
sþ. 553. Tillaga til þingsályktunar [257. mál]
um stefnumörkun í raforkumálum.

Flm.: Þórður Skúlason, Geir Gunnarsson, Guðrún Helgadóttir,
Hjörleifur Guttormsson, Margrét Frímannsdóttir, Skúli Alexandersson,

Steingrímur J. Sigfússon, Svavar Gestsson.

Alþingi ályktar að kjósa nefnd skipaða einum fulltrúa frá hverjum þingflokki til að
endurskoða skipulag raforkumála í landinu.

Nefndin skal athuga sérstaklega hvernig unnt er að skipuleggja öflun og dreifingu
raforku þannig að allir landsmenn búi við sem jafnast raforkuverð. Í þessu sambandi skal
nefndin kanna alla möguleika, þar með talið breytta verkaskiptingu Rafmagnsveitna ríkisins
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og Landsvirkjunar eða hugsanlegan samruna fyrirtækja og endurskipulagningu orkuveitu-
svæða.

Nefndin skal skila tillögum sínum í skýrslu til Alþingis fyrir lok októbermánaðar 1988.
Kostnaður við störf nefndarinar greiðist úr ríkissjóði.

Greinargerð.

Á undanförnum árum hefur orðið stórfelld skipulags breyting í raforkumálum í heild án
þess að stefnumörkun í málaflokknum hafi átt sér stað.

Landsvirkjun, sem áður var í eigu ríkisins og Reykjavíkurborgar og sá um orkuöflun
fyrir Suðvesturland, hefur nú yfirtekið allar stærstu virkjanir landsins og er nú orðið
orkuöflunarfyrirtæki sem þjónar landinu öllu.

Í meginatriðum er skipulag raforkumála í landinu nú með þeim hætti að einn aðili,
Landsvirkjun, annast raforkuöflunina, rekur virkjanirnar og selur raforkuna í heildsölu til
þeirra sem dreifa henni síðan til notenda.

Stærstu dreifingaraðilar eru Rafmagnsveita Reykjavíkur og aðrar minni bæjarveitur og
síðan Rafmagnsveitur ríkisins (RARIK) og Orkubú Vestfjarða.

Rafmagnsveita Reykjavíkur og aðrar bæjarveitur búa við þær aðstæður að orkunotkun
er tiltölulega mikil miðað við stærð dreifikerfis og rekstur því tiltölulega hagkvæmur.
RARIK og Orkubú Vestfjarða annast hins vegar dreifingu og sölu á raforku til lítilla
þéttbýlisstaða og í víðáttumiklar sveitir landsins. Þar er raforkusala hins vegar mjög lítil
einkum miðað við lengd dreifikerfis og viðhalds- og rekstrarkostnað þess.

Til skamms tíma var það óhagræði í rekstri bætt þessum fyrirtækjum með álagningu
jöfnunargjalds á raforku, sem RARIK og Orkubúið fengu í sinn hlut til rekstrarins, en áður
hafði verið létt af þessum fyrirtækjum stofnkostnaði vegna byggðalína. Við niðurfellingu
jöfnunargjaldsins var því lofað að sá tekjumissir yrði að fullu bættur. Minna hefur orðið úr
því fyrirheiti en efni stóðu til og nauðsynlegt hefði verið. Jafnframt hefur þessum
fyrirtækjum verið lögð sú skylda á herðar að bera stofn- og rekstrarkostnað af línulögnum
sem engri arðsemi skila og taka lán til þeirra framkvæmda.

Mikill hluti raforkusölu RARIK og Orkubúsins er til húshitunar, öfugt við það sem
gerist hjá öðrum veitum. Stærsti hluti orkusölu þessara fyrirtækja er mjög óarðbær. Sáralítill
munur er nú t.d. á húshitunartaxta RARIK og því heildsöluverði er fyrirtækið greiðir fyrir
rafmagnið, enda hafa niðurgreiðslur á raforku til húshitunar staðið í stað frá árinu 1985 og
lækkað stórlega að raungildi. Mikill mismunur á smásöluverði raforku milli fyrirtækja liggur
þannig að stórum hluta í því að RARIK og Orkubúinu eru lagðar ákveðnar skyldur á herðar
sem aðrar veitur þurfa ekki að uppfylla. Þannig sitja RARIK og Orkubúið uppi með
óhagkvæmasta hluta raforkudreifingarinnar í landinu. Víðáttumikið og langt dreifikerfi sem
er rekstrarlega þungt og viðhaldsfrekt, ásamt ábataminnsta orkumarkaðinum sem að
verulegum hluta er raforkusala til húshitunar.

Landsvirkjun annast hins vegar orkuöflun og rekur virkjanirnar sem margar eru löngu
afskrifaðar og rekstrarlega mjög hagkvæmar. Landsvirkjun ákveður síðan heildsöluverðið til
RARIK og annarra veitna. Sjálfdæmi um verðlagningu hefur leitt til góðrar afkomu
fyrirtækisins.

Reglur um afskrift virkjana, lánskjör, vextir og gengisviðmiðanir fjárfestingarlána
ásamt umdeilanlegum fjárfestingum leiða einnig til þess að raforkuverð í landinu er hátt. Þá
má minna á að um árabil hefur raforka verið seld til erlendrar stóriðju á verði sem er lægra
en framleiðslukostnaðarverð frá nýlegum og áformuðum virkjunum. Raforkuverðið er bæði
hátt miðað við önnur lönd og aðra orkugjafa. RARIK keyrir nú dísilvélar til að ná niður
toppum í orkukaupum af Landsvirkjun í sparnaðarskyni og áhöld eru um hvort borgar sig
fyrir sum fyrirtæki að keyra dísilstöðvar eða kaupa raforku í smásölu.
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Núverandi skipulag raforkumála leiðir til mikils misræmis, annars vegar milli heildsölu-
aðilans og þeirra sem selja raforkuna á hagkvæmustu og þéttbýlustu markaðssvæðunum og
hins vegar þeirra er þjóna óhagstæð asta hluta markaðarins í dreifbýlinu og verða að taka á
sig sérstakar kostnaðarsamar og félagslegar skyldur að kröfu stjórnvalda. Sá aðstöðumunur
fer vaxandi og stefnir í algjört óefni ef ekki verður gripið til aðgerða. Rekstrarhalli RARIK
er nú áætlaður 400 millj. kr. á þessu ári.

Afleiðingin er m.a. mjög mikill munur á verði raforku eftir orkuveitusvæðum sem
augljóslega fer vaxandi. Sá munur leiðir til ójafnaðar eftir búsetu og bitnar harðast á
raforkunotendum á orkuveitusvæðum RARIK og Orkubúsins.

Þessi verðmismunur nemur allt að 30% þar sem mestu munar.
Með ákvörðunum stjórnvalda hafa Rafmagnsveitur ríkisins verið skuldbundnar til að

ráðast í óarðbæra fjárfestingu á sviði raforkumála. Raunar er um að ræða sjálfssagt og
eðlilegt félagslegt verkefni sem leitt hefur til aukins jafnaðar í þjóðfélaginu. Samfélagið allt
verður að standa undir því verkefni en ekki einungis raforkunotendur einstakra orkuveitu-
svæða. Stjórnvöld hafa ákveðnar skyldur við raforkunotendur um land allt sem felast í því að
þeim sé tryggð raforka á viðunandi verði og að verðmismunur milli orkuveitusvæða sé ekki
óhóflegur.

Verkaskipting raforkufyrirtækjanna hefur verið með þeim hætti að RARIK hefur haft á
hendi stærsta hluta hins óarðbæra félagslega þáttar. Jafnframt hefur arðbærari hluti
orkusölu fyrirtækisins dregist saman. Heildsöluverð raforkunnar , sem RARIK kaupir, er
ákveðið af Landsvirkjun en stjórnvöld þrýsta niður útsöluverðinu af eðlilegum ástæðum og
knýja á um aukin félagsleg verkefni. Fjárhagsstaða milliliðar í slíkri stöðu er því afleit og á
tímum kaldrar markaðshyggju eiga slík fyrirtæki sífellt meira undir högg að sækja hversu
mikilvægt sem hlutverk þeirra er. Í þessu tilliti er nauðsynlegt að endurskoða verkaskipting-
una. Ein leiðin gæti verið að Landsvirkjun sæi um rekstur allra háspenntra lína og seldi
raforkuna í heildsölu á sama verði um land allt. Samruni fyrirtækja kemur til greina og
ýmsar fleiri leiðir þarf að skoða.

Þjóðfélagslega nauðsyn ber til þess að á hverjum tíma sé leitað hagkvæmustu leiða í
raforkuöflun og dreifingu. Jafnframt er mikið réttlætismál að raforkuverðið í landinu verði
jafnað frá því sem nú er og svo sem kostur er á hverjum tíma.

Raunhæfasta leiðin til að ná því markmiði er að taka nú raforkumálin í heild til
gagngerrar endurskoðunar og marka þessum málaflokki nýja og skýra stefnu með aukna
hagkvæmni og jöfnuð að leiðarljósi.

Fylgiskjal.

Upplýsingar frá Rafmagnsveitum ríkisins um afkomu fyrirtækisins,
gjaldskrárbreytingar o.fl.

Afkoma RARIK.
Rekstrarhalli á árinu 1987 er áætlaður tæpar 300 millj. kr. Endanlegt uppgjör liggur enn

ekki fyrir og ekki er tekið tillit til svokallaðra verðbreytingarfærslna í þeirri tölu.
Á árinu 1988 er gert ráð fyrir að halli á rekstri nemi 350-400 millj. kr. ef miðað er við

gildandi gjaldskrá (frá 1. des. 1987) og 25% verðlagshækkun milli áranna 1987 og 1988.
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Gjaldskrárbreytingar.
Hér eru tekin dæmi af töxtum Al (almennur heimilistaxti) þar sem meðalnotkun er um

4000 kwst. á ári og CI (húshitun), með og án niðurgreiðslu, þar sem meðalnotkun er um
33 000 kwst. á ári. Frá því í ársbyrjun 1985 hafa gjaldskrárbreytingar RARIK verið sem hér
segir:

Tatlal.
Gildistaka Al CI CI niðurgreitt
1. júlí 1985 0.7% 0.0% 0.0% Söluskattshækkun
1. jan. 1986 14.1% 17.1% 28.4% Gj aldskrárhækkun
1. mars 1986 -20.4% -7.4% -11.1% Gjaldskrárlækkun við niður-

fellingu verðjöfnunargj alds
1. jan. 1987 7.1% 7.1% 11.2% Gjaldskrárhækkun
1. ágúst 1987 9.5% 11.3% 17.2% Gjaldskrárhækkun
1. des. 1987 15.9% 17.7% 25.5% Gj aldskrárhækkun

Tatla 2.
Me'ðaltalshækkun taxta og byggingarvísitölu milli ára.

Tímabil Al C1 C1 ngr. B-vísitala
1984-1985 20.1% 17.0% 15.8% 32.1%
1985-1986 -5.0% 9.6% 15.9% 24.8%
1986--1987 8.6% 13.0% 20.3% 17.6%
1987-1988 20.2% 23.0% 33.8% 25.0%

Gert var ráð fyrir 25% hækkun byggingarvísitölu milli áranna 1987 og 1988 þegar
gjaldskrárhækkun var ákveðin 1. desember sl.

Af þessu má sjá að gjaldskrárhækkanir RARIK hafa verið innan marka verðlagsþróun-
ar og stundum ríflega. Niðurgreiðslur valda því hins vegar að útgjöld notenda rafhitunar
hafa aukist mun meira en gjaldskárhækkanir RARIK sýna. Niðurgreiðslur hafa verið
óbreyttar að krónutölu undanfarin þrjú ár og Alþingi samþykkti nýlega að skerða
niðurgreiðslur sem ekki er enn komið til framkvæmda (úr 230 millj. kr. í 200 millj. kr.).
Þrátt fyrir það lítur út fyrir með áður gefnum forsendum að niðurgreitt verð til húshitunar
verði mun lægra að raungildi á árinu 1988 en það var síðustu missirin áður en gripið var til
niðurgreiðslna.

Í töflu 3 má sjá hvernig útgjöld meðalheimilis hafa þróast að raunvirði miðað við
byggingarvísitölu frá árinu 1980, en á því ári var gjaldskrá RARIK stokkuð upp verulega.
Um er að ræða meðalverð hvers árs samkvæmt gjaldskrá umreiknað á verðlagi ársins 1988,
en þar er vísitalan sett 400. Í hlutfallsdálki er verðið 1980 sett sem 100. Niðurgreiðslur hófust
í október 1982.

Niðurgreiðslur eru ákveðnar af stjórnvöldum og því er ákvörðun um þær hverju sinni
ekki í höndum RARIK. Af töflunni má sjá að orkuverð til heimilisnota er með lægsta móti
nú, en útgjöld notandans vegna hitunar heimilis hafa aukist að nýju síðustu missirin þrátt
fyrir lækkandi gjaldskrá að raunvirði þar sem niðurgreiðslur hafa staðið í stað eins og áður
sagði og því rýrnað að raungildi.
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Tafla 3.
el, niðurgreitt, 33000 kwst.

Ár B-vísitala Hlutfall kr.lári kr./mán.
1980 33.34 100.00 70428 5869
1981 51.36 99.71 70226 5852
1982 80.50 107.45 75672 6306
1983 136.58 108.05 76096 6341
1984 165.26 94.13 66296 5525
1985 218.36 82.48 58088 4841
1986 271.96 76.77 54070 4506
1987 321.00 78.24 55104 4592
1988 400.00 84.00 59160 4930

Al, 4000 kwst.
Ár B-vísitala Hlutfall kr./ári kr.lmán.
1980 33.34 100.00 29953 2496
1981 51.36 87.52 26215 2185
1982 80.50 103.45 30986 2582
1983 136.58 136.41 40858 3405
1984 165.26 139.55 41801 3483
1985 218.36 126.83 37989 3166
1986 271.96 96.71 28966 2414
1987 321.00 88.99 26654 2221
1988 400.00 85.93 25740 2145

Samanburður milli RR og RARIK.
Heimilistaxti Rafmagnsveitna ríkisins er nú um 36% hærri en hjá Rafmagnsveitu

Reykjavíkur (RR). Minnsti munur síðasta áratuginn varð um 24%, í kringum 1980, en
líklega einna mestur á árunum 1977-1978, þá komst hann í um 70-80%. Allnokkur
verðmunur er á einstökum töxtum RR og RARIK, en í sumum tilvikum er erfitt að bera
saman taxta vegna mismunandi skilmála. Allmikill munur getur t.d. virst á afltaxta til
iðnaðar ef litið er beint á gjaldskrárverð. en skilmálar RARIK hafa verið mun mildari, t.d.
er reiknað út frá meðaltali fjögurra hæstu toppa ársins hjá RARIK, en hæsti toppur notaður
hjá RR. Þetta og fleira dregur úr muninum. Hins vegar hefur meðalverð allrar smásölu verið
lægra hjá RARIK á undanförnum árum og er það vegna hinnar miklu hlutdeildar rafhitunar
í orkusölunni. Það er því ekki vegna þess að álagning RARIK sé meiri en hjá RR að
gjaldskráin er hærri heldur vegna samsetningar markaðarins. Þvert á móti er álagning
RARIK allnokkru minni þrátt fyrir töluvert erfiðari aðstæður í orkudreifingu.
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Húshitunartaxti el, tekjur og tilkostnaður RARIK 1. des. 1987.

~ Tilkostnaður RARIK v. innanbæjarkerfa

I§ Tilkostnaður RARIK v. stofnlínukerfa

mm Orkuöflunarkostnaður v. tapa

~ Orkuöflunarkostnaður v, sölu

mm Niðurgreiðslur

. Grunngjald (gjald til notenda) 13Im
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C1 Orkuöflunarkostnaður Tilkostnaður RARIK

RARIK af húshitun
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Greinargerð með súluriti um tekjur og tilkostnað af húshitunartaxta CI.

Súlurit um tekjur og tilkostnað af húshitunartaxta CI er hugsað til að skýra myndrænt
eftirfarandi þrjú atriði:
1. Gjaldskrárskiptingu á taxta CI, þ.e. hvernig taxtinn skiptist í grunngjald og niður-
greiðslur.

2. Tekjuskipting af taxta CI, þ.e. hvernig tekjur skiptast milli Landsvirkjunar og
Rafmagnsveitna ríkisins.

3. Tilkostnað Rafmagnsveitna ríkisins af taxta CI, þ.e. orkuöflunarkostnað, tilkostnað
vegna stofnlínukerfa og tilkostnað vegna innanbæjarkerfa.
Eftirfarandi forsendur eru notaðar:

1. Gjaldskrárskipting samkvæmt taxta CI.
Miðað er við gjaldskrá frá 1. des. 1987. Gert er ráð fyrir 33 427 kwst. ársnotkun.

Grunngjald reiknast þá 1,79 kr./kwst. og niðurgreiðslur 0,63 kr./kwst. Raforkuverð
samkvæmt taxta CI er þá 2,42 kr./kwst. (fastagjald innifalið).

2. Orkuöflunarkostnaður RARIK.
Í tekjuskiptingu af taxta CI er reynt að skipta tekjum af CI milli Landsvirkjunar og

RARIK. Til að finna tekjur Landsvirkjunar er notað meðalverð forgangsorku frá
Landsvirkjun (orkuöflunarkostnaður RARIK). Þar er notuð áætlun um orkuviðskiptin 1987
frá því nú í desember og miðað við verð samkvæmt gjaldskrá LV frá 1. des. 1987 og fundið
meðalverð allrar orku. Verður orkuverðið samkvæmt því 1771 kr./kwst. Bætt er við 12%
tapi til að finna orkukostnað í smásölu. Hefur taphlutfallið lækkað um fjórðung frá því þessi
athugun var síðast gerð og er það í samræmi við þróun undanfarinna ára.

3. Tilkostnaður Rafmagnsveitna ríkisins af taxta C1.
a. Notaðar eru sömu forsendur og að ofan varðandi orkuöflunarkostnaðinn.
b. Tilkostnaður RARIK af stofnlínukerfum felst í fjármagns- og rekstrarkostnaði af
stofnlínukerfum RARIK. Er stuðst við niðurstöður nýuppreiknaðrar athugunar á
álagningarþörf RARIK í heildsölu (frá desember 1987) og notuð sú niðurstaða sem þar
fæst að frádregnum þætti tapkostnaðar í álagningarþörfinni. Miðað er við 6%
reiknivexti sem svara til 0,48 kr./kwst., fært á vísitölu byggingarkostnaðar 344. Til
samanburðar er rétt að geta að samkvæmt uppfærðum niðurstöðum athugunar Edwards
G. Guðnasonar frá 24. nóv. 1980 um þennan kostnað ætti að standa 0,47 kr./kwst.
Mismunur þessara tveggja óháðu athugana er því vel innan óvissumarka.

c. Tilkostnaður af innanbæjarkerfum felst í fjármagns- og rekstrarkostnaði þeirra. Ekki
liggja fyrir nýjar tölur þar um, þannig að hér er byggt á eldri gögnum. Úr
húshitunaráætlun frá 1975 og skýrslu frá Edward G. Guðnasyni frá 24. nóv. 1980 fæst
kostnaður af innan bæjarkerfum fyrir utan tap 1,4 gkr ./kwst. á verðlagi í nóvember 1980.
Sá tilkostnaður svarar nú til 0,13 kr./kwst. uppfært með vísitölu byggingarkostnaðar.

8


