einmitt að jafnaði stærri en þau eldri og
meðalíbúafjöldi er oft hlutfallslega hár í nýjustu húsunum.

Tupurlltun Þnoínar

cm
1482

línurit 4.4.5
Fjöldi húsa eftir orkunotkun í fjórum bæjum, Bolungarvík,
Hvolsvelli, Neskaupstaðog Raufarhöfn.

4.4.6 Ástand mismunandi byggingarhluta

4.4.6.1 Einangrun gólfa
A myndum 4.4.3-6 er sýnd orkunotkun húsa og ástand
einangrunar eftir aldursflokkum í bæjunum fjórum.

- Einangrun gólfa er áberandi best á Hvolsvelli. Þetta á
sína eðlilegu skýringu m.a. vegna nálægðrar við stórar
vikurnámur. Ekkert gólf þar reyndist hafa hærra k-gildi
en 0,8 W/m2°C og rúmlega helmingur gÓlfflatc;rmáls
þess sem mælt var hefur k~ 0,30 W/m2°C eða uppfyllir

með öðrum orðum kröfur Byggingarreglugerðar frá
1979 (BR 79).

- Néskaupstaður, Bolungarvík og Raufarhöfn hafa álíka
einangruð gólf, en verulega lakari en Hvolsvöllur.
A Bolungarvík hafa 56% skoðaðra gólfa k~ 0,50
W/m2°C, en aðeins 9% uppfylla skilyrði BR 79.
j Neskaupstað er 55% gólfa með k~ 0,50 W/m2°C, og
12% uppfylla skilyrðið k~ 0,3 W/m2oC.
A Raufarhöfn er 59% gólfa með k~ 0,50 W/m2°C skv.
könnuninni en um 2% uppfylla kröfur BR 79.

4.4.6.2 Ástand útveggja
Niðurstöður athugana á útveggjaeinangrun sýna svo ekki
verður um villst að mikill hluti útveggja er lítið einangraður
og mjög fátítt er að veggeinangrun sé verulega góð. Af
þeim fjórum bæjum sem skoðaðir voru eru útveggir á
Hvolsvelli best einangraðir enda yngsti bærinn. Þar eru
35% skoðaðra útveggjaflata með k~ 0,50 W/m2°C en
aðeins 15% útveggjaflata með k~ 1,0 W/m2°C. j
Bolungarvík eru 27% útveggja með k~ 0,50 W/m2°C en
22% útveggjaflata með k:;;. 1,0 W/m2°C. A Neskaupstað
eru 25% útveggja með k.;: 0,50 W/m2°C en samtals 30%
hafa k:;;. 1,0 W/m2°C. A Raufarhöfn eru 21% útveggjaflata
með k~ 0,50 W/m2°C. Þar eru 26% skoðaðra veggflata
með k:;;. 1,0 W/m2°C. Algengast er að útveggirnir hafi
k-gildi milli 0,61-0,80 W/m2°C.

Til viðmiðunar má nefna að fyrir hefðbundinn steyptan
útvegg þarf um 7,5 cm polystyren plasteinangrun til að ná
k-gildinu niður í 0,50 W/m2°C en 3,0 cm til að
kólnunartalan verði 1,00 W/m2°C. Lágmarkskrafa BR 79
er 0,50 W/m2°C fyrir útveggi ásamt kröfunni um að vegið
meðaltal k-gildis veggja og glugga skuli vera ~ 0,8
W/m2°C fyrir staði sem liggja utan hitaveitusvæða. Ljóst
er að einungis í undantekningartilvikum standast húsin
þá kröfu enda er hún tilkomin löngu eftir að flest húsin
voru byggð.

4.4.6.3 Ástand glugga, glers og útihurða
Gluggastærðir í öllum bæjum eru svipaðar, um 12-14%
af útveggjaflatarmáli fram undir 1960. Þá tekur við tímabil
með stórum gluggum og eru meðaltalstölur fyrir hús eftir
áratugum 17-25% gluggar. Einstök hús fara verulega
upp fyrir þessi meðaltöl. Þessu tímabili er nú að mestu
lokið og hóflegar gluggastærðir aftur í tísku. þéttikantar
eru nú komnir í flesta opnanlega glugga samkvæmt
niðurstöðum könnunarinnar.

A Hvolsvelli, Raufarhöfn og Neskaupstað eru næstum
allir gluggar með þéttilistum, en á Bolungarvík reyndust
82% húsa vera komin með þéttilista. Óþéttir opnanlegir
gluggar kæla ótrúlega mikið og hleypa inn ryki. því er
sjálfsagt að lagfæra þetta atriði strax í þeim húsum þar
sem því hefur ekki enn verið komið í verk.
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.Jtihurðir eru víða mjög óþéttar samkvæmt niðurstöðum
Könnunarinnar. Verulegur hluti eldri húsa á Raufarhöfn,
30lungarvík og í Neskaupstað er enn með einfalt gler.
3egja má þó að einfalt gler sé ekki til staðar á Hvolsvelli.

,.4.6.4 Ástand þaka
~)æsta ótrúlegt er hvað þök eru illa einangruð, þótt nokkur
Neyting hafi orðið til batnaðar síðustu ár.

, Jánast engin þök standast nýjustu reglugerðarkröfur frá
:979 sem krefjast þess að k,,;0,2 W/m2°C fyrir hús á
svæðum utan hitaveitna, Niðurstöður könnunarinnar sýna
að ástandið er slæmt.
A Hvolsvelli er 65% þakflata með k";0,5 W/m2°C en 9%
þakflata hafa k",1,0 W/m2°C,
,\ Bolungarvík eru 53% þakflata með k,,;0,5 W/m2°C, en
rúmlega 25% þakflata hefur k",1,0 W/m2°C,
i Neskaupstað eru 62% þakflata með k";0,5 W/m2°C en
22% hafa k",1,0 W/m2°C,
A Raufarhöfn eru 47% skoðaðra þakflata með k";0,5
'l>Jlm2°C en um 28% hefur einangrun sem gefur k",1,0
'Nlm2°C,

4.4.7 Niðurlag
Aframhaldandi rannsóknum mun á næstunni verða beint
að þeim þáttum sem valda óvissu í mati á eðlilegri
orkunotkun húsa, Fyrst og fremst verða gerðar mælingar

á þéttleika og loftskiptum húsa og reynt að auka þekkingu
varðandi orkujafnvægi húsa, Einnig verða gerðar
mælingar á einangrunargildum byggingarhluta og þær
bornar saman við fræðilegar forsendur og reikninga,

Með þeim tækjabúnaði sem stofnunin hefur nú aflað sér
verður kleift að finna og meta byggingargalla mun betur
en áður.

Út frá þeim niðurstöðum sem þegar hafa verið raktar
virðist ljóst að til orkusparnaðar í hitun húsa eru eftirtaldar
aðgerðir vænlegastar.

Almennt er eðlilegt að ráðast í aðgerðirnar í eftirtalinni
röð, þótt í einstökum tilvikum eigi vissar aðgerðir ekki við,
Án aðgerða geta íbúar haft veruleg áhrif á orkunotkunina
með aðgæslu og skynsamlegri umgengni,

Helstu aðgerðir:

1) Þétting opnanlegra glugga og hurða og aðrar þéttingar
þegar við á,

2) Viðbótareinangrun illa einangraðra byggingarhluta,
Oft eru loftplötur, kjallaragólf, bílskúrsveggir illa
einangruð og má auðveldlega bæta,

3) Tvöföldun a einföldu gleri.
4) Endurnýjun úreltra kyndingartækja og stillingar

hitakerfa.
5) Lækkun innihita um 1°C minnkar hitunarkostnað um

7%,
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BOLUNGARVíK

Kólnunartölur byggingahluta eftir byggingarári.
Kólnunartala. k-gildi er mat á einangrunargildi byggingarhluta. Lágt gildi þýðir góða einangrun. Mynd 4.4.3

BYGG. AR - 1919

Þak 1,017

Veggir ~ Gluggar

1.273 ~ 4.292

Gólf 0.804

Einingar: W/m2°C

BYGG. AR - 1920·'39

Þak 0.940

Veggir ~ Gluggar

0.927 ~ 3.572

Einingar: W/m2°C
Gólf 0.851

BYGG AR - 1940·'49

Þak 0.980

,~" ~_ ""M"
0.803 ~~3.883

Gólf 0.634
Einingar: W/m2°C

Meðal kiJildi = 1.290 W/m2°C
Olíunotkun = 23,5 11m3 fa, ár
Rafhitun:
túpa =

·þilofnar =

187,4 kWh/ma.ra, ár

109,9 kWh/m3 fa, ár

BYGG. AR - 1950·'59

Þak 0.775

Veggir ~ Gluggar

0.660 ~3.434

Gólf 0.775

Einingar: W/m2°C

Meðal k-gildi = 1.068 W/m2"C
Olíunotkun == 24,4 11m3 fa, ár
Rafhitun:
'túpa =

þilofnar =
264,7 kWh/mlfa, ár

141,6 kWh/m3 fa, ár

Meðal k-gildi = 1.016 W/m2"C
Olíunotkun == 20,7 11m3 fa. ár
Rafhitun:

lúpa =

þilofnar =

BYGG AR - 1970·79

Þak 0.407 ,
Veggir ~Gluggar
0.455 2.936

L..

Gólf 0.651

Einingar: W/m2°C

Meðal k-gildi = 0.918 W/m2°C
Olíunotkun = 16,2 11m3 fa, ár
Rafhitun:
'túpa =

þilofnar ::=

BYGG. AR - 1960·'69

Þak 0.511

Veggir ~ Gluggar

0.542 +-t--i=- 2996

GÓlf 0.625
Einingar: W/m2°C

Meðal k-gildi = 0.754 W/m2"C
Olíunotkun = 14,4 11m3 ta. ár

Rafhitun:
'túpa =
þilofnar =

Útskýringar: rn'ta =rúmmél samkvæmt fasteignamati 'Aðeins eitt hús með þekkta orkunotkun

HVOLSVÖLLUR

Meðal k-gildi == 0.747 W/m2°C
Olíunotkun = 13,2 11m3fa, ár
Rafhitun:

'túpa ""
þilotnar =

68.6 kWh/m~a. ár
79,2 kWh/m3 fa, ár

Kólnunartölur byggingahluta eftir byggingarári.
Kölnunartala. k-gildi er mat á einangrunargildi byggingarhluta. Lágt gildi þýðir góða einangrun. Mynd 4.4.4

BYGG. AR - 1919

Engin hús skoðuð

Þak

''''~.-
GÓlf

Einingar: W/m20C

BYGG. AR - 1920·'39

Þak 0.355

::::'W:~
Gólf 0.496

BYGG. AR - 1940·'49

Þak 0.608

Veggir ~ Gluggar

0.831 +-~3380

Gólf 0.443

Meðal k-gildi '"
Olíunotkun =

Rafhitun
túpa =

þilofnar =

Meðal k-gildi .~ 0.911 W/m2~C
Olíunotkun 0= 14,0 11m3 fa, ár
Rafhitun
túpa =

þilofnar co-

Meðal k-gildi 0.845 W/m?"C
Olíunotkun 15.4 Ilm] fa. ár

Rafhitun
túpa 120,4 kwtvrrr'ta. ar
bilofnar - kWh/mJfa, ár

BYGG AR - 1950·'59

Þak 0.855

v.eggir ~_~ Gluggar
0539 3305...-

Gólf 0.423
Einingar: W/m2'C

BYGG. AR - 1960·'69

Þak 0.480

vegg" ~

0.556 •..~

Gólf 0.375
Einingar: W/m2 ..C

Gluggar
2.976

BYGG AR - 1970-"79

Þak 0.373

:::'þ::l:"
Gólf 0.296

Einingar: Wim" e

Meðal k-gildi 0.787 W/m2c,C
Ollunotkun 16,2 Ilm] fa. ár
Rafhitun Rafhitun Rattutun
'tuoa =- túpa 80,3 kWh/m:~a. ar 'Iupa 73.3 kWh/m'fa

~?_r . ~ __ ~Þi~IO~fn~a_, -__ k~W~h~lm_~~a~.~a' L-__~þ~.'~OI_na_, 7_,_.3_k_W_h_lm_'_'_a ~

Meðal k-gildi 0.683 Wlm2"C
Oliunotkun 14,6 11m3 fa, ár

Utskýringar: mfa rúmmál samkvæmt fasteignamati "Aðeins eitt hús með þekkta orkunotxun

Oliunotkun
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NESKAUPSTAÐUR
Kólnunartölur byggingahluta eftir byggingarári.
Kólnunartala, k-gildi er mat á einangrunargildi byggingarhluta. Lágt gildi þýðir góða einangrun.

BYGG, ÁR - 1919

Mynd 4.4.5

Þak 1.028

Vegg" ~ G,lugga,

O,909~3853

Gólt 0836
Einingar: Wim~ e

I
BYGG AR - 1920-39

Þak 0826 ,
Vegg" .~ G,luggar

0,943 + . t- 3 708.\...1 t

BYGG AR - 1940- 49

Þak 0959

vegg,,~ Glugga,
0856 ~3832

- I•
Golf 0.634

Meðal k-glldl 1,110 Wim) e
Olíunotkun 14.6 l/m3Ia. ar
Rafhitun
túpa 113,3 swn-m'ta. ar
þllofnar 110.1 «wn.m'ta. ar

Golf 0740

Meðal k-glldl '.061 W m-' e
Olíunotkun 15.5 I m' ta. ar
Rafhitun
tuoa 88.0 kWh. rrr'ta. ar

'brlotnar 82.6 kWh m'ta. ar

Meðal k-glldl '.019 Wm" e
Ollunotkun 17.0 I mJ fa. ar
Rafhitun
tupa = - kwtvrrr'ta. ar

'þilotnar _C 91.8 kwh.m'ta. ar

BYGG AR - 1950·'59

veg;~k o;~ Glugga,

0708 ..•.~- --- 3A31

~{---"; ---j---
Gólf 0676

Einingar W'm" e

BYGG AR - 1960-69

GOlf 0 540
Einingar W m'' e

Gluggar
3.322

BYGG AR - 1970- '79

Þak 0325 ,

Vegg" ~ Glugga,

0552~2,972

Gólf 0555

Meðal k-gtldt 0 834 W m-' e
Otumotkcn 13,8 Im 1 fa, ar
Rafhitun

'tupa 76_3 kWh m 'fa ar
'prrofnar 642 kWh m 'Ia. ar

Meðal k-glldl 0678 W rrr' e
Ollunotkun 10,2 I rn ' fa, ar
Rafhitun

"tupa 75.8 kWh m 'fa
'þliolnar 67,3 kWh m'ta.

RAUFARHÖFN
Ulskynngar m Ila rummal samkvæmt tastetqnaman .Aðeins eitt hus með þekkta orkunotkun

Meðal k-glldl 0_703 W ITI~e
Olumotkon
Rafhitun

tupa 87,3 kWh rrr'ta. ar
brlotnar 64,2 kWh m ' fa. ar

Kólnunartölur byggingahluta eftir byggingarári.
Kólnunartala, k-gildi er mat á einangrunargildi byggingarhluta. Lágt gildi þýðir góða einangrun.

~_E_,n_,n_g_a,__ w_'m__'_c -4__E_,n_lO~g_a,__ w__ m_'_c -t_E_'_n'_ng_a_'_w__ m_'_c 4
Meðal k-glldl 0968 Wm" e Meðal k-gildl 1 287 W rn e Meðal k-glldl 1 158 W m' e
Ohunofkun Onunotkun 22,31 m ' la, ar Ollunotkun 23,71 m ' fa ar
Rafhitun Rafhitun Rafhitun
tupa

'brlotnar 146,5 kwh.mta. ar

•. BYGG AR 1919 I

.: ~~600 ~~_ Glugga, I
o 552 _ _~ 3 724.. t- t"-

Golf 1 632

BYGG AR - 1920- '39

Mynd 4.4.6

BYGG, AR - 1940--49

Þak 1 012

Vegg" ~_ Glugga,

I 039 t--+-~-: 4191~-) ---r--- í.lo--

Golf 0779

kWh m'ta artupa
'prlotnar 117.0 kWh m-fa

BYGG AR 1950- 59

ve:g~~ ~O820 __ ~ Glugga,

1013 ~ 4283

L ~ t-"-
Golf 0 643

Veggir
1 219

GOlf 0 913

tupa
ptlotnar

167.4 kWh mfa. ar
t 140 kWh mta ar

BYGG AR 1970- 79

Meðal k-glidl 1069 w.m.' e
____ E_'n_'n~q_a'__ w__ m_'_C ~--------- i-_E_'n_'n_9a_,__w_m_'_c _

Meðal k'gddl 0769 W m-' e Meðal k'qlldl 0668 W m-' e
Ot.unotkun 15.M Im I fa, ar Otumotkuo 19,4 1m 'ta. af

Ra'tutun
Ononotkun 186 I.m ' Ia ar
Ralhltun
'tupa
puotnar 131,~ kWh.m'fa ar

BYGG AR 1960-69

Þak0449~

Veggir .•1~ Gluggar
0454 {' - j 3010

•..... - " ----
Golf 0450

Þak 0502

Vegg" ~ GIU,gga,... ...- --
0605 3091~--t----i~

Golf 0 !.í33

tuoa 111.3 kWh mxa
137.8 kWh m'l<l ar

tuoa
þrtotnar 80,7 kWh m ta. ar'þ\lofnilr

Utskvnnqar m 'Ii! rummai Silmkl/if!lllt ';Ic,h!lqn;Hll;!11 •Aðeins eitt hus með þeki-.ta orkunotkun "Aðeins Pilt hus "knó"ó
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Fylgiskjal V

Jón Ingimarsson:
Húshitunarvandinn - leið til lausnar.

(Fréttabréf Orkustofnunar nr. 3, október 1983.)
Um þessar mundir eru liðin 10 ár síðan OPEC-ríkin hækkuðu verð á olíu samtímis því

sem þau minnkuðu vinnslu. Afleiðing þess var fyrri olíukreppan. Hér á landi var brugðist við
hækkunum á olíuvörum með tvennu móti. Annars vegar var lögð áhersla á aukna nýtingu
innlendra orkugjafa. Í því sambandi má benda á að á árinu 1973 notuðu um 45%
landsmanna olíu til húshitunar en samsvarandi tala nú er um 6%. Hins vegar var ákveðið að
létta þeim byrðarnar, sem kyntu hús sín með olíu, með því að veita svokallaða olíustyrki.
Víða erlendis þurfti að skammta olíu en til þess kom aldrei hér vegna viðskiptasamninga við
Sovétríkin. Það var væntanlega af þeirri ástæðu og gnóttar innlendra orkulinda að við
beittum ekki einnig orkusparnaði til lausnar vandanum eins og flestar aðrar þjóðir. Það má
heita að fyrst hafi verið farið að ræða alvarlega um orkusparnað og hagkvæma orkunýtingu í
húshitun hérlendis í seinni olíukreppunni sem skall á seint á árinu 1978.

Ljóst er að innan skamms munu svo til allir landsmenn nota innlenda orkugjafa til
húshitunar. Þeir spara bæði húseigendum og þjóðarbúinu miklar upphæðir, það á eftir að
koma enn betur fram á næstu árum. Að þessari leið frátalinni eru tvær leiðir til að létta
húseigendum byrðar við hitun híbýla sinna, þ. e. aukin niðurgreiðsla á orku og aðgerðir til
orkusparnaðar.

Sá grundvallarmunur er á þessum leiðum að aðgerðir til orkusparnaðar lækka
kostnaðinn við húshitunina til frambúðar og koma því þeim, sem bera þyngstu byrðarnar,
mest til góða. Þær hafa auk þess einatt í för með sér endurbætur á húsnæði. Olíustyrkir og
niðurgreiðsla raforku og heits vatns er hins vegar skammtímalausn sem leysir ekki vandann
til frambúðar.

Lítum nú aðeins nánar á .Jnishitunarvandann'' . Mynd 1, sem byggir á upplýsingum frá
Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins, sýnir dreifingu olíunotkun ar 139 húsa í fjórum
bæjum á landinu (Bolungarvík, Hvolsvelli, Neskaupstað og Raufarhöfn). Eins og sjá má er
notkunin frá um þremur lítrum á ári af olíu á rúmmetra og upp í um fimmtíu lítra (rúmmál
samkvæmt fasteignamati sem er oftast meira en hitað húsrými). Algengast er að notkunin sé
á bilinu 8-30 lítrar á rúmmetra á ári. Samkvæmt því er kostnaður við að kynda 400 rúmmetra
hús (lítið einbýlishús) 28-105 þús. kr. á ári. Að frádregnum olíustyrk (miðað við 4ra manna
fjölskyldu) er kostnaður húseigenda 14-91 þús. krónur. Mynd 2 sýnir dreifingu raforkunotk-
unar 73 húsa í sömu bæjum. Yfirleitt er notkunin 30-140 kWh á rúmmetra á ári. Á þessu ári
var byrjað að greiða niður raforku til húshitunar. Samkvæmt gildandi verðskrá frá
Rafmagnsveitum ríkisins (sjá mynd 3) er kostnaður við að hita upp 400 rúmmetra hús á
bilinu 20-72 þúsundir á ári fyrir niðurgreiðslu, en á bilinu 14-45 þúsundir á ári þegar tekið er
tillit til hennar.

Við umræður um olíustyrki og niðurgreiðslu á raforku og heitu vatni til húshitunar
gleymist yfirleitt hversu breytileg orkunotkunin er, jafnvel þó miðað sé við jafnstór hús á
svipuðum aldri við sömu götu og í sama bæ. Vandinn vegna hinnar breytilegu orkunotkunar
verður ekki leystur með olíustyrkjum né niðurgreiðslum á orku. Hann verður að leysa með
því að minnka orkunotkunina.

Ástæðurnar fyrir mismunandi orkunotkun til hitunar eru margar. Nefna má mismun-
andi aldur húsa, misjafnlega mikla einangrun, misgóð hitakerfi og breytilega hegðun
íbúanna (kröfur um innihita, loftræstingu o. fl.). Gerð hefur verið könnun á ástandi og
orkunýtingu 322 húsa í áðurnefndum fjórum bæjum. Samkvæmt könnuninni má áætla að
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OLlUHITUN
Alls 139 hús
Meðalnotkun 17,1 lítri ó ms ó óri
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15% þakflatar (250000 fermetrar) húsa á landinu, sem hituð eru með olíu eða rafmagni, séu
algerlega óeinangruð og um 10% gluggaflatar (43 000 fermetrar) séu með einfalt gler.
Áætla má að heildarkostnaður (efni og vinna) við að endurbæta einangrun þaka Í olíu- og
rafhituðum húsum sé um 250 milljónir króna miðað við verðlag Í júní 1983. Orkusparnaður
vegna einangrunar þaka er áætlaður um 65 GWh (65 000000 kWh) á ári. Ef miðað er við
raforku (olíukynding heyrir vonandi sögunni til innan fárra ára) og taxta Rafmagnsveitna
ríkisins sparar þetta húseigendum 46 milljónir króna á ári og ríkissjóði 31 milljón króna eða
alls 77 milljónir. Heildarkostnaður við að setja tvöfalt gler Í stað einfalds Í olíu- og
rafhituðum húsum er áætlaður 110--160 milljónir króna og orku sparnaður 22 GWh sem
mundi spara húseigendum um 16 milljónir króna og ríkissjóði um 10 milljónir króna vegna
niðurgreiðslu.

Heildarupphæð olíustyrkja á árunum 1974-1983 er rúmlega 1300 milljónir króna á
verðlagi Í júní 1983 (byggingarvísitala fyrir júlí - september). Auk þess verður varið um 135
milljónum króna á þessu ári til niðurgreiðslu á raforku til húshitunar. Alls verður þVÍ á þessu
tíu ára tímabili varið um 1440 milljónum króna til að létta landsmönnum kostnað við
húshitun. Ætla mætti að staldrað yrði við á tímum aðhalds í ríkisfjármálum og kannað hvort
ekki væru aðrar leiðir færar til að lækka hitunarkostnaðinn en styrkir og niðurgreiðslur. Svo
virðist ekki vera því að í frumvarpi til fjárlaga fyrir 1984 er lagt til að 230 milljónum verði
varið til niðurgreiðslu á raforku til húshitunar og 61.5 milljónum tilolíustyrkja eða 291.5
milljónum alls (58% hækkun frá 1983).

Ég vil að lokum velta fyrir mér spurningunni hvernig ástatt væri ef jafnmikilli fjárhæð
og veitt hefur verið tilolíustyrkja og niðurgreiðslu á raforku til hitunar á árunum 1974-1983
hefði verið varið til orkusparandi aðgerða. Ef við lítum aftur á dæmin um einangrun þaka og
tvöfalt gler Í stað einfalds og deilum orkusparnaðinum upp Í heildarkostnaðinn þá sjáum við
að það kostar tæplega 4 krónur að spara hverja kílówattstund með endurbótum á einangrun
þaka og 5-7 krónur með tvöföldu gleri Í stað einfalds. Ýmsar aðrar aðgerðir koma til greina
svo sem þéttilistar Í dyra- og gluggaop, bætt hitastýring og einangrun gólfa og veggja.
Hagkvæmni þeirra er mismunandi en ef við reiknum með að það kosti að jafnaði 7 krónur
að spara hverja kílówattstund með þeim hætti þá mundi sparnaðurinn vera rúmlega 200
GWh á ári (1440000 000 kr/7kr/kWh) sem kosta húseigendur yfir 140 milljónir króna og
ríkissjóð tæplega 100 milljónir króna í niðurgreiðslum eða samanlagt svipaða upphæð og
reiknað er með að verja tilolíustyrkja og niðurgreiðslna á næsta ári.

Hér hefur verið bent á aðra leið til að leysa .Jrúshitunarvandann" , tæknilega færa og
varanlega leið sem léttir mest á þeim sem þyngstar bera byrðarnar. Ég er ekki að halda því
fram að hætta eigi olíustyrkjum og niðurgreiðslum hér og nú, heldur að draga eigi úr þeim
samhliða varanlegum aðgerðum, þ. e. orkusparnaði.
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Fylgiskjal VI

LÖG NR. 53 28. MAÍ 1980 UM JÖFNUN OG LÆKKUN HITUNARKOSTNAÐAR

FORSETI ISLANDS

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam-
þykki minu:

I. KAFLI
Markmið.

1. gr.
Með lögum þessum er stefnt að jöfnun hitunarkostnaðar og lækkun á heildar-

kostnaði við upphitun húsnæðis f landinu, m, a. með eftirfarandi ráðstöfunum:
a) Greiðslu olíustyrks vegna þeirra sem búa við olíukyndingu.
b) Hagkvæmari orkunotkun og orku sparnaði.
c) Aukinni notkun innlendra orkugjafa í stað olíu.

2. gr.
Kostnaður við framkvæmd laga þessara greiðist úr ríkissjóði.

II. KAFLI
Um olíustyrk.

3. gr.
Þeir sem eingöngu nota gasolíu sem orkugjafa til hitunar íbúðar eiga rétt á

olfustyrk. sbr. 4. gr.
OUustyrkur skal vera 20 þús. kr. á ársfjórðungi og er heimilt að breyta honum

miðað við breytingu á gasolíuverði og verði annarra orkugjafa.

4. gr.
Oliustyrkir skulu greiddir húsráðanda ársfjórðungslega vegna þeirra ibúa sem

hafa fasta búsetu (lögheimili) í viðkomandi íbúð meirihluta styrktimabils.
Fjúldi styrkja reiknast þannig:

a) Fyrir einn ibúa greiðast 2 oltustyrkir.
b) }o'yrir tvo ibúa greiðast 3 oliustyrkir.
e) Fyrir þrjá íbúa greiðast 3Y2 olíustyrkur.
d) Fyrir fjóra ibúa greiðast 4 olíustyrklr.
ei Fyrir fimm fbúa greiðast 4% oliustyrkur.
f) Fyrir sex íbúa greiðast 5 olfustyrkir.
8) Fyrir sjð fbúa eða fleiri greiðast 5% oliustyrkur.

Við framangreinda styrki bætist % olíustyrkur vegna lifeyrisþega, sem njóta
bóta samkvæmt 19. gr. laga um almannatryggingar, og annarra lifeyrisþega sem
hafa svipaðar heildartekjur.

Olfustyrkur skal ekki talinn til tekna við álagningu tekjuskatts og útsvars.

5. gr.
Heimilt er að greiða árlega einn olíustyrk. sbr. 3. gr., á hvert oliukyndilæki sem

hefur verið sóthreinsað og stillt á árinu.
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6. gr.
Þeir sem kost eiga á hitaveitu, fjarvarmaveitu eða rafhitun eiga ekki rétt á

oJfustyrk. Viðkomandi orkuveita sker úr um hvort húseign á kost á öðrum orku-
gjafa en oliu. Ráðuneyti sker úr um vafaatriði.

Heimilt er:
7. gr.

a) að greiða styrk vegna skólahúsnæðis, sem hitað er með oliu. Árlegur styrkur
má nema 465 kr. á hvern rúmmetra upphitaðs húsrýmis, og er heimilt að breyta
honum, sbr. 3. gr.

b) að styrkja rafveitur að þvi marki, sem þær nota olíu sem orkugjafa til fram-
leiðslu rafmagns til hitunar ibúða á sölusvæði sínu.

e) að styrkja aðila, sem ekki eiga kost á raforku frá samveitu og verða að leysa
raforkuþörf sina með rekstri dísilstöðva, Skal styrkurinn vera sá sami og veittur
er til hitunar ibúða skv. lögum þessum.

8. gr.
Olíustyrkir skv. 4. gr. skulu greiddir til sveitarfélaga, sem annast úthlutun þeirra

til húsráðenda. Sveitarfélögum er skylt að senda ráðuneyti ársfjórðungslega skila-
grein um úthlutun oliustyrkja. Vanræki sveitarfélag slíkt er heimilt að fresta greiðsl-
um til þess þar til úr hefur verið bætt. Skylt er orkuveitum, að oliusölum meðtöld-
um, að gefa upplýsingar um orkusölu til einstakra húseigna.

III. KAFLI
Um orku8parna~s.

9. gr.
Orkustofnun skal gera áætlun um hagkvæma orkunotkun og orku sparnað f hús-

hitun. Í áætluninni skal gerð grein fyrir orkunotkun húsnæðis i landinu, mögu-
leikum til orkusparnaðar, hagkvæmni einstakra aðgerða og heildarkostnaði miðað
við tiltekin orkusparnaðarmarkmið.

10. gr.
Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins skal halda námskeið um þætti sem varða

hagkvæma orkunýtingu f húshitun.

11. gr.
Til fræðslu og upplýsingastarfsemi um orku sparnað skal verja árlega upphæð

sem nemur a. m. k. lh hundraðshluta af áætlaðri heildarupphæð oliustyrkJa til ein-
staklinga skv. S. gr.

12. gr.
HelmUt er að veita sveitarfélðgum, þar sem olía er notuð til hdshitunar, styrki

vegna tækniþJ6nustu á sviði orkusparnaðar og til að undirbda aðgerðir, sem stuðl.ð
geta að hagkvæmari orkunotkun.

13. gr.
Húsnæðismálastofnun er heimilt að veita einstaklingum lán til orkusparandi

endurbóta á ibúðarhúsnæði, sem hitað er með oliu.
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IV. KAFLI
Um nýtingu innlendra orkugjafa.

14. gr.
Orkustofnun skal í samráði við Rafmagnsveitur ríkisins gera húshitunaráætlun

fyrir tímahilið 1981-1983 um nýtingu innlendra orkugjafa til húshitunar í stað
olíu. Skal þar gera tillögur um árlegar framkvæmdir í orkumálum, sem nauðsyn-
legar teljast til þess að sem flestir landsmenn búi við innlenda orkugjafa eða njóti
orku frá olíukyntrí fjarvarmaveitu í árslok 1983.

15. gr.
Til að tryggja að innlendir orkugjafar séu samkeppnishæfir við oliukyndingu

er heimilt að veita varmaveitum framlag til að jafna þann mun sem orkuverð þeirra
er metið hærra en sem nemur hitunarkostnaði með olíu að frádregnum olíustyrk.

V. KAFLI
Um gildistöku og reglugerð.

16. gr.
Viðskiptaráðherra er heimilt að setja með reglugerð nánari ákvæði um fram-

kvæmd II. kafla.
Iðnaðarráðherra er heimilt að setja með reglugerð nánari ákvæði um fram-

kvæmd III. og IV. kafla laga þessara.

17. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu greiðslur olíustyrks fyrir 2. ársfjórðung

1980 og siðar fara eftir ákvæðum þeirra. Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 13/1977
um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða o. fl.

ÁkvæiSi til bráðabirgða.

Í þeim tilvikum, sem hitunarkostnaður með raforku reynist hærri en hitunar-
kostnaður með olíu að frádregnum olíustyrk, er ríkisstjórninni heimilað að jafna
þennan mismun með sérstökum styrk.

Giðrt í Reyk}avík, 28. mai 1980.

Kristján Eldjárn.
(L. S.)

Tðmas Arnason.
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Fylgiskjal VII

FRUMVARP TIL LAGA UM LEIÐRÉTTINGU ORKUVERÐS TIL
ÍSLENSKA ÁLFÉLAGSINS HF.

(105. löggjafarþing, 204. mál, þskj. 363. Flm.: Hjörleifur Guttormsson, Garðar Sigurðsson,
Guðmundur J. Guðmundsson, Guðrún Helgadóttir, Ragnar Arnalds,

Skúli Alexandersson, Svavar Gestsson.)

1. gr.
Verð á raforku frá Landsvirkjun til Íslenska álfélagsins h.f. samkvæmt rafmagnssamn-

ingi dags. 28. júní 1966 með viðaukum dags. 28. október 1969 og 10. desember 1975 skal
vera 12,5 mill á kWst (0.0125 bandaríkjadalir/kWst).

2. gr.
Ákvæði í 13. gr. rafmagnssamningsins milli Landsvirkjunar og Íslenska álfélagsins h.f.

um orkuverð svo og önnur ákvæði í samningnum, sem fara í bága við ákvæði 1. gr. laganna,
eru úr gildi numin.

3. gr.
Lög þessi falla úr gildi, þegar samningar hafa tekist milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss

Aluminium Ltd. um endurskoðun raforkuverðákvæðis rafmagnssamningsins, sem að
framan greinir.

Sú endurskoðun skal byggjast á eftirfarandi:
a) Þeirri grundvallarstefnu, sem lögfest er í 11. gr. laga nr. 59/1965 um Landsvirkjun, að

raforkuverð í samningum til langs tíma við stóriðjufyrirtæki megi ekki valda hærra
raforkuverði til almenningsveitna en ella hefði orðið;

b) Raforkuverði því, sem álver annars staðar í heiminum greiða;
e) Framleiðslukostnaði raforku hér á landi;
d) Heimsmarkaðsverði á áli.

4. gr.
Fari svo, að ekki náist samningar um endurskoðun raforkuverðákvæðis samkvæmt

3. gr. fyrir árslok 1983, skal stjórn Landsvirkjunar með stoð í þessum lögum ákvarða með
gjaldskrá raforkuverðið til álversins í Straumsvík á bilinu 15-20 mill á kWst (0,015-0,020
bandaríkjadalir/kWst) frá og með 1. janúar 1984 og breytist verðið eftir það í samræmi við
breytingar á skráðu heimsmarkaðsverði á áli, eins og það er skilgreint í ákvæðum 26.02 í
aðalsamningi milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium Ltd. dags. 28. mars 1966 með
viðaukum dags. 28. október 1969 og 10. desember 1975.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Fylgiskjal VIII

FJÁRÖFLUN TIL AÐ JAFNA HÚSHITUNARKOSTNAÐ
Álit nefndar á vegum iðnaðarráðuneytisins.

Með bréfi, dagsettu 30. september 1982, skipaði iðnaðarráðherra nefnd til að fjalla um
framtíðarfjáröflun til að jafna húshitunarkostnað. Tekið var fram að við verkefni sitt væri
nefndinni ætlað að hafa til hliðsjónar yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 5. maí 1982 og
skýrslur unnar á vegum iðnaðarráðuneytisins um jöfnun upphitunarkostnaðar í áföngum.
Einnig var vísað til skýrslu starfshóps ráðuneytisins: Athugun á raforkuverði til Íslenska
álfélagsins hf. frá júlí 1982.

Í nefndina voru skipaðir: Guðmundur Bjarnason alþm., Gunnar R. Pétursson rafvirki,
Þorvaldur Garðar Kristjánsson alþm., Kjartan Ólafsson ritstjóri og skyldi hann jafnframt
vera formaður nefndarinnar. Í skipunarbréfinu var og kveðið á um, að ritari nefndarinnar
skyldi vera Gylfi Ísaksson verkfræðingur, sem jafnframt yrði nefndinni til ráðuneytis. Þá var
fram tekið í bréfi ráðherra að gert væri ráð fyrir að nefndarmenn hefðu samráð við
viðkomandi þingflokka varðandi mótun tillagna eftir því sem þeir teldu ástæðu til.

Niðurgreiðslur á raforku til húshitunar hófust þann 1. október s.l., en sýnt er að tryggja
þarf sérstaka fjáröflun eigi þær niðurgreiðslur að geta haldið áfram. Verði raforka til
húshitunar ekki greidd niður á árinu 1983, þá má búast við að kostnaður við rafhitun hjá
RARIK muni á því ári nema nálægt 100% af verði óniðurgreiddrar olíu til húshitunar (sjá
fylgiskjal 9). Þetta sýnir hversu brýna nauðsyn ber til að tryggja með einum eða öðrum hætti
niðurgreiðslur raforku til húshitunar og hefur ríkisstjórnin sett það mark að kostnaður við
rafhitun íbúðarhúsnæðis verði eftir 1. maí 1983 eigi meiri en sem svarar um 60% af
kyndingarkostnaði með óniðurgreiddri olíu. Slíkt skref til jöfnunar væri einnig í aðalatriðum
í samræmi við niðurstöður í nefndaráliti frá apríl 1982 (nefnd á vegum viðskiptaráðuneytis)
og niðurstöður í frumvarpi Þorvalds Garðars Kristjánssonar o. fl. frá 104. löggjafarþingi,
286. mál.

Áætlað er að miðað við verðlag í janúar 1983 muni þurfa um 100 m.kr. á ári (90 m.kr. á
verðlagi í nóvember 1982) til þess að tryggja að þessu markmiði verði náð. Auk þess er
reiknað með að greiða þurfi niður stofnkostnað hjá nokkrum hitaveitum í þessu skyni og
samkvæmt lauslegu mati er talið að til þess þurfi um 6 m.kr. á ári í nokkur ár (5 m.kr. á
verðlagi í nóvember 1982). (Sjá fylgiskjal 14).

Nefndin hefur fjallað um ýmsar leiðir til að afla fjár í þessu skyni og hafa umræður
einkum beinst að eftirfarandi leiðum: Hækkun á orkuverði til stóriðju, orkujöfnunargjaldi
samkvæmt lögum nr. 12/1980, orkuskatti og söluskatti.

Í fylgiskjölum, sem nefndarálitinu fylgja, kemur fram að heildsöluverð á raforku til
almenningsveitna í landinu hefur að undanförnu verið um fimmfalt hærra en verð á raforku
til álversins í Straumsvík. Mismunurinn er um 400%. Í niðurstöðum starfshóps á vegum
iðnaðarráðuneytisins, sem gert hefur sérstaka athugun á raforkuverðinu til Íslenska
álfélagsins hf., kemur fram að eðlilegur munur þarna á milli væri hins vegar í kringum 50%.
(Niðurstöður starfshópsins fylgja hér sem fylgiskjal 2).

Nefndin telur eðlilegt að raforkuverð til stóriðju verði hækkað verulega, og að
stjórnvöld beiti öllum tiltækum ráðum í því skyni að tryggja framgang þeirrar kröfu nú hið
allra fyrsta.
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Nefndin leggur til að hluta þess fjármagns, sem þannig yrði aflað, verði varið til að
tryggj a lægra raforkuverð til húshitunar, þannig að kostnaður við rafhitun íbúðarhúsnæðis
verði eigi hærri en sem nemur um 60% af kyndingarkostnaði með óniðurgreiddri olíu. Til að
ná því marki þarf um það bil 100 m.kr. á ári miðað við verðlag í janúar 1983, eins og áður
segir.

Nefndin telur að veruleg hækkun raforkuverðs til stóriðju sé æskilegasta leiðin í því
skyni að tryggja fjármagn til jöfnunar húshitunarkostnaðar. Meðan ekki hefur náðst árangur
í þeim efnum verður til bráðabirgða að grípa til annarra úrræða.

Nefndin minnir á lög nr. 12/1980, um orkujöfnunargjald, er nemur 1,5% á söluskatts-
stofn. (Sjá fylgiskjal 12). Í greinargerð með frumvarpi að þeim lögum kemur fram að
megintilgangur þeirra er að afla ríkissjóði fjár til að standa straum af kostnaði við greiðslu
olíustyrks til húshitunar og til að styrkja orkusparandi aðgerðir, en skatturinn renni óskiptur
í ríkissjóð. Samkvæmt fjárlögum 1983 er gert ráð fyrir að tekjur af orkujöfnunargjaldi nemi
um 315 m.kr.

Nefndin telur nauðsynlegt að vandlega verði athugaðir allir möguleikar á því að
ríkissjóður greiði af núverandi tekjum sínum þær 106 m.kr. á ári sem hér er lagt til að gangi
til jöfnunar á kostnaði við húshitun meðan ekki hefur verið aflað tekna í þessu skyni með
hækkun orkuverðs til stóriðju. Samkvæmt fjárlögum 1983 er nú þegar gert ráð fyrir 35 m.kr.
niðurgreiðslu vegna rafhitunar auk 2,3 m.kr. vegna jöfnunar og lækkunar hitakostnaðar skv.
lögum nr. 53/1980 (til hitaveitna), þannig að þegar er til fjárveiting fyrir hluta af
áðurnefndum 106 m. kr. Auk þessa er í fjárlögum 1983 gert ráð fyrir olíustyrk að fjárhæð
29,2 m.kr. sem ekki er hluti af þeirri 106 m.kr. fjáröflun sem hér er gerð tillaga um.

Reynist ekki unnt að tryggja þannig greiðslur úr ríkissjóði, þá leggur nefndin til að
ríkissjóður greiði helming fjárins, þ. e. 53 m.kr. yfir árið, en jafnhárrar upphæðar verði
aflað með sérstökum orkuskatti og því fé einnig ráðstafað til jöfnunar á húshitunarkostnaði.
Orkuskatturinn verði lagður á alla notorku (sbr. skilgreiningu á notorku í fylgiskjali 14, bls.
46). Undanþegin orkuskatti verði þó orka til fiskiskipa og sú raforka sem nú er
verðjöfnunargjaldskyld. Upphæð orkuskattsins verði sem svarar 0,75 aurar á kílóvattstund
miðað við verðlag í janúar 1983. Seld notorka á árinu 1981 er áætluð 8050 GWh, þegar orka
til fiskiskipa og verðjöfnunargjaldskyld raforka hefur verið dregin frá. Nefndin telur að til
greina komi að dýrar orkuveitur, t. d. þær sem ekki njóta niðurgreiðslna, fái endurgreiddan
orkuskatt með einu eða öðru móti. Er skv. því ekki reiknað með orkuskattstekjum af um
700 GWh á ári til húshitunar.

Miðað við ofangreindar forsendur ætti sá orkuskattur, sem hér er gerð tillaga um, að
gefa 53-55 m.kr. í tekjur á ári (verðlag í janúar 1983) og er það um helmingur þess fjár sem
afla þarf svo að markmiði ríkisstjórnarinnar samkvæmt stefnuyfirlýsingu hennar frá 5. maí
s.l. verði náð.

Á það skal bent að slíkur orkuskattur myndi t.d. hækka orkuverð til notanda hjá
Hitaveitu Reykjavíkur um svo sem 5% og nokkru minna ef leyfð verður hækkun á gjaldskrá
Hitaveitu Reykjavíkur sem nefndin telur eðlilegt að hitaveitan fái (sjá nánar fylgiskjal 14).

Nefndin bendir einnig á þann möguleika að í stað orkuskatts verði söluskattur
hækkaður og samsvarandi fjárupphæðar aflað með þeim hætti í sama tilgangi. Verði sú leið
valin þyrfti söluskattur að hækka um tæplega 0,3 prósentustig, og er þá eins og áður miðað
við að ríkissjóður greiði álíka upphæð á ári til jöfnunar húshitunarkostnaðar af sínum
núverandi tekjum.

Gert er ráð fyrir að öll skattheimta í þessu skyni og sérstakar greiðslur ríkissjóðs falli
niður þegar framtíðarfjáröflun hefur verið tryggð með hækkun orkuverðs til stóriðju.

Nefndin hefur haldið 14 fundi og telur sig nú hafa lokið störfum. Með nefndarálitinu
leggjum við fram fylgiskjöl nr. 1-21, sbr. efnisyfirlit. Vakin er athygli á því að útreikningar í

34



fylgiskjölum miðast við verðlag í nóvember 1982, en tölur í nefndarálitinu eru miðaðar við
verðlag í janúar 1983.

Þorvaldur Garðar Kristjánsson hefur fyrirvara sem hér segir:
Það er lagaskylda að ráðstafað sé fjármagni, sem aflað er með orkujöfnunargjaldi skv.

lögum nr. 12/1980, eftir því sem með þarf til jöfnunar hitunarkostnaðar. Þess vegna er
hvorki rétt né nauðsynlegt að leggja nýja skatta á til að mæta þessum þörfum, hvort heldur
er orkuskattur eða söluskattur. Ráðagerðin um ráðstöfun á hluta af auknum tekjum
Landsvirkjunar af orkusölu til stóriðju er nú hvorki tímabær né raunhæf, enda koma þær
tekjur í góðar þarfir engu síður og raunar mest um vert að láta einskis ófreistað til að ná
hækkun raforkuverðsins til Íslenska álfélagsins hf.

Reykjavík, 28. janúar 1983.

Kjartan Ólafsson ritstjóri,
formaður.

Gunnar R. Pétursson rafvirki.

Guðmundur Bjarnason alþm.

Þorvaldur Garðar Kristjánsson alþm.
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Fylgiskjal IX

SKIPUNARBRÉF ORKUSPARNAÐARNEFNDAR

Hr. Björn Marteinsson verkfræðingur
Nesvegi 48
107 Reykjavík.

Iðnaðarráðuneytið
Arnarhvoli, Reykjavík
27. ágúst 1981.

Iðnaðarráðuneytið hefur ákveðið að skipa nefnd til að vinna að orkusparnaði og
hagkvæmri orkunotkun. Nefnd þessi tekur við störfum orkusparnaðarnefndar, sem skipuð
var með bréfi ráðuneytisins hinn 2. ágúst 1979.

Í nefndina hafa verið skipaðir frá 10. ágúst 1981 að telja:
Björn Friðfinnsson fjármálastjóri, formaður,
Björn Marteinsson verkfr., varaformaður,
Ólafur Eiríksson tæknifræðingur ,
Bergsteinn Gissurarson verkfræðingur,
Ingjaldur Hannibalsson verkfræðingur.
Ritari nefndarinnar verður Jón Ingimarsson verkfræðingur.
Nefndinni er m.a. ætlað að vinna að eftirtöldum verkefnum:

1. Að gera tillögur til ráðuneytisins um orkusparnað og hagkvæmari orkunotkun á
húshitun, atvinnurekstri og samgöngum og stýra aðgerðum á þessum sviðum.

2. Að fylgjast með starfi annarra aðila á þessu sviði og nýjungum í orkusparnaði jafnt hér á
landi sem erlendis.

3. Að skipuleggja fræðslu og miðla upplýsingum um orkusparnað til almennings og vera
sveitarfélögum og fyrirtækjum til ráðgjafar um orkusparnað og hagkvæma orkunotkun.

4. Að leita samstarfs við skóla og stofnanir, sem vinna að fræðslumálum, um eflingu þeirra
fræðsluþátta sem glætt geta áhuga og skilning á orkusparnaði.

5. Að fjalla um önnur atriði sem nefndin telur að hafi þýðingu varðandi orkusparnað og
aukna hagkvæmni í orkunotkun.
Nefndin getur haft forgöngu um að koma á fót starfshópum um einstaka þætti á sviði
orkusparnaðar, enda liggi fyrir samþykki ráðuneytisins varðandi kostnað af slíku starfi
sem og öðrum aðgerðum er nefndin beitir sér fyrir.
Þóknun fyrir störf nefndarinnar verður ákveðin af þóknananefnd.
Þér eruð hér með skipaður í ofangreinda nefnd.

Hjörleifur Guttormsson.

Páll Flygenring.
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Fylgiskjal X

REGLUR UM LÁNVEITINGAR HÚSNÆÐISSTOFNUNAR RÍKISINS TIL
ORKUSPARANDI ENDURBÓTA Á ÍBÚÐARHÚSUM

1. Þær orkusparandi endurbætur, sem hér um ræðir, teljast þær breytingar á íbúðarhús-
næði sem leiða til lækkunar á kyndikostnaði.

2. Áformað er að veita einstaklingum lán til endurbóta á íbúðarhúsnæði sem hitað er með
olíu eða rafmagni (beint eða með fjarvarmaveitu) og mun ekki tengjast hitaveitu
(jarðvarmaveitu) innan þriggja ára. Lán verða einnig veitt til endurbóta á íbúðarhús-
næði á þeim hitaveitusvæðum þar sem hitunarkostnaður 400 ml viðmiðunarhúss er hærri
en 85% af hitunarkostnaði olíuhitaðs húss samkvæmt útreikningum Orkustofnunar.

3. Lágmarkslán verður kr. 10 000,00 miðað við verðlag 1. janúar 1981, enda nemi
kostnaðaráætlun tæknideildar Húsnæðisstofnunarinnar við fyrirhugaðar endurbætur
eigi lægri fjárhæð en 20 000,00 krónum.

4. Skilyrði fyrir lánveitingu eru:
a) Að íbúðin hafi hlotið samþykki byggingarnefndar, hún hafi samþykkt orkusparandi

endurbætur og jafnframt staðfest að húsið njóti fullkominna lóðarréttinda í 11 ár að
minnsta kosti, enda sé um heils árs íbúð að ræða.

b) Að kröfum byggingarreglugerðar um gerð og frágang einangrunar sé fylgt við
endurbætur á þeim húshluta eða húshlutum sem sótt er um lán til.

e) Að sótt sé um lán til fyrirhugaðra endurbóta og fram fari skoðun húss af hálfu
trúnaðarmanns tæknideildar Húsnæðisstofnunar áður en framkvæmdir hefjast, sbr.
8. gr. þessara reglna.

d) Að þegar fyrirhugaðar orkusparandi endurbætur ná til fleiri en einnar íbúðar í sama
húsi skulu umsóknir berast sameiginlega frá öllum íbúðareigendum sem samþykkja
þurfa framkvæmdina, samkvæmt lögum nr. 59/1976, um fjölbýlishús.

5. Lánsumsóknir einstaklinga geta verið með tvennum hætti:
A. Umsóknir um eftirtaldar endurbætur:

I. Ísetning á tvöföldu einangrunargleri í alla glugga húss þar sem einfalt gler er
fyrir.

II. Einangrun þakplötu.
III. Einangrun og klæðning húsveggja að utan þar sem ekki er þegar fyrir hendi

fullnægjandi einangrun húsveggja að dómi tæknideildar Húsnæðisstofnunar
ríkisins.

IV. Skipti á lágþrýstum olíubrennara í háþrýstan í húsum þar sem fyrirsjáanlegt er
að kynt verður með olíu næstu 3 ár eða lengur. Enn fremur til skipta á
lágþrýstum olíubrennara í rafmagnshitun.

Framangreindar endurbætur skal vinna eftir sérstökum stöðluðum verklýsingum
sem tæknideild Húsnæðisstofnunar gefur út og fylgja munu umsóknareyðublöðum.

B. Umsóknir um orkusparandi endurbætur aðrar en þær sem taldar eru í A-lið:
Umsækjandi skal leggja fram fullnægjandi verklýsingu og kostnaðaráætlun og sýna
fram á að fyrirhugaðar orkusparandi endurbætur lækki kyndikostnað samanlagt
meira á þeim 11 árum, sem lánið stendur, en sem nemur kostnaði við að framkvæma
þær.

37



6. Lánið mun nema tilteknu hlutfalli af kostnaði við ofangreindar framkvæmdir samkvæmt
staðlaðri kostnaðaráætlun tæknideildar Húsnæðisstofnunar ríkisins. Skal það hlutfall
ákveðið fyrir eitt ár í senn um leið og gengið er frá fjárhagsáætlun Byggingarsjóðs
ríkisins fyrir það ár. Fjárhæð láns miðast við verðlag þess ársfjórðungs þegar það er
ákveðið.

7. Sækja skal um lán til orkusparandi endurbóta á sérstöku eyðublaði er stofnunin lætur í
té. Umsækjandi skal gera heildaráætlun um allar þær orkusparandi endurbætur, sem
fyrirhugaðar eru, og væntanleg áfangaskipti, fari þær fram í áföngum. Umsókn um lán
til framkvæmda við síðari áfanga skal umsækjandi senda með sérstakri skriflegri
tilkynningu er vísar í frumumsókn.

8. Eindagar fyrir lán til orkusparandi endurbóta á íbúðarhúsnæði skulu vera 1. janúar, 1.
apríl, 1. júlí og 1. október ár hvert.

9. Þegar eftir eindaga mun tæknideild sannreyna upplýsingar í umsóknum og fylgigögnum
og ganga úr skugga um að fyrirhugaðar endurbætur á viðkomandi húsum uppfylli settar
reglur. Tæknideild skal þá láta trúnaðarmann sinn skoða þau hús, sem sótt er um lán til
endurbóta á.

10. Þegar stofnunin hefur kynnt sér umsóknirnar skal hún svara umsækjendum skriflega um
lánshæfni þeirra og fjárhæðir lána. Heimilt er að greiða lán út í einu lagi þegar frágangi
einangrunar er lokið og trúnaðarmaður tæknideildar hefur tekið verkið út. Vitji lántaki
ekki lánveitingarinnar innan 6 mánaða frá fyrsta útborgunardegi fellur hún úr gildi.

11. Með veðsetningu lána skal fara skv. 3. ml. 9. gr. rg. nr. 526/1980, um Byggingarsjóð
ríkisins.

12. Tæknideild Húsnæðisstofnunarinnar skal veita umsækjendum allar upplýsingar um þær
framkvæmdir sem lánshæfar eru samkvæmt 4. tölulið þessara reglna. Hún skal semja
staðlaðar verklýsingar og gera kostnaðaráætlanir um algengustu endurbætur á eldri
húsum, sbr. 4. tl. Fyrir þjónustu tæknideildar og úttektir á framkvæmdum skulu
lántakendur greiða allt að 2% af veittum lánum til Byggingarsjóðs ríkisins, enda nemi
kostnaður tæknideildar skv. reikningum a. m. k. þeirri fjárhæð, sbr. 69. og 70. gr. 1.nr.
51/1980.

13. Reglur þessar verða endurskoðaðar fyrir árslok 1981 í ljósi þeirrar reynslu sem þá hefur
fengist.

VIÐAUKI I.

Umsóknir um lán til orkusparandi breytinga.

Fjöldi umsókna innkominn 1982:
Vesturland 15
Vestfirðir 32
Norðurland vestra 8
Norðurland eystra 4
Austurland 36
Suðurland .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Reykjanes .

Samtals: 101
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Fjöldi umsókna innkominn fyrir 1. okt.
1983:
Vesturland 27
Vestfirðir 7
Norðurland vestra 4
Norðurland eystra 6
Austurland 24
Suðurland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Reykjanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Samtals: 74

38 lánveitingar hafa verið á árinu 1983 að fjárhæð kr. 3 474000. Fleiri hafa ekki uppfyllt
skilyrði.

VIÐAUKI II.
A. Lán til orkusparandi breytinga voru veitt á árinu 1981 3 lánveitingum: Umsóknir
innkomnar fyrir 1. júlí 1981.

Landshlutar Fjöldi íbúða % Lán í 1000 kr. %

Vesturland .. 29 15.3 839 14.1
Vestfirðir .... . . . . . . . . . . . . 57 30.1 1650 27.7
Norðurland v. 13 6.9 570 9.6
Norðurland e. 17 9.0 543 9.1
Austurland 54 28.6 I 843 31.0
Suðurland ......... 17 9.0 443 7.5
Reykjanes ........... ........... 2 1.1 61 1.0

Samtals 189 100.0 5949 100.0
Meðallán 31.5

B. Lán til orkusparandi breytinga voru veitt á árinu 1982 3 lánveitingum: Umsóknir
innkomnar fyrir 1. júlí 1982.

Landshlutar Fjöldi íbúða <Yo Lán í 1000 kr. %

Vesturland ............. 10 9.6 528 9.7
Vestfirðir .. .......... 20 19.3 946 17.4
Norðurland v. .............. 8 7.7 525 9.7
Norðurland e. 5 4.8 283 5.2
Austurland 46 44.2 2317 42.7
Suðurland .. . ................... \3 12.5 737 13.6
Reykjanes ...................... 2 1.9 91 1.7

Samtals 104 100.0 5427 100.0
Meðallán 52.2
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Fylgiskjal XI

Ed. 685. Frumvarp tillaga [330. mál]
um jöfnun hitunarkostnaðar.

(Lagt fyrir Alþingi á 106. löggjafarþingi 1983-84.)

I. KAFLI
Markmið og leiðir.

1. gr.
Lög þessi kveða á um ráðstafanir til að

1) jafna hitunarkostnað
2) lækka kostnað við upphitun húsnæðis
3) auka nýtingu innlendra orkugjafa.

2. gr.
Ráðstafanir skv. 1. gr. skulu gerðar með

1) niðurgreiðslu raforku til hitunar húsnæðis
2) styrkjum til þeirra sem nota olíu til húshitunar
3) aðstoð við hitaveitur með sérvanda
4) hagkvæmari orkunotkun og orkusparnaði
5) notkun innlendra orkugjafa í stað olíu.

3. gr.
Ríkissjóður skal leggja til óafturkræft framlag, sem varið skal til að greiða niður verð á

orkugjöfum til upphitunar húsa í landinu, kostnað við orkusparnað og við að auka nýtingu
innlendra orkugjafa í stað olíu. Til að mæta kostnaði skv. 1. mgr. skal ríkissjóður verja
orkujöfnunargjaldi, sbr. lög nr. 12/1980.

II. KAFLI
Niðurgreiðsla raforku og varmaorku frá varmaveitum.

4. gr.
Verð raforku til hitunar íbúðarhúsnæðis svo og verð varmaorku frá varmaveitum sem

nota rafmagn og olíu til hitunar skal greitt niður að því marki að hitunarkostnaður við
kyndingu íbúðarhúsa verði eigi hærri en sem nemur 1,8-földu vegnu meðalverði hjá
hitaveitum landsins, sem hafa jarðvarma að orkugjafa. Er þá miðað við gjaldskrár á
hverjum tíma. Skal hið vegna meðaltal reiknað út fjórum sinnum á ári og verði þá jafnframt
tekið tillit til þeirra verðbreytinga, sem orðið hafa á raforku frá síðasta útreikningi, þegar
ákveðin er upphæð niðurgreiðslna fram til næsta útreiknings.

Heimilt er að greiða niður verð raforku og varmaorku, sbr. 1. mgr., til hitunar
skólahúsnæðis.
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5. gr.
Niðurgreiðsla raforku og varmaorku skal greidd til viðkomandi orkuveitna og skal í

raforkureikningum til notenda koma fram hve há niðurgreiðslan er. Heimilt er að setja
ákvæði í reglugerð um hámarksniðurgreiðslu til notenda, sem hafa mikla notkun.

6. gr.
Raforka til húshitunar skal ekki greidd niður á hitaveitusvæðum nema sérstakar

ástæður séu til þess.

III. KAFLI
Olíustyrkir .

7. gr.
Verð á olíu til húshitunar skal greitt niður þannig að kostnaður við olíukyndingu verði

eigi hærri en sem nemur tvöföldu vegnu meðalverði, sbr. 4. gr.

8. gr.
Þeir sem eingöngu nota gasolíu sem orkugjafa til hitunar íbúðarhúsa eiga rétt á

niðurgreiðslu olíu samkvæmt 7. gr. í formi styrkja til húsráðenda.
Heimilt er að greiða niður verð á olíu til hitunar skólahúsnæðis.
Heimilt er að setja í reglugerð ákvæði um að viðkomandi sæki um niðurgreiðslu og færi

sönnur á að hann eigi ekki kost á innlendum orkugjafa.

9. gr.
Olíustyrkir vegna íbúða, sbr. 8. gr., skulu greiddir húsráðanda vegna þeirra íbúa sem

hafa lögheimili í viðkomandi íbúð meirihluta styrktímabils.
Fjöldi styrkja reiknast þannig:

a) Fyrir einn íbúa greiðast 2 olíustyrkir.
b) Fyrir tvo íbúa greiðast 3 olíustyrkir.
e) Fyrir þrj á íbúa greiðist 3 1/2 olíustyrkur.
d) Fyrir fjóra íbúa greiðast 4 olíustyrkir.
e) Fyrir fimm íbúa greiðist 4 112 olíustyrkur.
f) Fyrir sex íbúa greiðast 5 olíustyrkir.
g) Fyrir sjö íbúa eða fleiri greiðast 5 112 olíustyrkur.

Við framangreinda styrki bætist lJ2 olíustyrkur vegna lífeyrisþega, sem njóta bóta
samkvæmt 19. gr. laga um almannatryggingar og annarra lífeyrisþega, sem hafa svipaðar
heildartekjur.

10. gr.
Olíustyrkir skv. 9. gr. skulu ekki taldir til tekna við álagningu tekjuskatts og útsvars.

11. gr.
Heimilt er að styrkja aðila, sem ekki eiga kost á raforku frá samveitu og verða að leysa

raforkuþörf sína með rekstri dísilstöðva. Skal styrkurinn vera sá sami og veittur er til hitunar
íbúða skv. 9. gr. laganna.

12. gr.
Þeir sem kost eiga á hitaveitu eða rafhitun eiga ekki rétt á olíustyrk. Viðkomandi

orkuveita sker úr um hvort húseign á kost á öðrum orkugjafa en olíu. Ráðuneyti sker úr um
vafaatriði.
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13. gr.
Styrkir til einstaklinga sbr. 8. gr. skulu greiddir ársfjórðungslega fyrir milligöngu

sveitarfélaga. Sveitarfélögum er skylt að senda Iðnaðarráðuneytinu ársfjórðungslega
skilagrein um úthlutun olíustyrkja. Vanræki sveitarfélag slíkt er heimilt að fresta greiðslum
til þess, þar til úr hefur verið bætt. Skylt er orkuveitum og olíusölum að gefa upplýsingar um
orkusölu til einstakra húseigna.

IV. KAFLI
Aðstoð við hitaveitur.

14. gr.
Til að tryggja að hitaveitur með sérvanda séu samkeppnishæfar við olíukyndingu og

rafhitun er heimilt að veita þeim aðstoð til að jafna þann mun sem orkuverð þeirra er metið
hærra en sem nemur hitunarkostnað i með niðurgreiddri olíu og rafmagni.

15. gr.
Aðstoð skv. 14. gr. getur verið í formi framlags til lækkunar stofnkostnaðar og með

skuldbreytingu lána.

V.KAFLI
Hagkvæm orkunotkun og orkusparnaður við húshitun.

16. gr.
Skipuleggja skal sérstakt átak í orkusparnaði til þess að jafna hitunarkostnað m. t. t.

mismunandi orkunýtingar húsa. Stefnt skal að því að á næstu árum verði framkvæmdar
endurbætur á eldra húsnæði, sem miði að bættri einangrun og orkunýtingu. Samkvæmt
áætlun skal raða framkvæmdum þannig að íbúðarhúsnæði gangi fyrir þar sem hæst orkuverð
er til húshitunar, orkunotkun á rúmmálseiningu er yfir ákveðnu marki og hagkvæmar lausnir
til orkusparnaðar eru framkvæmanlegar.

Til þess að tryggja þátttöku almennings og hraða framkvæmdum skal af opinberri hálfu
veita upplýsingar, tækniþjónustu og hagkvæm lán til framkvæmda.

17. gr.
Iðnaðarráðherra skipar þriggja manna verkefnisstjórn, þar af einn skv. tilnefningu

félagsmálaráðherra, er skal annast yfirstjórn verkefnisins (skv. 16. gr.), gera áætlanir um
framkvæmd og fjárþörf, skila skýrslum um framvindu, samræma störf mismunandi stofnana
og annast samstarf við hagsmunaaðila.

18. gr.
Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins skal safna og miðla upplýsingum um fram-

kvæmd, eiginleika og hagkvæmni mismunandi orkusparnaðaraðgerða. Stofnunin skal
annast menntun, viðurkenningu og hafa umsjón með starfsemi sérstakra skoðunarmanna.
Einnig skal hún annast fræðslu byggingarfulltrúa, iðnaðarmanna og almennings um þætti,
sem varða hagkvæma orkunýtingu við húshitun.

19. gr.
Skoðunarmenn skv. 18. gr. skulu í samráði við sveitarstjórnir og á grundvelli

upplýsinga frá Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins og Orkustofnun meta þörf endur-
bóta á húsum og gera áætlun um kostnað við aðgerðir til að draga úr orkunotkun til
húshitunar. Heimilt er að setja sem skilyrði fyrir áframhaldandi niðurgreiðslum á orku til
húshitunar að húsráðendur samþykki slíkt mat á húsum sínum. Heimilt er að greiða
starfsemi skoðunarmanna úr ríkissjóði af fé því sem ætlað er til jöfnunar hitunarkostnaðar.
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20. gr.
Úr Byggingarsjóði ríkisins er heimilt að veita lán til endurbóta á íbúðarhúsnæði er leiða

til orkusparnaðar í samræmi við lög um Húsnæðisstofnun ríkisins. Húsnæðisstofnun ríkisins
hefur eftirlit með framkvæmdum, annast lánveitingar og setur reglur þar um í samráði við
verkefnisstjórn (sbr. 17. gr.). Stefnt skal að skjótri afgreiðslu lána og er heimilt að veita
bráðabirgðalán þegar við upphaf framkvæmda samkvæmt nánari reglum er stofnunin setur.

21. gr.
Orkustofnun skal, í samstarfi við orkuveitur , fylgjast með orkunotkun við hitun

íbúðarhúsnæðis. Sérstaklega skal aflað upplýsinga um húsnæði þar sem orkunotkun er
óeðlilega há og fylgst með orkunotkun húsa fyrir og eftir endurbætur. Orkuveitur, sem selja
orku til húshitunar, skulu reglulega veita notendum samanburðarupplýsingar um orku-
notkun.

22. gr.
Til fræðslu, rannsókna og upplýsingastarfsemi á sviði hagkvæmrar orkunýtingar og

orkusparnaðar skal heimilt að verja árlega upphæð, sem nemur allt að einum hundraðshluta
af fjárhæð þeirri sem veitt er til framkvæmdar laga þessara skv. 3. gr.

VI. KAFLI
Innlendir orkugjafar .

23. gr.
Heimilt er að veita eigendum íbúðarhúsnæðis, sem nota olíu til upphitunar, lán eða

styrk til að auðvelda þeim að taka upp innlenda orkugjafa í stað olíu.
Einnig er heimilt að veita lán eða styrk til húseigenda sem þurfa að breyta úr beinni

rafhitun húsa sinna í vatnshitun til að taka í notkun varmaveitur.
Heimilt er að veita orkufyrirtækjum styrki til að lækka tengigjöld og flýta þannig

nýtingu innlendra orkugjafa.
Heimilt er að styrkja eigendur skólahúsnæðis til að koma fyrir búnaði, sem gerir kleift

að nýta innlenda orkugjafa með sem hagkvæmustum hætti.

24. gr.
Heimilt er að styrkja húseigendur til kaupa á kyndibúnaði, sem nýtt getur innlent

eldsneyti, svo sem rekavið. surtarbrand eða mó.

VlII. KAFLI
Ýmislegt.

25. gr.
Iðnaðarráðherra er heimilt að setja með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga

þessara, m. a. um niðurgreiðslu raforku og varmaorku skv. 4. og 5. gr. laganna, með hvaða
hætti skuli ákveða upphæð olíustyrkja skv. 8. gr. laganna og um hagkvæma orkunotkun og
orkusparnað við húshitun skv. V. kafla laganna.

26. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 53 frá 28. maí 1980

um jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
1. Inngangur.

Í frumvarpi þessu er kveðið á um ráðstafanir til að jafna hitunarkostnað, lækka kostnað
við upphitun íbúðarhúsnæðis og auka nýtingu innlendra orkugjafa.

Frumvarpinu er ætlað að leysa af hólmi núverandi lög um jöfnun og lækkun
hitakostnaðar og kveða nánar á um ýmis atriði sem snerta þetta mikilvæga mál.

Í frumvarpinu eru sett lagaákvæði um niðurgreiðslu raforku og hitaorku frá veitum sem
nota raforku eða olíu til hitunar, en niðurgreiðslur þessar hafa tíðkast frá október 1982.

Gert er ráð fyrir að tilhögun og greiðsla olíustyrkja verði óbreytt frá því sem er í
núgildandi lögum.

Heimild er til að aðstoða hitaveitur sem eiga við sérstök vandamál að stríða, skv. svip-
uðum ákvæðum og nú tíðkast, þannig að verð þeirra geti verið sambærilegt við hitunar-
kostnað með niðurgreiddri olíu og raforku.

Þá er í frumvarpinu nýmæli varðandi skipulegt átak í orkusparnaði til að jafna
hitunarkostnað með tilliti til orkunýtingar íbúðarhúsnæðis. Gert er ráð fyrir sérstakri ráðgjöf
fyrir húsráðendur í þessu sambandi, sem kostuð verði af opinberri hálfu.

Þá eru í frumvarpinu ákvæði um aðgerðir af opinberri hálfu til að flýta breytingu
kyndibúnaðar frá olíunotkun til innlendra orkugjafa.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að framkvæmd þessara mála heyri undir iðnaðarráðherra en
skv. núgildandi lögum heyrir II. kafli varðandi olíustyrki undir viðskiptaráðherra en III. og
IV. kafli undir iðnaðarráðherra.

Kostnaður við framkvæmd laganna greiðist úr ríkissjóði af orkujöfnunargjaldi, sbr. lög
nr. 12/1980.

Hinn 14. júní s.Lskipaði iðnaðarráðherra orkuverðsnefnd til að gera tillögur um leiðir
til að jafna húshitunarkostnað í landinu. Nefndin aflaði ítarlegra gagna og skilaði þeim til
ráðuneytisins ásamt drögum að frumvarpi. Byggir frumvarp þetta í ýmsum veigamiklum
atriðum á starfi nefndarinnar, en önnur atriði hafa tekið breytingum í meðförum
ráðuneytisins.

2. Jöfnun kyndingarkostnaðar.
Eins og kunnugt er, er kostnaður við hitun íbúðarhúsnæðis mjög mismunandi víðs vegar

um landið.
Í fskj. 1 er sýndur áætlaður árlegur hitakostnaður 400 m' íbúðar og miðað við verðlag í

febrúar s. 1.
Mismunur þessi kemur í megindráttum fram í eftirfarandi yfirliti:

Orkuverð
kr/kWh

Hitunarkostnaður
400 m' húss/ári

Ódýrar hitaveitur .
Meðaldýrar hitaveitur .
Dýrar hitaveitur .
Bæjarrafveitur (1) (án niðurgr.) .
Bæjarrafveitur (2) (án niðurgr.) .
RARIK, OV og bæjarrafveitur (með niðurgr.)
RARIK og OV (án niðurgr.) .
Olíuhitun án niðurgr.
Olíuhitun með niðurgr. ..

0,3R
0,67
0,99')
0,95')
1, ]()
0,83
1,36
1,46
1,00

12.400
21.ROO
32.500
31.200

2R.ROO

47,900
33.000

1) Orkuverð hjá hitaveitum er miðað við forsendur Iðnaðarráðuneytis (sbr. fskj. 1) um
reiknaða orkuþörf og heitavatnsþörf húsa. Hjá dýrum hitaveitum hefur vatnsnotkun
húsa reynst minni, 75-90% af reiknaðri vatnsþörf samkvæmt forsendum Iðnaðarráðu-
neytis og greiða notendur þar af þeim sökum hlutfallslega lægra orkuverð að meðaltali.

2) Bæjarrafveitur sem eru á hitaveitusvæðum hafa ekki fengið niðurgreiðslur.
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Heldur hefur dregið úr þessum mun frá því sem var á s. I. ári. Ódýrar hitaveitur hafa
hækkað tiltölulega mest að undanförnu og niðurgreiðslur raforku hafa þegar verið auknar
að því marki sem frumvarp þetta gerir ráð fyrir. Hlutfall ódýrra hitaveitna (HR) og
niðurgreiddrar rafhitunar er nú 1:2,2 en var allt að því 1:5 þegar það var hæst.

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að raforka og varmaorka sé greidd niður þannig að
hlutfall raforkuverðs og vegið meðalverð allra hitaveitna (fskj. 2) sé 1:1,8. Þessu hlutfalli
hefur eins og áður sagði þegar verið náð.

Orkusparnaður .
Auk hins mikla mismunar sem er á verðlagningu orku milli einstakra orkuveitna og

orkugjafa er orkunotkun einstakra notenda á sama stað mjög mismunandi.
Í athugun sem Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins gerði á um 300 húsum í 4

sveitarfélögum á árunum 1979 og 1980, kemur fram mikil orkunotkun einstakra notenda.
Niðurstöður koma fram í eftirfarandi töflu:

Meðalorku-
notkun

Dreifing
orkunotkunar

Bolungarvík olíuhitun 19,7I1m'/ári 5-50 l/rnvári
þilofnar 93,3 kwh/rnvári 40---180 kWh/mvári

Raufarhöfn olíuhitun 18,1 l/rnvári 14-24 l/rnvári
þilofnar 107,8 kWh/rrrvári 30---240 kWh/mvári

Neskaupstaður olíuhitun 14,4 IImJ/ári 5-30 l/mvári
þiIofnar 72,3 kWh/mVári 20---140 kWh/mvári

Hvolsvöllur olíuhitun 15,3 l/rnvári 8-24 l/m1/ári
þilofnar 71,3 kWh/mvári 30---120 kWh/rnVári

Orkunotkun meðalíbúðar , sem er einangruð samkvæmt ákvæðum byggingarreglugerð-
ar, er áætluð um 13 lítrar af gasolíu á hvern rúmmetra húsnæðis á ári eða um 80/kWh/m3/ári
af rafmagni, en það er svipað þeirri orkunotkun sem Iðnaðarráðuneytið reiknar með (sbr.
fskj. 1).

Mismunur sá sem kemur fram í niðurstöðum athugana þessara verður enn tilfinnanlegri
á þeim svæðum sem búa við hátt orkuverð.

Í frumvarpinu er því lagt til að tekið verði á þessum vanda með sérstöku átaki til
orkusparnaðar og bættrar orkunýtingar íbúðarhúsnæðis með nánu samstarfi þeirra aðila sem
hlut eiga að máli og er þetta eitt helsta nýmæli frumvarpsins. Um skipulag þessa átaks er
fjallað í V. kafla frumvarpsins.

Húseigendum skal veitt tæknileg aðstoð við skipulagningu og mat á endurbótum sem
leiða til orkusparnaðar. Einnig skal þeim standa til boða lánsfjármagn til framkvæmda á
hagstæðum kjörum. Gert er ráð fyrir að iðnaðarráðherra skipi þriggja manna verkefnis-
stjórn, sem skal bera ábyrgð á framkvæmd verkefnisins.

Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins er falið að annast fræðilegan og tæknilegan
undirbúning verkefnisins og sjá um menntun og starfsemi sérstakra skoðunarmanna.
Sérstök áhersla verður lögð á að tryggja að ráðgjöf sú er skoðunarmenn veita húseigendum
sé vel undirbyggð og vönduð og að fyllsta samræmis sé gætt. Ráðgjöf sú er skoðunarmenn
veita húseigendum verði án endurgjalds.

Forgangsröð um skoðun húsa og endurbætur skal í fyrsta áfanga miða við að aðstoða þá
sem búa við óhóflegan orkukostnað vegna lélegrar orkunýtingar.

Orkustofnun skal, skv. 21. gr. frumvarpsins, í samstarfi við orkuveitur, fylgjast með
orkunotkun við upphitun íbúðarhúsnæðis. Sérstaklega á stofnunin að afla upplýsinga um
húsnæði, þar sem orkunotkun er óeðlilega há.

Gert er ráð fyrir að veitt verði lán í samræmi við lög um Húsnæðisstofnun ríkisins og
stefnt að því að þau verði til 16 ára, afborgunarlaus fyrstu 3 árin og megi þau nema allt að
80% af kostnaði við endurbætur. Lánin eru nú verðtryggð með 0,5% vöxtum. Með því að
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hafa lánin afborgunarlaus fyrstu þrjú árin gefst húseigendum ráðrúm til að greiða niður
kostnað af eigin framlagi.

Húsnæðisstofnun ríkisins annast veitingu lánanna og eftirlit með framkvæmdum sem
lánað er til og setur reglur þar um í samráði við verkefnisstjórn. Sérstaklega ber að stefna að
skjótri afgreiðslu lána og gert er ráð fyrir heimild til þess að veita bráðabirgðalán þegar við
upphaf framkvæmda.

Er þess vænst að viðleitni þessi muni skila umtalsverðum árangri til orkusparnaðar sem
leiði til hagsbóta fyrir húseigendur og þjóðfélagið í heild.

Innlendir orkugjafar.
Í frumvarpinu er heimild til að veita húseigendum hagstæð lán og styrki til að flýta

nýtingu innlendra orkugjafa í stað olíu og breyta hitakerfum húsa, þar sem um þilofnahitun
er að ræða yfir í miðstöðvarhitun, ef möguleikar eru á að tengjast varmaveitum.

Er gert ráð fyrir að unnt sé að leggja niður verulegan hluta olíuhitunar í landinu á þessu
og næsta ári.

Þá er í frumvarpinu heimild fyrir iðnaðarráðherra að hvetja til aukinnar nýtingar
innlendra orkugjafa s. s. með því að styrkja orkuveitur til að lækka tengigjöld, styrkja
eigendur skólahúsnæðis til að nýta innlenda orkugjafa og til að styrkja húseigendur til að
nýta innlent eldsneyti s. s. rekavið, surtarbrand og mó.

Mun það vafalaust fara eftir fjárveitingum hverju sinni hve langt hægt er að ganga í
styrkveitingum til þessara þarfa.

3. Kostnaðaráætlun.
Eftirfarandi er áætlun um útgjöld skv. frumvarpinu á árinu 1984. Gert er ráð fyrir að

greiða niður 365 GWh af raforku og varmaorku og greiðslu 13.000 olíustyrkja. Miðað er við
verðlag og niðurgreiðslur febrúar 1984.

RAFORKA
RARIK og Orkub. Vestfj.
Hitav. RIO veitur .

GWh
GWh
GWh
GWh

300
44
14
7

Niðurgr.
0,53 kr/kWh
0,46 kr/kWh
0,41 kr/kWh
0,53 kr/kWh

þús. kr.
159000
20.240

5740
3.710

Bæjarrafveitur .
Skólar .

Samtals raforka og varmaorka GWh 365 IRR.690

OLÍA
Olíustyrkir .
Skólar .

Styrkir
Rúmm.

13000
200000

OlíustJári
4550 olíustJári

16.90 rúm/ári
59.150

3.3RO

Samtals olía . 62.530

Samtals niðurgr. . 251.220

ANNAÐ
Til hitaveitna .
Til upplýsingast. og tækniþj. . .
Til orkuspAramRV." (ráðgjöf lánsfé) .
Til aðbreyta úr olíu írafm .
Annað .

5.000
4.000

60.000
15.000
6.000

Samtals styrkir og lánsfé 90.000

Kostnaður alls . 341.220

Forsendur:
Reglur skv. frumvarpi um niðurgr. rafmagns og olíu
Olíustyrkir kr. 1137 á ársfjórðungi
Verðlag 1. febr. 1984 e

Lágmarksverð raforku kr/kWh R3 kr/kWh
Vegið meðalverð hitaveitna 0,46 kr/kWh
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Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Greinin fjallar um meginmarkmið frumvarpsins, sem er að jafna upphitunarkostnað. að
lækka kostnað við upphitun í landinu og auka nýtingu innlendra orkugjafa.

Um 2. gr.
Tilgreindar eru 5 leiðir til að ná fram markmiðum 1. greinar. Leið 1, 2 og 3 miða að

jöfnun hitunarkostnaðar með niðurgreiðslu rafmagns, olíustyrkjum og aðstoð við orku-
veitur. Leið 4 og 5 miða hins vegar að lækkun hitakostnaðar með orkusparnaði og
hagkvæmri orkunotkun, svo sem notkun innlendra orkugjafa þar sem það á við.

Um 3. gr.
Hér er kveðið á um, að greiða skuli úr ríkissjóði kostnað við framkvæmdir samkvæmt

frumvarpi þessu.
Einnig er hér kveðið á um að ríkissjóður skuli verja tekjum af orkujöfnunargjaldi

samkvæmt lögum nr. 12/1980 til þessara verkefna.

Um 4. gr.
Samkvæmt þessari grein er sett sú regla, að niðurgreiðsla á verði raforku til hitunar

íbúðarhúsnæðis svo og verð varmaorku frá varmaveitum, sem nota rafmagn og olíu til
hitunar, skuli miðuð við verð upphitunar hjá þeim sem búa við hitaveitur er hafa
jarðvarma að orkugjafa. Þetta verð er fundið með því að reikna út svokallað vegið meðaltal
þannig að orkuverð hverrar hitaveitu í kr/kWh er margfaldað með tölu íbúa á hverju
hitaveitusvæði. Margföldunartölurnar fyrir allar hitaveiturnar eru lagðar saman og loks deilt
í summu þeirra með samanlögðum íbúafjölda allra hitaveitusvæðanna. Er þá komið hið
vegna meðaltal (sjá fskj. 2) sem síðan er margfaldað með 1,8. Miðað við núverandi
gjaldskrár hitaveitna í landinu er vegið meðalverð 0,46 kr/kWh. Þetta þýðir að raforku til
húshitunar þurfi að greiða niður að því marki að hún kosti 0,83 kr/kWh. Nú nemur þessi
niðurgreiðsla hjá Rafmagnsveitum ríkisins og Orkubúi Vestfjarða 0,53 kr/kWh.

Samkvæmt 2. mgr. er heimilt að greiða niður verð á raforku til hitunar skólahúsnæðis. Í
gildandi lögum er ekki slík heimild að því er tekur til upphitunar með rafmagni, en hins
vegar er nú í lögum heimildarákvæði um olíustyrki til skóla. Þykir rétt að heimild sé fyrir
hendi til að styrkja upphitun skóla hvor sem orkugjafinn er, rafmagn eða olía.

Um 5. gr.
Í þessari grein er kveðið á um að niðurgreiðslur samkvæmt 4. gr. renni til orkuveitna.

Hins vegar er tekið upp það nýmæli að niðurgreiðsla ríkisins komi fram á reikningum
notenda. Þá er lagt til að heimilt sé að setja ákvæði í reglugerð um hámarksniðurgreiðslu til
einstakra notenda, sem hafa óeðlilega mikla orkunotkun.

Um 6. gr.
Samkvæmt þessari grein skal ekki greiða niður rafmagn til húshitunar þar sem

hitaveitur eru nema sérstakar ástæður séu til þess, t. d. hjá rafveitum, þar sem rafveitan sér
alfarið um orkusölu í hluta bæjar vegna aflaskorts hitaveitu.

Um 7. gr.
Hér er kveðið á um að verð á olíu til húshitunar skuli greitt niður að því marki að

kostnaður við olíuhitun verði eigi meiri en tvöfalt hærri en vegið meðalverð hitaveitna sbr. 4.
gr. Svarar það til þess að verðið sé 10% hærra en raforka og varmaorka sbr. 4. gr.
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Um 8. gr.
Samkvæmt þessari grein eiga þeir einir rétt á niðurgreiðslu á olíu samkvæmt 7. gr. sem

eingöngu nota gasolíu sem orkugjafa til hitunar húsa.
Í 2. mgr. er heimildarákvæði um styrk vegna skólahúsnæðis. Heimilt er að krefjast að

viðtakendur olíustyrkja færi sönnur á að þeir eigi ekki kost á innlendum orkugjafa.

Um 9. gr.
Hér er kveðið á um að olíustyrkir skuli greiddir húsráðanda, þ. e. eiganda eða leigjanda

húsnæðis. Fjöldi einstaklinga með lögheimili (sbr. lög nr. 35/1960) í viðkomandi íbúð er
lagður til grundvallar við ákvörðun á tölu olíustyrkja. Fjöldi styrkja á hverja íbúð er
reiknaður á sama hátt og í núgildandi lögum og á það einnig við um viðbótarstyrk fyrir
lífeyrisþega sem njóta bóta skv. 19. gr. laga um almannatryggingar og aðra lífeyrisþega sem
hafa svipaðar heildartekjur.

Um 10. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um ll. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 12. gr.
Miklu varðar að sá kostur sé valinn við upphitun húsnæðis, sem hagkvæmastur er

þjóðhagslega. því er í þessari grein svo fyrir mælt, að enginn eigi rétt á olíustyrk sem hefur
möguleika á upphitun frá hitaveitu eða rafmagnsveitu. Gildir þetta hvort sem hitaveitan
hefur jarðvarma eða annan orkugjafa.

Um 13. gr.
Samkvæmt núgildandi lögum annast sveitarfélög úthlutun olíustyrkja til einstaklinga og

er í frumvarpinu lagt til að svo verði áfram. Nauðsynlegt er að í reglugerð verði kveðið á um
framkvæmd og eftirlit með greiðslu olíustyrkja.

Um 14. gr.
Nokkrar hitaveitur, sem hafa átt við sérstakan fjárhagsvanda að etja vegna ófyrirsjáan-

legra rekstrarerfiðleika, þurfa að hafa gjaldskrá sem metin er hærri en sem nemur
hitunarkostnaði með niðurgreiddri olíu og rafmagni. Þetta hefur fyrst og fremst átt við
nokkrar smáar hitaveitur, en með þeirri lækkun á hámarksverð i hitunar sem felst í 4. og 7.
gr. kann að vera að þessum veitum geti fjölgað eitthvað. Í því skyni að treysta
samkeppnishæfni þeirra við orkugjafa, sem njóta niðurgreiðslu, er samkvæmt grein þessari
heimilt að veita þeim aðstoð.

Um 15. gr.
Hér eru ákvæði um leiðir til að aðstoða hitaveitur sbr. 14. gr.
Í fyrsta lagi með framlagi til greiðslu stofnkostnaðar.
Í öðru lagi getur aðstoðin falist í skuldbreytingu lána, svo sem með lengingu lánstíma,

minnkun á gengis áhættu eða lækkun á vöxtum.

Um 16. gr.
Í greininni er kveðið á um sérstakt átak í orkusparnaði til þess að jafna hitunarkostnað

m. t. t. mismunandi orkunýtingar húsa. Ennfremur er kveðið á um hvernig forgangsröðun
framkvæmda skuli háttað og á hvern hátt þátttaka húseigenda verði tryggð.
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Um 17. gr.
Gert er ráð fyrir að iðnaðarráðherra skipi sérstaka verkefnisstjórn er hafi með höndum

yfirstjórn verkefnisins skv. 16. gr. og samræmi aðgerðir allra hlutaðeigandi aðila og sé einn
þeirra tilnefndur af félagsmálaráðherra.

Um 18. gr.
Gert er ráð fyrir að tæknilegur undirbúningur verkefnisins og fræðslustarfsemi því tengd

fari að mestu leyti fram á vegum Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins. Stofnunin skal
og annast daglega umsjón með starfsemi sérstakra skoðunarmanna sem gert er ráð fyrir að
taki til starfa á vegum ráðgjafaraðila eða opinberra aðila.

Um 19. gr.
Hér er gert ráð fyrir ráðgjöf sérstakra skoðunarmanna er athugi ástand húsnæðis og

meti hagkvæmni einstakra framkvæmda. Athugun þessi verði húseigendum að kostnaðar-
lausu. Einnig er gert ráð fyrir heimild til að setja sem skilyrði fyrir áframhaldandi
niðurgreiðslum að húseigendur láti gera slíka athugun á húsnæði sínu. Gert er ráð fyrir að
skoðunarmenn þessir starfi á vegum ráðgjafaraðila og taki eingöngu að sér tiltekin verk eftir
því sem verkefnisstjórn ákveður hverju sinni.

Um 20. gr.
Í greininni er gert ráð fyrir að lán til orkusparnaðar verði veitt úr Byggingarsjóði ríkisins,

Stefnt er að því að lán þessi verði til allt að 16 ára og verði afborgunarlaus fyrstu tvö til þrjú
árin, og geti numið allt að 80% af kostnaði við endurbætur. Að öðru leyti verði kjörin í
samræmi við lög um Húsnæðisstofnun ríkisins.

Um 21. gr.
Gert er ráð fyrir að Orkustofnun afli upplýsinga og fylgist með orkunotkun íbúðarhús-

næðis. í fyrsta lagi til þess að finna þau hús, þar sem orkunotkun er óeðlilega há og í öðru
lagi til þess að meta árangur fjárfestingar í orkusparnaðaraðgerðum með því að kanna
hverjar breytingar verða á orkunotkun húsanna. Upplýsinga þessara aflar Orkustofnun frá
veitufyrirtækjum.

Einnig er gert ráð fyrir að orkuveitur láti notendum í té upplýsingar, sem geri þeim
kleift að meta hvort orkunotkun þeirra liggur ofan eðlilegra marka.

Um 22. gr.
Tillaga er gerð um að heimilt sé að verja allt að 1% af fé því, sem varið er til jöfnunar

hitunarkostnaðar til upplýsinga og fræðslustarfsemi um almennan orkusparnað og auk þess
er tekin upp heimild til að styðja rannsóknarstarfsemi á þessu sviði.

Um 23. gr.
Samkvæmt þessari grein er heimilt að veita eigendum íbúðarhúsnæðis lán eða styrk til

að taka upp innlenda orkugjafa til hitunar íbúðarhúsnæðis í stað olíu og á það bæði við um
hitaveitur og raforku. Gert er ráð fyrir heimild til að veita lán eða styrk til húseigenda sem
þurfa að breyta beinni rafhitun húsa sinna í vatnshitun er þeir tengjast varmaveitum. Einnig
er heimilt að styrkja orkuveitur til að lækka tengigjöld og flýta þannig nýtingu innlendrar
orku, svo og styrkja eigendur skólahúsnæðis til að koma upp búnaði til að nýta innlenda
orkugjafa.
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Um 24. gr.
Hér er heimild til að stuðla að frekari notkun innlends eldsneytis svo sem rekaviðar ,

surtarbrands eða mós.
Um 25. gr.

Hér er gert ráð fyrir að með mál þessi fari iðnaðarráðherra. Þetta er breyting frá því
sem verið hefur, því að viðskiptaráðherra hefur farið með mál er varða olíustyrki skv. II.
kafla núgildandi laga. Þykir þetta eðlileg breyting þar sem hér er um að ræða orkumál og
þau mál heyra undir iðnaðarráðherra. Samkvæmt þessu er iðnaðarráðherra falið að setja
reglugerð um framkvæmd laganna.

Um 26. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.
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jO.01.~4/KH/gh:niðurgrd
AÆTLAÐUR ARLEGUR HITAKOSTNAÐUR
400 RUt1METRA IAIJÐAR NR 8

HUSHITIJN
KOSTN SKV.

GJALOSKRA
KR/ARI

AF ONIÐlJR-
GR. oi ru

%

~JEÐAL VER Ð
KR PR.

kWH

1 . HITAVEITUR
.01 Reykjavik 12420 26 .38
.02 Seltjarnarnes 11460 24 .35
.03 Mosfellshreppur 10354 22 .32
.04 Bessastaðahreppur 25690 54 .78
.05 Suðurnes 21781 46 .66
.06 Þorlakshöfn 23556 50 .72
.07 Eyrar 32550 69 .99
.08 Selfoss 12? 2? 26 .37
.09 Hveragerði 6962 15 •21
.10 Laugaras 7~;>0 17 .24
·11 Fluðir 8860 19 .27
.12 Brautarholt 760 2 .02
.13 Vestmannaeyjar 26476 56 •ii1
.14 Akranes og Rorgarfj 34608 73 1 .06
.15 Reykholar 3831 8 .12
.16 Suðureyri 29425 62 .90
.17 Hvammstangi 17544 37 .'>3
.18 Blönduos 31099 66 .95
.19 Sauðarkrokur 9324 20 .28
.20 Siglufjörður 30972 65 .94
·;>1 Olafsfjörður 11746 25 .36
.22 Oalvik 11261 24 .34
.n Hrisey 34662 73 1.06
.24 Akureyri 34800 73 1 .0';
.25 Husavik 7735 16 .24
.26 Reykjahlið 13510 29 .41
.27 Egilstaðir 36230 76 1 •11)
.28 Ranqæinga 3663<; 77 1 •12

(VEGIÐ MEÐALVERÐ) 14970 32 .46
2. VARMAVEITUR
.01 Orkubu Vestfja MN 27262 58 .83

AN 89 1 .29
.02 Seyðisfjörður MN 272?4 57 .83

AN 89 1 .29
.03 Höfn Hornaf • NN 26928 57 .82

AN 89 1 .2 8
3 • RAFHITUN
·()1 Vestmannaeyjar t4N 26288 56 .80

AN 76 1 .10
.02 Akranes 31320 66 .95
.03 Orkubu Vestfja MN 27126 57 .83

AN 94 1 .36
.04 Siglufjörður MN 27224 57 .fl3

AN 83 1 .20
.05 Akureyri 30957 65 .94
.06 Reyðarfjörður r4N 27258 58 .83

AN Rfl 1.27
.07 Rafmagnsveitur MN 2n58 58 .83

rikisins AN 94 1 .36
4. OLlUHITUN
.01 An oliustyrks 47400 100 1 .45
.02 Með oliustyrk :-12840 69 1.00

FORSENDUR SJA NÆSTA BLAÐ NN: Með niðurgreiðslum AN: An niðurgreiðslna
SIÐASTA BREYTING: HÆKKUN HITAVEITNA OG NIÐURGREIÐSLNA 1. FEB.1984
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IÐNAÐARRÁÐUNEYTIÐ

FORSENDUR:
1)Husnæði miðast við husstærð
2)Orkunotkun hitav. og rafhita
3)01iunotkun 60% arsmeðalnytni:

+ raforkukostn. og fastur kostn:
4)01iustyrkur 4 manna fjHlsk(910 ):
5)01iuverð
6)Hækkun raforkuverðs 1. agust 83
7)Gjaldskrar hitaveitna 1. agust 1983
8)Hækkun um 31% a gjaldskra Landsvirkjunar

BLAÐ 2 AF :I
400 rumm 4 ibuar

82 kWh/rumm./ari
13.501/rumm/ari

1500 kr/hus
14560 kr/ari

8.50 kr/l
26.60 %

01.08.83
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IÐNAÐARRÁÐUNEYTIÐ
SAMANBURÐUR HITAKOSTNAÐAR Fm 84
30.01.84/KH/gh:niðurgrd BLAÐ 3 AF 3

HUSHITUN

****************************
1. HITAVEITUR
.01 Reykjavik
.02 Seltjarnarnes
.03 Mosfellshreppur
.04 Bessastaðahreppur
.05 Suðurnes
.06 Þorlakshöfn
.07 Eyrar
.08 Selfoss
.09 Hveragerði
.10 Laugaras
.11 Flullir
.12 Brautarholt
.13 Vestmannaeyjar
.14 Akranes og Borgarfj
.15 Reykholar
.16 Suðureyri
.17 Hvammstangi
.18 Blönduos
.19 Sauð ar-krokur
.20 Siglufjörður
.21 Olafsfjörður
.22 Dalvik
.23 Hrisey
.24 Akureyri
.25 Husavik
.26 Reykjahlið
.27 Egilstaðir
.28 Rangæinga

2. VARMAVEITUR
.01 Orkubu Vestfjarða

.02 Seyðisfjörður

.03 Höfn Hornaf.

3. RAFHITUN
.01 Vestmannaeyjar

.02 Akranes

.03 Orkubu Vestfjarða

.04 Siglufjörður

.05 Akureyri

.06 Reyðarfjörður

.07 Rafmagnsveitur rikis

4. OLIIJHITIJN
.01 An oliustyrks
.02 I'leðo l í ust.yrk

I~H: Með, niðurgreislum
AN: An niðurgreiðslna

% AF ONIÐURGREIDDRI OLlU HITUN»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

----+----+----+----+----+-- -+----+----+----+---- ----+----
*************
************
**********
***************************
***********************
************************
*************************** ******
************
*******
********
*********

***************************
! *************************** ********

****
*************************** ***
******************
*************************** ****
*********
*************************** ****
************
***********
*************************** ********
*************************** ********
********
**************
*************************** **********
*************************** **********
***************

MN ***************************
AN *************************** ****************
MN. ***************************
AN! *************************** ****************
MN! ***************************
AN! *************************** ****************

MN! ***************************
AN! *************************** **********

! *************************** *****
MN! ***************************
AN! *************************** *******************
MN! ***************************
AN! *************************** *************

*************************** ****
MN! ***************************
AN! *************************** *******.*********
MN! ***************************
AN! *************************** *******************

*************************** *********************
*************************** ******

o 80
----+----+----+----+----+-- -+----+----+----+---- ----+----

90 100 11010 20 30 40 50 60 70

!HVER * JAFNGILDIR l%
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Fylgiskjal 2.

IÐNAÐARRÁÐUNEYTIÐ
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Fylgiskjal XII

SKIPUNARBRÉF RÁÐGJAFARNEFNDAR UM ORKUSPARNAÐ

Hr. verkfræðingur
Karl Ómar Jónsson
Laugalæk 36
105 Reykjavík

Iðnaðarráðuneytið,
27. mars 1984

Ráðherrar iðnaðarmála og félagsmála hafa ákveðið að gangast fyrir sérstöku orku-
sparnaðarátaki til þess að minnka og jafna húshitunarkostnað.

Þannig skal stefnt að því að á næstu árum verði framkvæmdar endurbætur á eldra
húsnæði sem miða að bættri einangrun og orkunýtingu. Framkvæmdum skal raða þannig að
íbúðarhúsnæði gangi fyrir þar sem hæst orkuverð er til húshitunar, orkunotkun á
rúmmálseiningu er yfir ákveðnu marki og hagkvæmar lausnir til orkusparnaðar eru
framkvæmanlegar. Til þess að tryggja þátttöku almennings skal veita upplýsingar, tækni-
þjónustu og hagkvæm lán til framkvæmda.

Með bréfi iðnaðarráðuneytisins, dags. 16. febrúar s. 1., skipaði iðnaðarráðherra
eftirtalda þrjá menn í verkefnisstjórn til þess að annast yfirstjórn framangreinds verkefnis:
Karl Ómar Jónsson verkfræðing, Laugalæk 36, Rvík, formann, Guðna A. Jóhannesson
verkfræðing, Kaplaskjólsvegi 41, Rvík og Jóhann Einvarðsson aðstoðarmann ráðherra,
Norðurtúni 4, Keflavík.

Jafnframt er ákveðið að skipa sérstaka nefnd verkefnisstjórninni til ráðgjafar og til þess
að auðvelda samskipti og samstarf við þær stofnanir og aðila sem hlut eiga að máli.

Hér með eruð þér, hr. verkfræðingur, skipaður í þá ráðgjafarnefnd til næstu tveggja
ára, frá 16. febr. s. I. að telja, og yður jafnframt falið að gegna þar formennsku.

Í ráðgjafarnefndina eru skipaðir:
Karl Ómar Jónsson verkfræðingur, Laugalæk 36, Rvík, formaður.
Ásgeir Valdimarsson hagfræðingur, Blönduhlíð 9, Rvík, skv. tilnefningu Sambands ísl.

rafveitna.
Björn Marteinsson verkfræðingur, Grettisgötu 28, Rvík, skv. tilnefningu Rannsókna-

stofnunar byggingariðnaðarins.
Guðmundur Gunnarsson verkfræðingur, Safamýri 85, Rvík, skv. tilnefningu Húsnæðis-

stofnunar ríkisins.
Jón Vilhjálmsson verkfræðingur, Hamraborg 22, Kóp., skv. tilnefningu Orkustofn-

unar.
Magnús E. Guðjónsson framkvæmdastjóri, Hlíðarvegi 31, Kóp., skv. tilnefningu

Sambands ísl. sveitarfélaga.
Wilhelm V. Steindórsson hitaveitustjóri , Eikarlundi 15, Akureyri, skv. tilnefningu

Sambands ísl. hitaveita.
Þóknun fyrir störf ráðgjafarnefndarinnar verður ákveðin af "þóknananefnd fjármála-

ráðuneytisins" .

Sverrir Hermannsson.
Arni Þ. Arnason.
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Fylgiskjal XIII

TILLAGA
að reglum um lánveitingar Húsnæðisstofnunar ríkisins til orkusparandi endurbóta á

íbúðarhúsnæði eftir 1. júlí 1984.

1. Þær orkusparandi endurbætur, sem hér um ræðir, teljast þær breytingar á íbúðarhús-
næði sem leiða til lækkunar á kyndikostnaði.

2. Áformað er að veita lán til endurbóta á íbúðarhúsnæði er sannanlega leiða til lækkunar
á hitunarkostnaði og útrýma olíu sem orkugjafa til upphitunar húsa.

3. Fyrirkomulag lána verður sem hér segir:
I. Lán til breytinga úr olíuhitun í innlenda orkugjafa.

Lánað er til að skipta úr olíukyndingu í rafhitun eða fjarvarmaveitu. Heimilt er að
lána til að skipta úr beinni rafhitun í vatnshitun svo unnt sé að tengjast varmaveitu.
Lánin skulu nema 50 000 kr.
Lánstími skal vera allt að 5 ár, þar af afborgunarlaus í 2 ár. Að öðru leyti skulu kjör
vera í samræmi við lög um Húsnæðisstofnun ríkisins.
Sérstaklega skal fjalla um hús þar sem fleiri en ein íbúð er, svo og um annað en
íbúðarhúsnæði.

II. Lán til orkusparandi endurbóta.
Einungis er lánað vegna húsa sem skoðuð hafa verið af skoðunarmönnum sérstakrar
verkefnisstj órnar.
Heimilt er að greiða hluta lánsins út meðan á framkvæmdum stendur. Ljúka skal
afgreiðslu láns innan mánaðar frá því að framkvæmdum er lokið.
Lánaflokkar verða tveir og skipting í þá er miðuð við heildarkostnað vegna
hagkvæmra framkvæmda samkvæmt áætlun skoðunarmanna.
A. Heildarkostnaður á bilinu 60 000 til 120 000 kr.:

Lán getur numið allt að 50% af áætluðum endurbótakostnaði.
Ekki er lánað til framkvæmda ef heildarkostnaður er lægri en 60 000 kr. Lánið
skal vera til allt að 11 ára, þar af afborgunarlaust fyrstu tvö árin.

B. Heildarkostnaður yfir 120 000 kr.:
Lán getur numið allt að 80% af áætluðum endurbótakostnaði. ÞÓ má lán aldrei
nema hærri fjárhæð en 50% af láni til nýbyggingar til sömu fjölskyldu.
Lánið skal vera til allt að 16 ára, þar af afborgunarlaust fyrstu tvö árin.

4. Skilyrði fyrir lánveitingu eru:
a. að íbúðin hafi hlotið samþykki byggingarnefndar, hún hafi samþykkt orkusparandi

endurbætur og jafnframt staðfest að húsið njóti fullkominna lóðarréttinda, enda sé
um heils árs íbúð að ræða,

b. að kröfum byggingarreglugerðar um gerð og frágang einangrunar sé fylgt við
endurbætur á þeim húshluta eða húshlutum sem sótt er um lán til,

e. að fram fari skoðun húss og sótt sé um lán til fyrirhugaðra endurbóta áður en
framkvæmdir hefjast,

d. að þegar fyrirhugaðar orkusparandi endurbætur ná til fleiri en einnar íbúðar í sama
húsi skulu umsóknir berast sameiginlega frá öllum íbúðareigendum sem samþykkja
þurfa framkvæmdina samkvæmt lögum nr. 59/1976, um fjölbýlishús.

5. Sækja skal um lán til orkusparandi endurbóta á sérstöku eyðublaði er stofnunin lætur í
té. Gera skal heildaráætlun um allar þær orkusparandi endurbætur sem fyrirhugaðar
eru og væntanleg áfangaskipti fari þær fram í áföngum.
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6. Þegar stofnunin hefur kynnt sér umsóknirnar skal hún svara umsækjendum skriflega um
lánshæfni þeirra og fjárhæðir lána. Heimilt er að greiða lán út í einu lagi þegar frágangi
einangrunar er lokið og trúnaðarmaður stofnunarinnar hefur tekið verkið út. Vitji
lántaki ekki lánveitingarinnar innan 6 mánaða frá fyrsta útborgunardegi fellur hún úr
gildi.

7. Þóknun fyrir þjónustu tæknideildar og úttektir skal aldrei vera hærri en 1% af
lánsfjárhæð og skal greiðast í Byggingarsjóð ríkisins.

8. Með veðsetningu lána skal fara skv. I. nr. 60/1984, um Húsnæðisstofnun ríkisins, sbr. 26.
gr. þeirra laga og reglugerða samkv. þeim lögum.

9. Reglur þessar verða endurskoðaðar fyrir árslok 1985 í ljósi þeirrar reynslu sem þá hefur
fengist.

(Samþykkt 26. júní 1984.)
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Fylgiskjal XIV

Iðnaðarráðuneytið,
25. maí 1983.

Yfirlit yfir möguleika á tengingu þeirra, sem fá olíustyrk, við ratbitun hjá Rafmagnsveitum
ríkisins.

(Bráðabirgðatölur. )

Hlutfallsleg skipting ....
Hafa eða geta tengst 1983

Mjöguleikar á tengingu

Hafa þegar Á árinu Á árinu
Samtals rafhitun 1983 1984 Síðar

491 60 343 86 2
265 55 101 61 48
376 138 170 0 68
330 57 221 () 52
303 101 156 20 26

Alls 1 765 411 991 167 196

100% 23% 56% IO'Yo 11%
79%

Veitusvæði

Vesturland
Norðurland-vestra
Norðurland-eystra
Austurland ..
Suðurland.
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Fylgiskjal XV

1983 (106. löggjafarþing) - 57. mál.

sþ. 62. Fyrirspurn
til viðskiptaráðherra um olíustyrki og innlenda orku í stað olíu til húshitunar.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

1. Hver er fjöldi þeirra notenda sem fá greidda olíustyrki:
a) sundurliðað eftir landshlutum,
b) sundurliðað eftir sveitarfélögum?

2. Hversu margir þessara olíunotenda gætu nú þegar fengið tengingu við orkuveitur, sbr.
6. gr. laga nr. 53/1980, um jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar?

3. Hversu margir gætu fyrst fengið slíka tengingu á næsta ári eða síðar?

Skriflegt svar óskast.
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Olíustyrkir og innlend orka til húshitunar.

Svar viðskiptaráðherra við fyrirspurn Hjörleifs Gutt-
ormssonar um oliustyrki og Innlenda orku i stað oliu til
húshitunar, á þskj. 62, útbýtt 6. des.

Háttvirtur 5. þingmaður Austurlands hefur beint til
mín fyrirspurn í fjórum liðum um olíustyrki. Fyrri
liðirnir tveir lúta að fjölda þeirra notenda sem fá
greidda olíustyrki.

Áður en því verður svarað þykir rétt að víkja
nokkrum orðum að framkvæmd úthlutunar oliustyrkja.
Sveitarfélög gera viðskiptaráðuneyti grein fyrir fjölda
oliustyrkja að loknum hverjum ársfjórðungi ásamt
rúmmetrafjölda skólahúsnæðis, sbr. 2. mgr. 6. gr. rgj.
nr. 323/1980, um úthlutun oliustyrks. Oliustyrkir eru
greiddir á grundvelli þeirra upplýsinga og annast sveit-
arfélög síðan úthlutunina til húsráðenda. sbr. 8. gr. laga
nr. 53/1980, um jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar. Þá
senda sveitarfélög skilagrein til ráðuneytisins um út-
hlutun næsta ársfjórðungs á undan, sbr. 3. mgr. 6. gr.
rgj. nr. 323/1980. Árlega senda sveitarfélög Ríkisendur-
skoðun greinargerð fyrir úthlutun oliustyrkja árið á
undan, undirritaða af endurskoðendum viðkomandi
sveitarfélags, sbr. 8. gr. rgj. nr. 323/1980.

Um þessar mundir er verið að greiða út oliustyrki
fyrir þriðja ársfjórðung á grundvelli tilkynninga sem
borist hafa eða eru að berast um fjölda oliustyrkja á
þeim ársfjórðungi í hverju sveitarfélagi þar sem úthlut-
un fer fram. Sveitarfélögin senda á hinn bóginn yfirleitt
ekki upplýsingar um fjölda notenda fyrr en í hinni
árlegu skilagrein til Ríkisendurskoðunar. Tilkynningar
um styrkjafjölda eru miðaðar við íbúðafjöldann í við-
komandi húsnæði, sbr. 4. gr. laga nr. 53/1980.

Hér á eftir fer listi yfir fjölda oliustyrkja á þriðja
ársfjórðungi þessa árs. Í sviga eru áætlaðar tölur,
miðaðar við síðustu greiðslur oliustyrks á árinu.

Fjöldi Stærð
Kaupstaðir: styrkja skóla m'

Reykjavík .
Hafnarfjörður .
Ólafsvík .
Bolungarvík .
ísafjörður .
Siglufjörður .
Ólafsfjörður .
Dalvík .
Akureyri .
Neskaupstaður .
Eskifjörður .
Vestmannaeyjar .
Grindavík .

227,5
(10)

575
119,5
533
70
(7)
9,5

13,5
490
370

(19)
6

12109

Samtals 2450 29701

Sýslur og hreppar

GuHbriDgusýsla
Miðneshreppur (Sandg. ) 29,5
Vatnsleysustrandarhr. (Vogar) 41
Bessastaðahreppur 7,5

-------
Samtals 78

Kaupstaðir:
Fjöldi
styrkja

Stærð
skóla m'

Kjósarsýsla
Mosfellshreppur .
Kjalameshreppur .
Kjósarhreppur .

6,5
82
35,5

Samtals 124

Borgarfjarðarsýsla
Strandarhreppur .
Skilmannahreppur .
Innri-Akraneshreppur .
Leirár- og Melahreppur .
Andakílshreppur .
SkorradaIshreppur .
Lundarreykjadalshreppur .
Reykholtsdalshreppur .
Hálsahreppur .

49
(13,5)

23,5
7,5

10,5
31,5
10
16
(14)

Samtals 175,5

Mýrasýsla
Hvítársíðuhreppur .
Þverárhlíðarhreppur .
NorðurárdaIshreppur .
Stafholtstungnahreppur .
Borgarhreppur .
Álftaneshreppur .
Hraunhreppur .

(31,5)
(3)

26
51
17
22
5

7973

Samtals 7973155,5

9505

SnæfeUsnessýsla
Kolbeinsstaðahreppur .
Eyjahreppur .
Staðarsveit .
Breiðuvíkurhreppur .
Neshreppur (HelIissandur) .
Fróðárhreppur .
Eyrarsveit (Grundarfjörður) .
Helgafellsveit .
Stykkishólmur .. '.' .
Skógarstrandarhreppur .

8087

(13)
12
13
42

240
(6)

343
21,5

451
24

5067
6237

Samtals 113041 165,5

Dalasýsla
Hörðudalshreppur .
Miðdalahreppur .
Haukadalshreppur .
Laxárdalshreppur (Búðardalur) .
Hvammshreppur .
FelIsstrandarhreppur .
KIofningshreppur .

(17)
68
41

136
13,5
23
9

2700

Samtals 2700307,5
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Kaupstaðir:
Fjöldi
styrkja

Stærð
skóla m'

A-Barllastrandarsýsla
Geiradalshreppur .
Reykhólahreppur ., .
Gufudalshreppur .
Flateyjarhreppur .

33
67
19,5
42,5

Samtals 162

V-Barllastrandarsýsla
Barðastrandarhreppur .
Rauðasandshreppur .
Patrekshreppur .
Tálknafjarðarhreppur .
Suðurfjarðahreppur (Bíldudalur) .

(20)
(4)

42
63,5

(22,5)

Samtals 152

V-Ísafjarllarsýsla
Auðkúluhreppur .
Þingeyrarhreppur .
Mýrahreppur .
MosvaIIahreppur .
Flateyrarhreppur .
Suðureyrar hreppur .

22,5
55
29,5
29,5

200,5
(2)

13 450
1193
2752

Samals 17395339

N-Ísafjarllarsýsla
Súðavíkurhreppur .
Ögurhreppur .
Reykjarfjarðarhreppur .
Nauteyrarhreppur .
Snæfj allahreppur .

103
48,5

(13,5)
52
28,5

Samtals 245,5

Strandasýsla
Árneshreppur .
Kaldrananeshreppur (Drangsnes ) .
Hrófbergshreppur .
Hólmavíkurhreppur .
Kirkjubólshreppur .
FeIlshreppur .
ÓSpakseyrarhreppur .
Bæjarhreppur (Borðeyri) .

27
76,S
23

142
19
56
28

(33,5)

Samtals 405

V-Húnavatnssýsla
Fremri- Torfustaðahreppur .
Ytn-Torfustaðahreppur .
Kirkjuhvammshreppur .
Þverárhreppur .
Þorkelshólshreppur .

Samtals

17
(25,5)

62
44
12,5

161

Kaupstaðir:
Fjöldi
styrkja

Stærð
skóla m'

420
A-Húnavatssýsla
Áshreppur .. .. .
Sveinsstaðahreppur .
TorfaIækjarhreppur .
Blönduóshreppur .
Svínavatnshreppur ., .
Bólstaðarhlíðarhreppur .
Engihlíðarhreppur .
Vindhælishreppur .
Höfðahreppur (Skagaströnd) .
Skagahreppur .

200

620

46
(62,5)

20
(4)

19
39,5

(20,5)
(19,5)
220

(57)
2005

5142
2150

Samtals 2005508

72fJ2

Skagafjarllarsýsla
Skefilsstaðahreppur .
Skarðshreppur .
Staðahreppur .
Seyluhreppur .
Lýtingsstaðahreppur .
Akrahreppur .
Rípurhreppur .
Viðvíkurhreppur .
Hólahreppur .
Hofshreppur .
Hofsóshreppur .
FeIlshreppur .
Haganeshreppur .
Holtshreppur .

22
15,5

(21,5)
87,5
96,5

143
(22)
22,5
28
(95)

(143)
(4)

26,5
25

949

5370

Samtals 6319
1938

752

1938

Eyjafjarllarsýsla
Grímseyj arhreppur .
SvarfaðardaIshreppur .
Árskógshreppur .
Arnarneshreppur (HjaIteyri) .
Skriðuhreppur .
Öxnadalshreppur .
Glæsibæjarhreppur .
Hrafnagilshreppur .
Saurbæjar hreppur .
Öngulsstaðahreppur .

97,5
180
131,5

(113,5)
25
42,5
94
34

(53,5)
26

1160
4027
1175
1800

Samtals 9527797,5

2297
900

S-Þingeyjarsýsla
SvaIbarðsstrandarhreppur
(Svalbarðseyri) .
Grýtubakkahreppur
[Grenivík] .
Hálshreppur .
Ljósavatnshreppur .
BárðdæIahreppur .
Skútustaðahreppur (Reyk jahlíð) .
Reykdælahreppur
Aðaldælahreppur .
Tjörneshreppur .

150
(27,5)

90,5
30,5
68
(11)
35
16

78

2100

2300

3197 Samtals 4400506
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Fjöldi Stærð
styrkja skóla m'

Fjöldi
styrkja

Stærð
skóla m' Kaupstaðir:Kaupstaðir:

(55)
(28)
(26)

230
89,5

Skaftártunguhreppur .
LeiðvaUarhreppur .
ÁIftavershreppur .
Hvammshreppur (Vík í Mýrdal) .
Dyrhólahreppur .

N-Þingeyjarsýsla
Keiduneshreppur .
Öxarfj arðarhreppur .
Fjallahreppur .
Presthólahreppur (Kópasker) .
Raufarhafnarhreppur .
Svalbarðshreppur .
Þórshafnarhreppur .
Sauðaneshreppur .

(9,5)
26,5
(18)
98,5
44,5
15,5
59,5
(4,5)

4458

7812
Samtals 542,5 10 284

3030

Rangárvallasýsla
A-Eyjafjallahreppur .
Y-Eyjafjallahreppur .
A-Landeyjahreppur .
V-Landeyjahreppur .
Fljótshlíðarhreppur .
Hvolhreppur (Hvolsvöllur) .
Rangárvallahreppur (Hella) .
Landmannahreppur .
Holtahreppur .
Ásahreppur .
Djúpárhreppur .

43 11 240
40,5 614
47
(78)
80 952
63,5
70
55
86
(69)

146,5 1 217

15300Samtals 276,5

N-Múlasýsla
Skeggjastaðahreppur
(Bakkafjörður) .
Vopnafjarðarhreppur .
Hlíðarhreppur .
JökuldaIshreppur .
Fljótsdalshreppur .
FeUahreppur .
Tunguhreppur .
Hjaitastaðahreppur .
Borgarfj.hr. (Borgarf.-eystri) .

39
239,5
39
40
73,5
21,5
57,5
50

121

6000

835

Samtals 778,5 14023
2100

Árnessýsla
Gaulverjabæjarhreppur .
Stokkseyrarhreppur .
Eyrarbakkahreppur .
Sandvíkurhreppur .
Hraungerðishreppur .
YillingahoItshreppur .
Skeiðahreppur .
Hrunamannahreppur .
Biskupstungnahreppur .
Laugardalshreppur (Laugarvatn)
Grímsneshreppur .
Þingvallahreppur .
Grafningshreppur .
Ölfushreppur (Þorlákshöfn) .
Selvogshreppur

8935681Samtals 12,5
22,5
4,5
9,5

10 770
33,5

(37,5)
16

(39,5)
(15)
43

4
(5)

(43)
(13,5)

S-Múlasýsla
Skriðdalshreppur .
Yallahreppur .
Egilsstaðahreppur ..
Eiðahreppur .
Mjóafjarðarhreppur .
Norðfjarðarhreppur .
Helgustaðahreppur .
Reyðarfjarðarhreppur .
Fáskrúðsfjarðarhreppur .
Búðahreppur (Fáskrúðsfjörður)
Stöðvarhreppur .
Breiðdalshreppur
(Breiðdalsvík) .
Beruneshreppur .
Búlandshreppur (Djúpivogur) .

(4)
101

(3)
35
19

(8)
(30)

197
9,5

(190,5)
21

8412

11 786

9800

63,5
(3)

110,5

309 770Samtals

894
Fjöldi olíustyrkja er því alls 12 079 á 3. ársfjórðungi

32 339 1983. Til samanburðar má geta þess að fjöldi olíustyrkja
á 3. ársfjórðungi 1982 var alls 15610. Stærð skólahús-
næðis, hitað með olíu, er alls 188413 rúmmetra á 3.
ársfjórðungi 1983, en var um 200 000 rúmmetrar á 3.
ársfjórðungi 1982.

930 Ef reiknað er með að meðaltali 4 styrkjum á hverja
981 íbúð má gera ráð fyrir að greiddir séu olíustyrkir til
480 u. þ. b. 3000 íbúða, samanborið við áað giska 3900

íbúðir á sama tíma í fyrra.
2 391 Þess má geta að olíustyrkur á 3. ársfjórðungi er 910

kr. og 3,02 kr. fyrir hvern rúmmetra skólahúsnæðis.
t síðari liðunum tveim er spurst fyrir um hversu

margir olíunotendanna gætu nú þegar fengið tengingu
við orkuveitur og hversu margir gætu fyrst fengið slíka

10 284 tengingu á næsta ári eða síðar.

795Samtals

A-Skaftafellssýsla
Nesjahreppur .
Mýrahreppur .
Borgarhafnarhreppur .
Hofshreppur .

(89,5)
(15,5)

53,5
54

212,5Samtals

V-Skaftafellssýsla
HörgsIandshreppur .
Kirkjubæjarhreppur .

(33)
81
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Nýjasta yfirlitið hér um var unnið á vegum Raf-
magnsveitna ríkisins s. I. vor. Við könnunina var stuðst
við skrár frá viðkomandi sveitarfélögum. Hér fara á
eftir niðurstöður þeirrar könnunar, skipt eftir rekstrar-
svæðum Rafmagnsveitna ríkisins. Einnig fylgir sams
konar yfirlit frá Orkubúi Vestfjarða.

Kemur þar fram hverjir þeirra aðila, sem njóta
olíustyrks, hafa þegar fengið rafhitaleyfi, hverjir geta
fengið rafhitun nú þegar eða á yfirstandandi ári, svo og
hverjir geta ekki fengið rafhitakerfi fyrr en 1984 eða
síðar.

Yfirlit Rafmagnsveitna ríkisins er dagsett 24. maí
1983 og nær til Vesturlands, Norðurlands vestra,
Norðurlands eystra, Austurlands og Suðurlands. Yfirlit
Orkubús Vestfjarða er dags. 25. febr. 1983 og nær til
Vestfjarða.

Hægt Hægtá Hægtá
nú þegar árinu'83 árinu'84 Síðar

Vesturland
Hreppar
Kjósarhreppur 1 9
Hvalfjarðarstrandarhr. 8 5
Skilmannahreppur . . . . . 3
Leirár- og Melahr. I
Andakílshr. 3
SkorradaIshr. 2 2
Lundarreykjadalshr. 2
Reykholtsdalshr. 1 3
NorðurárdaIshr. 1 7
Statholtstungnahr. 4 8
Borgarhreppur .. . . . . . . 2 3
Álftaneshreppur . . . . . . . 2 5
Hraunhreppur 2 1
Kolbeinsstaðahr. 3
Eyjahreppur . . . 3
Staðarsveit 3
Breiðuvíkurhreppur . . . . 9
Neshreppur . . . . . . . . . . . 12 57
Ólafsvíkurhreppur . . . . . 7 101
Helgafellssveit 3 3
Stykkishólmshreppur . . . 3 79
Skógarstrandarhreppur . 1 3
Hörðudalshreppur .. 5
Miðdalahreppur . . . . . . . 13
Haukadalshreppur . . . . . 4 5
Laxárdalshreppur . . . . . . 32
Klofningshreppur . . . . . . 1 1
Skarðshreppur 1 1
Saurbæjarhreppur 4 3
Fellsstrandarhreppur . . . 2 4
Hálsahreppur 4
Eyrarsveit 9 75
Innri-Akraneshreppur . . 1 5*)
Hvammshreppur 2 2--------------------

Samtals 74 428

6
42

38

86

Vestfll'lIlr
Undanskilið

A-Barllastrandarsýsla
Geiradalshreppur '. A
Reykhólahreppur A

*) Talið með A nema 170 olíustyrkir

Hægt Hægtá Hægtá
nú þegar árinu '83 árinu'84 Síðar

Gufudalshreppur A
Múlahreppur e
Flateyjarhreppur e
V-Barllastrandarsýsla
Barðastrandarhreppur . . . . . . . B
Rauðasandshreppur " B
Patrekshreppur " B*)
TáIknafjarðarhreppur B
Ketildalahreppur B
Suðurfjarðahreppur " B
(Bíldudalur )

V-Ísafjarllarsýsla
Auðkúluhreppur " e
Þingeyrarhreppur . . . . . . . . . . . .. A
Mýrahreppur A
Mosvallahreppur A
Flateyrarhreppur . .. '. B
Suðureyrarhreppur A

N-Ísafjarllarsýsla
Súðavíkurhreppur .,.......... A
Ögurhreppur B
Reykjarfjarðarhreppur B
Nauteyrarhreppur B
Snæfjallahreppur B

2

Strandasýsla
Árneshreppur B
KaIdrananeshreppur B
Hrófbergshreppur .. .. .. .. . B
Hólmavíkurhreppur . . . . . . . . . .. A
Kirkjub6lshreppur B
Fellshreppur B
Óspakseyrarhreppur B
Bæjarhreppur (Borðeyri) B

Skýringar:
A - Mögulegt að taka inn rafhitun að fullu á árinu 1983.
B - Mögulegt að taka inn rafhitun að hluta á árinu 1983.
e - Illmögulegt að taka inn rafhitun á árinu 1983.

25 hús

Hægt Hægtá Hægtá
nú þegar árinu'83 árinu'84 Síðar

2

Norllurland vestra
Staðarhreppur 1
Fremri-Torfustaðahr. .. 2
Ytri-Torfustaðahr. .... . 1
Kirkjuhvarnrnshreppur. 3
Þorkelshólshreppur .... 3
Áshreppur .. .. .. . .. .. . 1

Sveinsstaðahreppur .... 3
TorfaIækjarhreppur . . . . 2
BóIstaðarhlíðarhreppur
Vindhælishreppur .....
Skagahreppur .. .. .. .. . 5
Staðarhreppur 2
Seyluhreppur 5
Lýtingsstaðahreppur 16

3
15
(+)

2
6

12
3
9

12
4
8
3

12
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Hægt Hægtá Hægtá Hægt Hægtá Hægtá
nú þegar árinu '83 árinu '84 Síðar nú þegar árinu '83 árinu '84 Síðar

Akrahreppur 4 27 Eskifjarðarhreppur 10 90
Viðvíkurhreppur ...... 1 4 Reyðarfjarðarhreppur .. 3 1
Rípurhreppur ......... 6 Búðahreppur . ........ 7 43
Hólahreppur .......... 1 5 Stöðvarhreppur ....... 1 5
Hofsóshreppur ........ 3 39 Búlandshreppur ....... 31
Holtshreppur ......... 2 7 Geithellnahreppur ..... 2 1
Haganeshreppur ...... 7 Nesjahreppur ......... 5 18
Skarðshreppur ........ 4 Borgarhafnarhreppur .. 9 5
Engihlíðarhreppur ..... 4 Fáskrúðsfjarðarhreppur . 1
Skefilsstaðahreppur .... 5 JökuldaIshreppur ...... 2 3
Svínavatnshreppur ..... 3 Borgarfjarðarhreppur .. 3 30
Höfðahreppur ......... 8 49 Tunguhreppur ........ 13 1

Samtals 63 141 61 48 Vopnafjarðarhreppur .. 6 54
Beruneshreppur ....... 1

(+) Hægt að koma á raf- Breiðdalshreppur ...... 7 11
hitun norðan við Breið. Mýrahreppur . ........ 1 2
Styrking nauðsynleg Hofshreppur .......... 6 7
sunnan við Breið. 25 Hjaltastaðahreppur .... 9 7

Samtals 63 166 61 48 Eiðahreppur .......... 5 6

Samtals 109 307 52
Norðurland eystra
Svarfaðardalshreppur .. 16 32 Suðurland
Dalvíkurhreppur ...... 1 2 HörgIandshreppur ..... 1 6
Árskögshreppur ....... 5 35 Kirkjubæjarhreppur ... 5 17

Arnarneshreppur ...... 16 13 ÁIftavershreppur ...... 4 3
Skriðuhreppur ........ 10 2 Austur-Eyjafjallahr. 6 5...
Glæsibæjarhreppur .... 28 16 Vestur-Eyjafjallahr. 7 7...
Hrafnagilshreppur ..... 5 5 Austur-Landeyjahr. 10 3...
Saurbæjarhreppur ..... 9 5 Fljótshlíðarhreppur .... 22 19
Öngulsstaðahreppur ... 6 1 Hvolhreppur .......... 5 60
Svalbarðsstrandarhr. ... 10 6 Landmannahreppur .... 18 3
Grýtubakkahreppur .... 5 33 Djúpárhreppur ........ 11 27
Hálshreppur .......... 4 3 GauIverjabæjarhreppur 1 2
Ljósavatnshreppur ..... 11 11 Sandvíkurhreppur ..... 1 2
BárðdæIahreppur ...... 2 8 Hraungerðishreppur ... 1 4
Skútustaðahreppur .... 6 6 ViIIingahoItshreppur ... 2 7
Reykdælahreppur ..... 1 2 Skeiðahreppur ........ 6 3
Aðaldælahreppur ...... 4 5 Laugardalshreppur 3....
Tjörneshreppur ....... 4 OIfushreppur 10. ........
Kelduneshreppur ...... 3 Selvogshreppur 4.......
Öxarfj arðarhreppur .... 8 Hvammshreppur ...... 9 50
Fjallahreppur ......... Dyrhólahreppur ........ 13 9
(HóIsfja\laáætIun) V-Landeyjahreppur .... 9 12
Presthólahreppur ...... 4 18 Rangárvallahreppur .... 5 12
Raufarhafnarhreppur .. 2 11 Holtahreppur ......... 13 8
Svalbarðshreppur ...... 2 2 Ásahreppur ....... " .. 12 4
Sauðaneshreppur ...... 2 Hrunamannahreppur 2 2..
Þórshafnarhreppur ..... 2 16 Grímsneshreppur ...... 2 8
Ólafsfjarðarhreppur ... 3 5 Þingvallahreppur ...... 1

Samtals 152 181 68 Grafníngshreppur ..... 1
Leiðva\larhreppur ..... 2 5

Samtals 171 263 20 26
Austurland
Skeggjastaðahreppur ... 9 Fyrirtækið Fjarhitun framkvæmdi könnun (forathug-
Fljótsdalshreppur ...... 8 9 un) í febrúar á þessu ári, á möguleikum þeirra sem
Fellahreppur .......... 5 5 fengu olíustyrk. til að fá tengingu við orkuveitúr.
Seyðisfjarðarhreppur .. Niðurstaðan var sú að af á að giska 3500 íbúðum,
Skriðdalshreppur ...... 1 1 kynturn með olíu, þyrfti að líkindum að fresta upphitun-
Va\lahreppur ......... 6 17 arbreytingu á 1500-1600 vegna ástands rafkerfis ann-
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ars vegar og hugsanlegrar hitaveitu hins vegar. Hinir
gætu átt kost á tengingu á þessu og næsta ári.

Framangreind könnun Rafmagnsveitna ríkisins náði
til 2177 notenda og samkvæmt henni geta 1981, eða
u. þ. b. 90% átt kost á rafhitun á þessu og næsta ári.

Yfirlit Orkubús Vestfjarða bendir til sams konar niður-
stöðu. Þann fyrirvara verður þó að gera að könnun
þessara aðila náði ekki til allra sveitarfélaga á orku-
veitusvæði þeirra þar sem kynt er með olíu.
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Fylgiskjal XVI

IÐNAÐARRÁÐUNEYTIÐ
SAMANBURÐUR HITAKOSTNAÐAR JUNI 84
26.06.84/KH/gh:niðurgrd

AÆTLAÐUR AR LEGUR HITAKOSTNAÐUR
400 RUMMETRA IBUÐAR NR 10

HUSHITUN
MEÐALVERÐ

KR PR.
kWH

1. HITAVEITUR
.01 Reykjavik
.02 Seltjarnarnes
.03 Mosfellshreppur
.04 Bessastaðahreppur
.05 Suðurnes
.06 Þorlakshöfn
.07 Eyrar
.08 Selfoss
.09 Hveragerði
.10 Laugaras
.11 Fluðir
.12 Brautarholt
.13 Vestmannaeyjar
.14 Akranes og Borgarfj
.15 Reykholar
.16 Suðureyri
.17 Hvammstangi
.18 Blönduos
.19 Sauðarkrokur
.20 Siglufjörður
.21 Olafsfjörður
.22 Dalvik
.23 Hrisey
.24 Akureyri
.25 Husavik
.26 Reykjahlið
.27 Egilstaðir
.28 Rangæinga
2. VARMAVEITUR
.01 Orkubu Vestfja
.02 Seyðisfjörður
.03 Höfn Hornaf.
3. RAFHITUN
.01 Vestmannaeyjar
.02 Akranes
.03 Orkubu Vestfja
.04 Siglufjörður
.05 Akureyri
.06 Reyðarfjörður
.07 Rafmagnsveitur

rikisins
4. OLIUHITUN
.01 An oliustyrks
.02 Með oliustyrk

KOSTN SKV.
GJALDSKRA

KR/ARI

MN
AN
MN
AN
MN
AN
MN
AN
MN
AN
MN
AN
MN
AN
MN
AN

12420
11460
10354
30008
21781
26052
37066
12222
6962
9000
8860
4800

29688
34608

3831
29425
17544
31099

9324
30972
14666
11261
34662
34800

8134
13510
29437
36636

27262
27224
26928

26288
31320
27126
27224
35318
27258
27258

49560
35000

AF ONIÐUR-
GR. OllU

%

25
23
21
61
44
53
75
25
14
18
18
10
60
70

8
59
35
63
19
63
30
23
70
70
16
27
59
74

100
71

.38

.35

.32

.91

.66

.79
1.13

.37

.21

.27

.27

.15

.91
1.06

.12

.90

.53

.95

.28

.94

.45

.34
1 .06
1 .06

.25

.41

.90
1 • 12

55
85
55
85
54
85

.83
1 .29

.83
1 .29

.82
1 .28

53
73
63
55
90
55
79
71
55
84
55
90

.80
1 .10

.95

.83
1 .36

.83
1 .20
1 .011

.83
1.27

.83
1.36

-----------------------------------------------------------------------
1 .51
1 .07

FORSENDUR SJA NÆSTA BLAÐ MN: Með niðurgreiðslum AN: An niðurgreiðslna
SIÐASTA BREYTING: HÆKKUN OLlUVERÐS UM 4,7% I JUNI 1984
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FORSENDUR:
1)Husnæði miðast við husstærð
2)Orkunotkun hitav. og rafhita
3)Oliunotkun 60% arsmeðalnytni:

+ raforkukostn. og fastur kostn:
4)Oliustyrkur 4 manna fjölsk(910 )
5)Oliuverll
q j ald skrar rafveitna 1. mai 1984
7)Gjaldskrar hitaveitna 1. mai 1984
8)Hækkun Landsvirkjunar 01.05.84
9)Hitaveita Egilsstaða hækkun hitastigs i 70

IÐNAOARRÁÐUNEYTIÐ
SAMANBURÐUR HITAKOSTNAÐAR JUNI R4
26.06.84/KH/gh:niðurgrd BLAÐ 3 AF 3

400
82

13.50
1500

14560
8.90

stig

rumm 4 ibuar
kWh/rumm./ari
l/rumm/ari
kr/hus
kr/ari
kr II
%

HUSHITUN

.........................•••
1. HIT AVE ITUR
.01 Reykjavik
.02 Seltjarnarnes
.03 Mosfellshreppur
.04 6essastaðahreppur
.05 Suðurnes
.06 Þo r lak sho tn
.07 Eyrar
.08 Sel foss
.09 Hveragerð 1

. Hl Ldugdras

.11 Fluðlr

.12 Brautarholt

.13 Vestmannaeyjar

.14 Akrane5 og Bo r qe r f j

.15 Reykholar

.16 Soéur eyr í

.17 Hvammstangi

.18 Blönduos

.19 Sauðarkrokur

.20 Siglufjörður

.21 Olafsfjörður

.22 Da Iv ik

.23 Hrisey

.24 Akureyri

.25 Husav í k

.26 ReykJahllð

.27 Egilstaðir

.28 Rangæinga

2. VARMAVE ITUR
.01 Orkubu Vestfjarða

.02 Seyð,sfJörður

.03 Höfn Hornaf.

). RAFHITUN
.01 Vestmannaeyjar

.02 Akranes

.03 Orkubu Vestfjarða

.04 Slglufjörður

.05 Akureyrl

.06 Reyðarfjörður

.07 Rafmagns .•..eitur rikls
4. OL !UMI TUN
.01 An oliustyrks
.02 Með ollustyrk

MN: Með, n,ðurgrei.lum
AN: An niðurgreiðslna

" AF ONIOURGREIOORI OLIlJHlTUN»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»~
o 10 20 30 40 50 60 70 80 9(11)0110

! ••••••••••••
I •••••••••••

I ••••••••••

I ••••••••••••••••••••••

I ••••••••••••••••••••••••••

I ••••••••••••••••••••••••••

I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I ••••••••••••

I •••••••

! •••••••••
I •••••••••

I ••••

I ••••••••••••••••••••••••••

I ••••••••••••••••••••••••••

! •••
! ••••••••••••••••••••••••••
! •••••••••••••••••
! ••••••••••••••••••••••••••
! •••••••••
! ••••••••••••••••••••••••••
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MN! •••••••••••••••• ~ •••••••••
AN! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MN! ••••••••••••••••••••••••••
AN! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MN! ••••••••••••••••••••••••••
AN! •••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Fylgiskjal XVII

Fjarhitun hf - verkfræðistofa:

ÚTREIKNINGUR VEGNA TILLÖGU UM LÆKKUN HITUNARKOSTNAÐAR
(október 1984.)

Forsendur útreikninga:
1. Gjaldskrár orkuveitna og olíuhitunar í október 1984.
2. Yfirlitstafla : Orkusala til húshitunar (október 1984), fylgiskjal 1.
3. Hámark kostnaðar við hitun meðalíbúðar (400 m') samsvari 6 vikna launum samkvæmt

dagvinnutekjutryggingu Verkamannafélagsins Dagsbrúnar eða
6 x 2980 = 17880 kr.lári.

Tilsvarandi orkuverð miðað við 32 800 kWst. á ári fyrir 400 m' hús er
17 880 0,55 kr .IkWst. fyrir raforku og hitaveitu

32800
Reiknað er með að meðalorkuverð fyrir olíuhitun verði um 10% hærra.

4. Orkuverð til húshitunar án niðurgreiðslu:
RARIK og Orkubú Vestfjarða 1,36 kr.lkWst.
RIO - hitaveitur 1,29
Bæjarrafveitur (4. og 5. fl.) 1,00
Dýrar hitaveitur (2. og 3. fl.) 1,01
Olíuhitun : 8,90 kr.ll. + 1500 kr./hús/ári

Kostnaðaráætlun:

RARIK, Orkubú Vestfjarða (raforka) (6. fl.)
Íbúðir: 290 GWst/a x (1,36--0,55) .
Annað húsrými: 70 GWst/a x (1,36--0,55) .
RIO hitaveitur (6. fl.)
Íbúðir: 50 GWst/a x (1,29-0,55) .
Annað húsrými: 10 GWst/a x (1,29-0,55) .
Bæjarrafveitur (4. og 5. fl.)
Íbúðir: 80 GWst/a x (1,00--0,55) .
Annað húsrými: 30 GWstla x (1,00--0,55) .
Dýrar hitaveitur (2. og 3. fl.)
Íbúðir: 450 GWst/a x (1,01-0,55) .
Annað húsrými: 210 GWst/a x (1,01-0,55) .

Niðurgreiðsla hjá rafveitum og hitaveitum samtals .

Atvinnuhúsnæði
og félagslegt

Íbúðir húsnæði
Mkr. Mkr.

235
57

37
7

36
14

207
97

515 175
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Olíuhitun (7. fl.)
Óniðurgreitt orkuverð við hitun íbúða með olíu er talið vera 1,51 kr.lkWst. en 1,25 kr/

kWst. fyrir annað húsrými. Af 130 GWst/a orkunotkun íbúða er áætlað að 30 GWst/a sé
notkun umfram 13,5 l/mvári og að fjórðungur orkunotkunar annars húsrýmis sé notkun
umfram 10 l/mvári sem er talin vera tilsvarandi orkuþörf (og 13,5 l/rnvári við hitun íbúða).
Meðalorkuverð olíuhitunar er samkvæmt forsendum kostnaðaráætlunar 0,60 kr.lkWst. eftir
niðurgreiðslur sem er um 10% hærra en við rafhitun. Atvinnuhúsnæði

og félagslegt
húsnæði

Mkr.
Íbúðir
Mkr.

Íbúðir 100 GWst/a X (1,51-0,60) 91
Annað húsrými 60 GWst/a x (1,25-0,60) 39

Heildarkostnaður:
Íbúðir .
Atvinnuhúsnæði og félagslegt húsnæði

606 Mkr.
214 Mkr. *

Alls 820 Mkr.

* Félagslegt húsnæði er lauslega áætlað um þriðjungur af þessari tölu.

Kostnaðaráætlunin er miðuð við áætlun um orkusölu sem gerð var fyrri hluta ársins
1984 og gæti lækkað lítillega samfara orkusparnaði.
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