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Ahrif jöfnunargjalds á raforkudreifingu

Ef miðað er út frá hinum almenna notenda þá má skipta almennum notendahópum raforku í sex 

hópa.

A) almenn raforkunotkun í þéttbýli (Allt húsnæði með jarðvarmaveitu i þéttbýli)
B) almenn raforkunotkun í dreifbýli (Allt húsnæði með jarðvarmaveitu i dreiftbýli)
C) Niðurgreidd rafhitun í þéttbýli (íbúðarhúsnæði án jarðvarmaveitu í þéttbýli)
D) Niðurgreidd rafhitun í dreifbýli (íbúðarhúsnæði án jarðvarmaveitu í dreifbýli)
E) Óniðurgreidd rafhitun í þéttbýli (sumarhús, opinberar bygg. og fyrirtæki án jarðvarmaveitu i þéttbýli)
F) Óniðurgreidd rafhitun í dreifbýli (sumarhús, opinberar bygg. og fyrirtæki án jarðvarmaveitu i þéttbýli)

Jöfnunargjald sem næmi 0,30 aurum á hverja kWst myndi leggjast á alla notendur en yrði svo nýtt til 

að jafna dreifikostnað milli dreifbýlis og þéttbýlis. Orkukostnaður er i dag jafnaður með tvennum 

hætti annarsvegar er dreifbýlisframlagið sem gildir fyrir alla notkun i dreifbýli og hinsvegar er það 

niðurgreiðsla á alla rafhitun lögheimila. Þetta þýðir að liðirnir tveir skarast örlitið i menginu 

"lögheimili í dreifbýli með rafhitun". Um 27%  af dreifingu raforku í dreifbýli fer i niðurgreidda rafhitun 

og hækkun dreifbýlisframlags lækkar því niðurgreiðsluþörf rikissjóðs. Þetta skapar svigrúm til að 

hækka niðurgreiðslur og mæta þannig hækkunaráhrifum frumvarpsins á rafhitun i þéttbýli. Áhrif á 

einstaka hópa yrði þá mismunandi. Lokaverð til notenda í hópi A og E myndi hækka og 

krónutöluhækkunin yrði mest hjá hópi E enda raforkunotkun til hitunar margföld miðað við almenn 

notkun. Lokaverð hjá hópi B, D og F myndi lækka með hærra dreifbýlisframlagi og hópur C myndi 

u.þ.b. standa í stað þar sem hækkun vegna jöfnunargjalds yrði mætt með hærri niðurgreiðslum á 

rafhitun.

Hópur Áhrif

A +

B -

C 0

D

E ++

F -
+ hækkun, -  lækkun, 0 engin áhrif

Heimilisnotkun

Dreifiveita

Núverandi kerfi 

almenn 

notkun m/VSK

Breytt kerfi 

almenn 

notkun m/VSK

Lækkun/hækkun 

almenn 

notkun m/VSK

RARIK Þéttbýli 85.689 87.571 2,20%

RARIK dreifbýli 116.474 107.034 -8,10%

0 V Þéttbýli 86.441 87.452 1,17%

OV dreifbýli 114.248 105.583 -7,58%

OR þéttbýli 82.982 84.567 1,91%

HS-veitur þéttbýli 77.658 79.541 2,42%

Norðurorka þéttbýli 74.822 76.704 2,52%

Rafv. Reyðarfjarðar þéttbýli 81.416 81.877 0,57%
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Á eftirfarandi mynd má sjá áhrif á almenna raforkunotkun (5000 kWst). Eins og sjá má verður hækkun 

í þéttbýli vegna jöfnunargjalds á bilinu 0,5-2,5 %  eftir dreifiveitum. Lækkun í dreifbýli er á bilinu 7,6- 

8,1%. Allar hækkanir um áramót sem tilkynntar hafa verið eru komnar inn í útreikningana

Eftirfarandi tafla sýnir áhrif á rafhitun og þar kemur inn aukinn jöfnun vegna svigrúms til hækkana á 

niðurgreiðslum til húshitunar.

Heimilisnotkun

Dreifiveita

Núverandi kerfi 

Hitun 

notkun m/VSK

Breytt kerfi 

Hitun 

notkun m/VSK

Lækkun/hækkun 

hitunar 

kostnaði m/VSK

RARIK Þéttbýli 200.743 200.743 0,00%

RARIK dreifbýli 233.866 212.898 -8,97%

OV Þéttbýli 208.644 208.644 0,00%

OV dreifbýli 235.082 212.898 -9,44%

OR þéttbýli 212.898 212.898 0,00%

HS-veitur þéttbýli 204.390 204.390 0,00%

Norðurorka þéttbýli 199.831 199.831 0,00%

Rafv. Reyðarfjarðar þéttbýli 200.135 200.135 0,00%

Eins og sjá má verður lækkun í dreifbýli vegna jöfnunargjalds á bilinu 9 -9,5 %. Hækkun í þéttbýli 

þurrkast ú t .

Samanlögð áhrif á alla orkunotkun má sjá á eftirfarandi töflu þar sem heildarorkukostnaður 

íbúðarhúsnæðis á mismunandi stöðum er borinn saman.

RARIK RARIK OV OV
Reykjavík

hitav.
Akureyri

hitav.

Þéttbýli

Raðhús

Dreifbýli

Raðhús

Þéttbýli

Raðhús

Dreifbýli

Raðhús

Þéttbýli

Raðhús

Þéttbýli

Raðhús

140 m2 140 m2 140 m2 140 m2 140 m2 140 m2

Alm. 5000 kWst 
Hitun. 28.400 

kWst

Alm. 5000 kWst 
Hitun. 28.400 

kWst

Alm. 5000 kWst 
Hitun. 28.400 

kWst

Alm. 5000 kWst 
Hitun. 28.400 

kWst

Alm. 5000 kWst 
Hitun. 28.400 

kWst

Alm. 5000 kWst 
Hitun. 28.400 

kWst

Óbreytt
286.432 350.340 295.085 349.329 173.012 166.394

Nýtt
288.315 319.932 296.096 318.481 176.329 170.522

Breyting 1 ,0 % -8,7% 1 ,0 % -8,8% 1 ,0 % 1 ,0 %

kr/ári 1.883 -30.408 1 .0 1 2 -30.848 3.316 4.128

kr/mán 157 -2.534 84 -2.571 276 344



Niðurgreiðslur vegna gróðurhúsalýsingar eru ákvarðaöar í samningi milli Garðyrjubændabænda, 
Landbúnaðarráðuneytisins, RAR IK, og Orkuveitu Reykjavíkur frá 2005.
1. febrúar 2010 tilkynnti Landbúnaðarráðuneytið að greiðsluhlutfall í „þéttbýli“ verði 76,4%, en í „dreifbýli*1 
84,0%.
Þrátt fýrir að bændur í dreifbýli séu að greiða 0,73 kr/kWst hærra einingarverð en bændur í þéttbýli þá gerir 
mismunandi niðurgreiðsluhlutfall það að verkum að bændur í dreifbýli borga lægra verð af sínum hluta 
reikningsins en bændur í þéttbýli,
Áhrifin verða því meiri í dreifbýli við setningu jöfnunargjalds þrátt fyrir að jöfnun á verði milli þéttbýlis og 
dreifbýlis

Minnisblað: Áhrif jöfnunargjalds á Garðyrkjubændur meö niðurgreiðslu á gróðurhúsalýsingu

Þéttbýli Dreifbýli

Heildarverð til gróðurhúsabænda 185.068.974 69.510.383

Verð kr/kWst 2,88 3,62

Niðurgreiðslur 141.392.696 58.388.722

Niðurgreiðslur kr/kWst 2,20 3,04

Hlutur garðyrjubænda 43.676.278 11.121.661

Verð til bænda með niðurgreiðslum kr/kWst 0,68 0,58
Tafla 1 Hvernig þctta er í dag

Tafla 2 sýnir áhrifinn eftir að jöfnunargjaldið hefur verið lagt á m.v. núverandi upphæð niðurgreiðslna og þeim 
skipt hlutfallslega jafht milli þéttbýlis og dreifbýlis.

Þéttbýli Dreifbýli

Heildarverð til gróðurhúsabænda

Jöfnunargjald 0,3 kr/kWst

Jöfnun vegna dreifbýlisframlags

Samtals breyting á heildarverði með jöfnun

Niðurgreiðslan m.v óbreytta upphæð og 75%  hlutfall á báða

Hlutur bænda fyrir

Hlutur bænda eftir

Hækkun á kostnaði bænda

185.068.974

19.264.192

0

204.333.166

153.249.874

43.676.278

51.083.291

16,96%

69.510.383 

5.767.454 

-14.103.088 

61.174.749 

45.881.062 

11.121.661 

15.293.687 

37,51%

Raforkuverð til garðyrkjubænda 3,18 3,18

Niðurgreiðslur kr/kWst 2,39 2,39

Verð til bænda með niðurgreiðslum kr/kWst 0,80 0,80
Tafla 2 þegar jöfnunargjald hefur veriö lagt á og óbreyttar nidurgreiðslur

Eftir þetta verður enginn munur á dreifingarkostnaði garðyrkjubænda í þéttbýli og dreifbýli. Hinsvegar þyrfti að 
hækka niðurgreiðslur til garðyrkjubænda um 11,5 m.kr svo að kostnaður garðyrkjubænda í heild verði sami og 
fyrr.
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