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Austurstræti 8-10,
150 Reykjavík.

Umsögn Norðurorku hf. um breytingu á lögum nr. 78/2002, um 
niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, með síðari breytingum.

Almennt um frumvarpið.

Norðurorka hf. þakkar fyrir að fá frumvarpið til umsagnar.
Norðurorka hf. gerir ekki athugasemdir við frumvarpið sem slíkt en tekur undir þær 
áherslur sem Samorka setur fram um málið og minnir jafiiframt á samþykkt 
aðalfundar Samorku 10. mars sl. um styrk til nýrra hitaveitna sem send var 
stjómvöldum í kjölfar fundarins.

Áherslur Samorku eru þessar helstar:

Samorka leggur áherslu á að við breytingu á lögunum væri rétt að taka til athugunar 
aðrar breytingar sem væru til þess fallnar að auka lagningu nýrra hitaveitna eða 
stækka eldri veitur. Hægt er að lækka útgjöld ríkisins til niðurgreiðslna til langs tíma 
með því að leggja hitaveitur sem víðast. Slík hitaveituvæðing samræmist einnig stefnu 
ríkisstjómarinnar í byggðarmálum þar sem hitaveitur bæta búsetuskilyrði og auka 
verðmæti eigna.

Á siðasta aðalfundi Samorku, 10. mars sl. var samþykkt ályktun þar sem því er beint 
til stjómvalda að endurgreiðslutími til nýrra hitaveitna og stækkunar eldri verði 
lengdur úr 8 árum í 15 ár. Einnig að árlegt hámark styrkveitinga verði hækkað úr 20%

Ljóst er að enn má auka þátt jarðhita í upphitun húsa með því að auka hlut 
niðurgreiðslufjármuna til verkefna sem hitaveitur hafa hingað til álitið óhagkvæm t.d. 
vegna stijálbýlis eða hlutfallslega hárrar stofnfjárfestingar. Endingartími þessara 
fjárfestinga er mun lengri en sem nemur endurgreiðslutíma niðurgreiðslna þannig að 
ríkið nýtur að fullu eftir þann tíma. Reynslan hefur sýnt að áhugi á að tengjast 
hitaveitum er mikill í dreifbýli og í nágrenni þéttbýlisstaða og fer vaxandi.

í 40%.
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Athumsemdir við einstakar ereinar frumvarpsins.

Ekki eru gerðar athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.

Virðingarfyllst,
Akureyri, 18. apríl 2006. 
Fh. Norðurorku hf.

Franz Amason forstjóri.

Sentí tölvupósti og jafiiframtpóstlagt.


