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UmsÖgn um tíllögu tll þingsályktunar um sókn í atvinnumálum, 10. mál

í tillögunni er m.a. fjallað um orkumál og orkuskipti, í IX. kafla. Samorka tekur undir 
áherslu á faglega veitingu virkjanaleyfa og að stjórnvöld virði þau tímamörk sem sett 
eru í þeim efnum. Þá sjá fslensk orkutyrirtæki mikil tækifæri í aukinni nýtingu raforku í 
samgöngum og fylgjast af áhuga með þröun tækninýjunga í þvi sambandi.

Ennfremur taka samtökin undir hugmyndir um að veita megi opinbera styrki til þeirra 
u.þ.b. 10% heimiia sem ekki eiga kost á heitu vatni til húshitunar, sem nýst gætu til 
kaupa á varmadælum, giuggaskiptum, bættri einangrun húsa eða öðrum 
orkusparnaði gegn lækkuðum niðurgreiðsium hins opinbera á orku til húshitunar, eins 
og segir í 4. tölulið IX. kafla tillögunnar. Samorka styður að slíkar styrkveitingar verði 
heimilaðar, enda verði slík kaup og notkun á varmadælum talin hagkvæmari en 
rafhitun, sem er mun ódýrari hérlendis en í okkar nágrannalöndum. Samtökin minna 
þó jafnframt á mikilvægi jarðhitaleitar og styrkveitinga til uppbyggingar nýrra 
hitaveitna, sem alla jafna hafa reynst vera þjóðhagsfega arðbær ráðstöfun opinberra 
fjármuna.

Hvað varðar 5. lið IX. kafla tillögunnar, um stofnun „Jöfnunarsjóðs raforku" sem hafi 
það hlutverk að jafna orkuverð í landinu, þá fylgja tillögunni ekki frekari skýringar á 
því í greinargerð hvernig slíkum sjóði væri ætiað að starfa. Líkt og fram kemur hér að 
ofan styðja samtökin að hið opinbera hlutist tii um jöfnun húshltunarkostnaðar m.a. 
með stuðningi við jarðhitaleit og uppbyggingu nýrra hitaveitna. Samorka minnir hins 
vegar á að framleiðsla og sala á raforku eru samkeppnissvið skv. raforkulögum nr. 
65/2003. Að mati Samorku eru engar forsendur fyrir jöfnunargreiðslum innan slíks 
markaðskerfis. Öðru máli kann að gegna um dreifingu, sé það vilji Alþingis, en 
raforkudreifíng er alia jafna kostnaðarsamari í dreifbýli en í þéttbýli. Eins og staðan er 
í dag gildir sama gjaldskrá fyrir raforkuflutning um land allt, en mismunandi gjaidskrár 
fyrir dreifingu. Dæmi eru um niðurgreiðslur á dreifingu úr ríkissjóði -  vegna rafhitunar 
og til garðyrkjubænda.

Að öðru leyti visast til umsagna einstakra aðildarfyrirtækja Samorku. 
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