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Þingskjal 366, mál nr. 237 -  breyting á lögum nr. 98/2004, um jöfnun kostnaðar við 
dreifingu raforku

Samband garðyrkjubænda styður frumvarpið og hvetur til þess að það verði samþykkt.

Undirritaður vill koma á framfæri nokkrum atriðum sem snerta þær breytingar sem er verið að boða 
með frumvarpinu.

Á undanförnum árum hefur helsta hagsmunamál Sambands garðyrkjubænda verið rafmagnsmál. Þau 
skipta verulegu máli við rekstur ylræktarframleiðslu grænmetis og blóma þar sem rafmagn er um 20- 
30% rekstrarkostnaði.

Garðyrkjan og raforkan
SG hefur tekið saman mikið af upplýsingum um hagsmuni garðyrkjunnar. Verkfræðistofan Efla tekur 
saman í upphafi hvers árs upplýsingar um þróun raforkuverðs sem fylgir með umsögninni. Þar kennir 
ýmissa grasa.

Á milli áranna 2002 og 2012 jókst orkunotkun í garðyrkju um 130% úr 31.9 MWh í 76.3 MWh. Þetta 
er í raun tími byltingar í þróun í ylræktar þar sem fjárfesting varð verulega mikil í raflýsingu og fleiri 
framleiðendur byrja lýsingu allt árið. Árið 1990 var raforkunotkunin aðeins 5 GWh og hefur því hún 
aukist að meðaltal um 13% á ári á tveimur áratugum.

Ef gögn Eflu eru skoðuð þá kemur í ljós að orkukostnaður garðyrkjunnar (orka og dreifing hennar) frá 
1. janúar 2005 til 1. janúar 2014 hefur hækkað í þéttbýli um 59%. Orkan sjálf hækkaði um 42% en 
dreifingin um 87%. Ef síðan er skoðuð hækkun orkukostnaðar í dreifbýli á sama tíma þá hefur hann 
hækkað um 75% og er hækkun á orkunni sú sama og fyrir þéttbýlið eða 42% en hins vegar kemur í 
ljós að hækkun dreifingar er 134%! Sjá mynd 1.

Vísitala neysluverðs á tímabilinu hefur hækkað um 75%. Við framleiðslu orkunnar er samkeppni en 
einokun ríkir við dreifingu hennar. Við nánari skoðun á samantekt Eflu má sjá að RARIK hefur frá árinu 
2008 hækkað sínar gjaldskrár langt umfram vísitölur. Árið 2008 hækka þær í tvígang um 6% í hvert 
skiptið og 1.1.2009 um heil 15% og enn átti eftir að koma önnur hækkun það ár. Frá hruni hefur 
stefna RARIK í gjaldskrármálum valdið verulegum kostnaðarauka fyrir garðyrkjubændur.
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Hækkun á neysluverði, orku og dreifingu 
1.1.2005 - 1.1.2014
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Vísitala neysluverðs Orka Dreifing RARIK þéttb. Dreifing RARIK
dreifb.

Mynd 1 -  HEIMILD: Samband garðyrkjubænda

Þáttur Kostnaður
Mkr.

Framlag ríkisins við upphaf árs 2005 99,5
Aukning til 2011 vegna aukins markaðar 37,1
Aukning til loka 2011 vegna verðhækkana 116,1

A LLS 252,7
Tafla 1 -  HEIMILD: Efla verkfræðisofa

Staðhæft er að auka hefur þurft niðurgreiðslur á dreifikostnaði til garðyrkjubænda verulega síðan 
2007. Það er ekki einu sinni hálfsannleikur því í töflu 1 má sjá hvert þessi framlög hafa runnið. Árið 
2005 var framlagið um 100 milljónir króna en til loka árs 2011 var bætt við 37 m kr vegna aukinnar 
notkunar en 116 m kr vegna hækkunar gjaldskrá RARIK. Orkukaup garðyrkjubóndans jukst á 
fyrrgreindu tímabili um 42% en orkukostnaðurinn um 113%.

Dreifingin er myllusteinninn!
Eins og komið hefur fram þá hefur SG vandað sig við málflutning sinn og notað til þess verulegan tíma 
og lagt út í mikinn kostnað. Eina sem hefur skilað árangri er að gengist var inn á réttláta kröfu SG um 
að breyta skilgreiningu á dreifbýli og þéttbýli þegar kæmi að ákvarða hvaða gjaldskrá ætti að gilda við 
dreifingu rafmagns.

SG hafði lengi bent á að það gæti ekki staðist rökhugsun að miða þéttbýli við fjölda íbúa heldur væri 
æskilegt að taka tillit til annara þátta. Viðmiðið fyrir þéttbýli var að þar byggju 200 manns! Staðir eins 
og Laugarás í Bláskógarbyggð sem taldi í kringum 140 íbúa taldist þess vegna til dreifbýlis en þar eru



nokkrar garðyrkjustöðvar sem nota hver um sig margfalt á við 200 manna byggð. Einnig var bent á að 
það væri sérkennilegt þegar ein garðyrkjustöð í Borgarnesi sem notaði jafn mikið rafmagn og allir 
íbúar Borgarnes en þar sem hún væri stödd í dreifbýli væri henni refsað með 25% hærri gjaldskrá. Ein 
af stærstu garðyrkjustöðvum landsins, Hveravellir í Reykjahverfi, er einnig í dreifbýli en orkunotkun 
þar er á við 4-5000 manna íbúðabyggð. Með einfaldri reglugerðarbreytingu var skilgreiningin rýmkuð 
og tekið tillit til orkunotkunar og Laugarás féll innan nýrrar skilgreiningar en t.d. garðyrkjustöðvarnar 
á Laugalandi í Stafholtstungum og Hveravellir þurfa enn að borga samkvæmt hærri gjaldskrá.

Stefna RARIK og stjórnavalda 2008-2009 með hækkunum á töxtum eða minni stuðningi vegna 
dreifikostnaðar rafmagns hafði verulega áhrif á framleiðslu helstu afurða í ylrækt. Í töflu 2 má sjá að 
orkunotkun í garðyrkju minnkaði á þessum tíma í fyrsta skipti frá því að raflýsing var innleidd í 
garðyrkju. Minnkað hún um 4.8% árið 2009.

Ar Notkun
MWh

Aukning
%

2002 31.943 4,1
2003 34.294 7,4
2004 42.849 24,9
2005 51.734 20,7
2006 59.991 16,0
2007 68.711 14,5
2008 70.476 2,6
2009 67.068 -4,8
2010 69.087 3,0
2011 73.422 6,3
2012 76.274 3,9
2 -  HEIMILD: Efla verkfFræðisofa

Framleiðsla breyttist að sama skapi eins og hér kemur fram:
Gúrkur -4.2%
Tómatar -8,6%
Paprikur +4.5%
Samtals minnkuð tekjur grænmetisframleiðenda vegna þessa um 55 m kr á verðlagi ársins 2009. 
(Heimild: Samband garðyrkjubænda)

Þegar ekki varð vart viðleitni stjórnvalda til að koma til móts við óskir um lagfæringu á 
rafmagnskostnaði þá var Verkfræðistofa Jóhanns Indriðasonar fengin til að kanna hagkvæmni eigin 
dreifiveitu á svæði sem nær yfir Flúðir, Reykholt og Laugarás í uppsveitum Árnessýslu en á þessu 
svæði er um 80% af ylrækt á Íslandi.

Til að gera langa sögu stutta þá varð niðurstaðan sú að hagkvæmni slíkrar framkvæmdar væri 
veruleg. Miðað við 550 milljón króna fjárfestingu þá væri endurgreiðslutíminn 7-8 ár. Það þýðir 
jafnframt að sýnt var fram á að garðyrkjubændur væru stórlega að greiða niður dreifingu á svæðinu 
og að gjaldskrá RARIK væri því of há. RARIK fékk að fara yfir útreikningana og var tekið tillit til 
athugasemda þeirra en það haggaði ekki því hversu hagkvæm slík framkvæmd er. Garðyrkjubændur 
ásamt sveitarfélögunum Bláskógarbyggð og Hrunamannahreppi mynduð fyrirtækið Uppsveitarorka til 
þess að vinna að málinu.



Áhrif lagasetningarinnar
Frumvarpið sem verið er að kynna gengur út á nýjan skatt á notkun dreifikerfis og þegar það hefur að 
fullu komist í notkun verður sá skattur 0,30 kr á kWst. Fjármagnið sem safnast verði síðan notað til 
þess að jafna kostnað við dreifingu á milli dreifbýlis og þéttbýlis.

Kostnaður garðyrkjubænda vegna áhrifa frumvarpsins verður um 21 milljón króna þegar það hefur 
náð þeim þriggja ára aðlögunartíma sem í frumvarpinu er. Til upprifjunar þá var á fjrálögum 2014 
bætt við 30 m kr viðbótarframlagi til leiðréttingar á niðurgreiðslu rafmagns til garðyrkjubænda (eins 
og fjárlagaliðurinn heitir) en þann 1. janúar 2009 ákvað þáverandi landbúnaðarráðherra að skerða 
það hlutfall sem verið hafði frá 2005 og var 95%. Eftir þrjú á verður því búið að taka til baka 2 af 
hverjum 3 krónum sem veitt er til viðbótar á árinu og staðan því sambærileg og var áður en fjárlög 
voru samþykkt.

Þrátt fyrir þetta telur SG að lagafrumvarpið vera mikla og jákvæða breytingu fyrir bæði íbúa á 
„köldum" svæðum og þá aðila innan SG sem reka sín fyrirtæki í skilgreindu dreifbýli. SG hefur kynnt 
sambærilega hugmynd á undanförnum árum þegar RARIK tók að hækka dreifbýlisgjaldskrá sína fram 
úr hófi. Oft gekk þessi leið undir nafninu „Símaleiðin" með vísun í það þegar ákveðið var að hafa eina 
gjaldskrá fyrir símanotkun á Íslandi.

F. h. Sambands garðyrkjubænda

Bjarni Jónsson, framkvæmdastjóri
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ÞRÓUN RAFORKUNOTKUNAR GRÓÐURHÚSA OG
RAFORKUVERÐS

Að beiðni Bjarna Jónssonar, framkvæmdastjóra Sambands garðyrkjubænda, hefur 
Efla verkfræðistofa tekið saman þessar upplýsingar um þróun raforkuverðs. Þessi 
samantekt er uppfærsla á greinargerð sem unnin var í janúar 2013 með rauntölum 
ársins 2013. Samantektin er unnin af Jóni Vilhjálmssyni rafmagnsverkfræðingi.

Almenn þróun raforkuverðs

Til að skoða almennt verðáhrif er litið á dæmigerðan notanda sem er með mikla 
lýsingu og þá miðað við 2.000.000 kWh (2 GWh) notkun á ári með 4.500 stunda 
nýtingu (afltoppur 444 kW). Orkunotkunin er 77% að vetri, 14% vor og haust (maí og 
september) og 9% að sumri. Síðan skiptir einnig máli hvort notkunin er í þétt- eða 
dreifbýli. Notuð er aflgjaldskrá hjá Rarik og Orkusölunni og ekki sett inn nein sérkjör 
en garðyrkjubændur fá smávægilegan afslátt af söluþættinum skv. samningum við 
Orkusöluna og Orkuveitu Reykjavíkur.

Á mynd 1 er sýnd verðþróun hjá notanda í þéttbýli samkvæmt þeim forsendum sem 
raktar eru hér að framan og hefur þá kostnaður við orkukaup og flutning og dreifingu 
verið lagður saman til að fá heildarkostnað. Eins og sést á myndinni þá lækkaði verðið 
verulega með kerfisbreytingunni sem varð 1. janúar 2005 út frá raforkulögum frá 
2003. Eftir kerfisbreytinguna og fram á daginn í dag hefur heildarkostnaður við 
raforkuöflun aukist heldur hægar en vísitala neysluverðs. Frá 1. janúar 2005 til 1. 
janúar 2014 hefur vísitala neysluverðs hækkað um 75% en heildarkostnaður við 
raforkuöflun (orkukaup og dreifing/flutningur) þessa tilbúna notanda hefur hækkað 
um 59% (bæði það sem greitt er af notandanum og það sem kemur frá hinu opinbera). 
Á mynd 2 er síðan sýndur kostnaður við hvorn þátt fyrir sig, þ.e. annars vegar 
orkukaup frá Orkusölunni og hins vegar dreifingu/flutning skv. gjaldskrá Rarik. Þar 
sést að dreifingin hefur hækkað um 87% á þessu tímabili en salan hefur hækkað um 
42%. Samkvæmt þessu virðist samkeppnin sem innleidd var í söluþáttinn hafa haldið 
aftur af hækkunum þar en tekjumörkunum sem sett voru fyrir sérleyfisþáttinn hefur 
ekki tekist að halda aftur af hækkunum í dreifingunni. E f horft er á mynd 3 sést 
upphæð orkukaupanna frá 1. janúar 2005. Þar kemur fram að ef um orku til lýsingar í 
gróðurhúsi væri að ræða mundi orkukaupandinn greiða rúmar 11,9 Mkr á ári nú en frá 
ríkinu kæmu um 5,7 Mkr.

Raforkuverd_20140121 Bls. 1
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Mynd 1 Þróun orkuverðs á afltaxta hjá Rarik og Orkusölunni, kostnaður 
samtals við orkukaup, flutning og dreifingu. Notandi sem notar 2 
GWh á ári með 4.500 stunda nýtingu í þéttbýli.

Mánuður
EFLA JV/13/01/2014

Mynd 2 Þróun orkuverðs á afltaxta hjá Rarik og Orkusölunni. Notandi sem 
notar 2 GWh á ári með 4.500 stunda nýtingu í þéttbýli.

Raforkuverd_20140121 Bls. 2
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Mynd 3 Kostnaður við kaup á 2 GWh á ári með 4.500 nýtingu. Dreifing á 
afltaxta hjá Rarik í þéttbýli og kaup á orku á afltaxta frá 
Orkusölunni.

Á mynd 4 er sýnd verðþróun hjá notanda í dreifbýli samkvæmt þeim forsendum sem 
raktar eru hér að framan. Notandinn í dreifbýlinu hefur ekki notið eins mikillar 
lækkunar eins og notandinn í þéttbýlinu enda var ekki lengur heimilt fyrir einstakar 
dreifiveitur að jafna verði á milli dreifbýlis og þéttbýlis eins og áður var gert. Frá 1. 
janúar 2005 til 1. janúar 2014 hefur vísitala neysluverðs hækkað um 75% en 
raforkukaup þessa tilbúna notanda hafa hækkað um 81% (bæði það sem greitt er af 
notandanum og það sem kemur frá hinu opinbera). Á mynd 5 er síðan sýndur 
kostnaður við hvorn þátt fyrir sig, þ.e. annars vegar orkukaup frá Orkusölunni og 
dreifingu/flutning skv. gjaldskrá Rarik. Þar sést að dreifingin hefur hækkað um 134% 
á þessu tímabili eða verulega umfram vísitölu neysluverðs en salan hefur hækkað um 
42%. Munurinn á kostnaði milli þéttbýlis og dreifbýlis hefur því farið vaxandi á 
tímabilinu aðallega vegna þess að dreifbýlisframlag frá ríkinu hefur dregist saman að 
raunvirði. E f horft er á mynd 6 sést upphæð orkukaupanna frá 1. janúar 2005. Þar 
kemur fram að ef um orku til lýsingar í gróðurhúsi væri að ræða mundi 
orkukaupandinn greiða um 12,1 Mkr á ári nú en frá ríkinu kæmu um 9,3 Mkr. Tekið 
hefur nú verið tillit til þess að hluti ríkisins er hærri í dreifbýlinu en þéttbýlinu.

Raforkuverd_20140121 Bls. 3
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Mynd 4 Þróun orkuverðs á afltaxta hjá Rafmagnsveitum ríkisins og 
Orkusölunni. Notandi sem notar 2 GWh á ári með 4.500 stunda 
nýtingu í dreifbýli.

Mánuður
JV/13/01/2014

Mynd 5 Þróun orkuverðs á afltaxta hjá Rarik og Orkusölunni. Notandi sem 
notar 2 GWh á ári með 4.500 stunda nýtingu í dreifbýli.

Raforkuverd_20140121 Bls. 4
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Mynd 6 Kostnaður við kaup á 2 GWh á ári með 4.500 nýtingu. Dreifing á 
afltaxta hjá Rarik í dreifbýli og kaup á orku á afltaxta frá 
Orkusölunni.

Á mynd 7 er sýnt hvernig framlög á fjárlögum til jöfnunar kostnaðar við dreifingu 
(dreifbýlisframlag) raforku hafa þróast en eins og þar kemur fram minnkuð þau 
verulega að raunvirði fram til 2013 sem leiddi af sér mun meiri hækkanir á dreifingu í 
dreifbýli en í þéttbýli. Í fjárlögum ársins 2014 er nú veruleg hækkun á 
dreifbýlisframlaginu og fyrir Alþingi liggur frumvarp um að afla tekna vegna þessarar 
aukningar með aukinni skattlagningu á almenna raforkusölu. Gera má því ráð fyrir að 
nú í vor hækki dreifbýlisframlagið en samhliða aukist kostnaður við raforkuöflun í 
þéttbýli.

Raforkuverd_20140121 Bls. 5
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IUpphæ ð

I Upphæð verðlag 2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ár
JV/07/01/2014

0

Mynd 7 Framlög á fjárlögum til jöfnunar kostnaðar við dreifingu raforku.

Þróun raforkunotkunar

Raforkunotkun í garðyrkju og ylrækt hefur aukist hratt á undanförnum árum og í töflu 
1 er sýnd orkunotkunin. Eins og sést í töflunni hefur notkunin aukist um 130% frá 
2002 til ársins 2012. Hér er um að ræða alla raforkunotkun í greininni, en einungis 
lýsing í gróðurhúsum er niðurgreidd og rauntölur um skiptingu notkunar á þessa þætti 
liggja ekki fyrir. E f sá þáttur væri 90% af notkuninni, eins og hér er miðað við, næmi 
hann um 66 GWh árið 2011. Á mynd 8 er þróun notkunar sýnd allt frá árinu 1990 
þegar notkunin var einungis rúmar 5 GWh. Aukningin hefur því verið að meðaltali 
rúm 13% á ári síðustu tvo áratugi. Notkunin hefur nánast stöðugt vaxið þetta tímabil 
en árið 2009 minnkaði hún samhliða því að kostnaður garðyrkjubænda við 
raforkukaup jókst verulega eins og fram kemur á myndunum hér að framan. Árið
2010 jókst notkunin að nýju og hún hefur aldrei verið jafn mikil og árið 2012. Tölur 
um árið 2013 liggja ekki fyrir fyr en kemur fram á vor 2014.

Árið 2011 voru um 41% af notkuninni í dreifbýli en 59% í þéttbýli og hefur orðið 
nokkur breyting á skiptingunni þar sem árið 2007 var um 60% af notkuninni í 
dreifbýli en 40% í þéttbýli. Þetta hefur gerst þar sem þéttbýlisstaður á Suðurlandi 
hefur skv. skilgreiningu færst úr dreifbýli yfir í þéttbýli á þessu tímabili. E f við 
áætlum nú kostnaðinn við orkukaup og gerum ráð fyrir að lýsingin sé 90% af 
notkuninni í töflu 1. Notuð eru þau einingaverð sem fást út frá útreikningunum sem 
sýndir eru á myndum 1 til 6 nema gert er ráð fyrir að orkukaup (ekki afsláttur af 
dreifingu) til lýsingar séu á 5% lægra verði en þar koma fram vegna afslátta og 
tilboða. Önnur notkun en til lýsingar er aftur á móti á fullu verði skv. fyrrnefndu dæmi 
og gæti það verið vanmat á verði þar sem hér er oft um litla notkun að ræða. Á móti
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gæti hlutur annars en lýsingar verið minni en 10% en ekki liggja fyrir gögn um það. Í 
töflu 2 er sýndur áætlaður kostnaður miðaður við það verð sem var í gildi undir lok 
árs 2011. Skiptingin milli þess sem garðyrkjubændur greiða og framlags ríkisins er 
um 65/35% eins og fram kemur í töflunni.

Tafla 1 Raforkunotkun við garðyrkju (notkunarflokkur 0116).

Ár Notkun
MWh

Aukning
%

2002 31.943 4,1
2003 34.294 7,4
2004 42.849 24,9
2005 51.734 20,7
2006 59.991 16,0
2007 68.711 14,5
2008 70.476 2,6
2009 67.068 -4,8
2010 69.087 3,0
2011 73.422 6,3
2012 76.274 3,9

Mynd 8 Raforkunotkun við garðyrkju tímabilið 1990 til 2012.
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Í töflu 3 er sýndur kostnaðurinn miðaður við gjaldskrár við upphaf árs 2005 og 
orkunotkun þess árs. Samkvæmt þessum tölum hefur upphæð orkukaupa hækkað um 
113% á milli þessara ára en á sama tíma hefur orkunotkunin aukist um 42%.

Tafla 2 Áætlaður kostnaður við raforkukaup í garðyrkju og ylrækt á árinu 
2011 miðað við verðlag undir lok ársins.

Þáttur Greiðslu-
aðili

Orka
MWh

Kostnaður
Mkr.

Hlutur
%

Dreifing, þéttbýli Ríkið 39.131 115,8 18,7
Dreifing, dreifbýli Ríkið 26.949 104,0 16,8
Samtals Ríkið 66.080 219,9 35,5

Dreifing, þéttbýli Notandi 39.131 29,0 4,7
Orkukaup, þéttbýli Notandi 39.131 166,3 26,9
Dreifing, dreifbýli Notandi 26.949 25,9 4,2
Orkukaup, dreifbýli Notandi 26.949 114,5 18,5
Samtals. Lýsing Notandi 66.080 335,7 54,2
Önnur raforka garðyrkju Notandi 7.344 63,5 10,3
Samtals Notandi 73.424 399,1 64,5

A LLS 73.424 619,0 100,0

Tafla 3 Áætlaður kostnaður við raforkukaup í garðyrkju og ylrækt á árinu 
2005 miðað við verðlag við upphaf ársins.

Þáttur Greiðslu- Orka Kostnaður Hlutur
aðili MWh Mkr. %

Dreifing, þéttbýli Ríkið 18.624 35,8 12,3
Dreifing, dreifbýli Ríkið 27.936 63,7 21,9
Samtals Ríkið 46.560 99,5 34,3

Dreifing, þéttbýli Notandi 18.624 3,0 1,0
Orkukaup, þéttbýli Notandi 18.624 61,1 21,0
Dreifing, dreifbýli Notandi 27.936 5,3 1,8
Orkukaup, dreifbýli Notandi 27.936 91,6 31,6
Samtals. Lýsing Notandi 46.560 161,0 55,5
Önnur raforka garðyrkju Notandi 5.173 29,8 10,3
Samtals Notandi 51.733 190,9 65,7

A LLS 51.733 290,3 100,0

Í töflu 4 kemur fram áætlað framlag ríkisins til lækkunar kostnaðar við raflýsingu í 
gróðurhúsum. Áætlað er að framlagið hafi verið um 100 Mkr á árinu 2005 og fram til
2011 hafi það aukist um 37 Mkr vegna aukinnar raflýsingar. Vegna hækkana á 
gjaldskrám dreifiveitna er áætlað að framlagið hefði þurft að aukast um 116 Mkr. 
fram til 2011 ef framlagið hefði átt að vera eins og árið 2005.
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Tafla 4 Áætlað framlag ríkisins til lækkunar kostnaðar við lýsingu í 
gróðurhúsum ef framlagið hefði verið breytt að raunvirði, aukning 
frá upphafi árs 2005 greind niður á þætti.

Þáttur Kostnaður
Mkr.

Framlag ríkisins við upphaf árs 2005 99,5
Aukning til 2011 vegna aukins markaðar 37,1
Aukning til loka 2011 vegna verðhækkana 116,1

A LLS 252,7
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