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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 98/2004, um jöfnun 
kostnaðar við dreifingu raforku, ineð síðari breytingum (jöfnunargjald), 237. 
inál.

Atvinnuveganeftid Alþingis hefur sent RARIK til umsagnar frutnvarp til laga vun 
breytingar á lögum, nr. 98/2004. I frumvarpinu er lagt til að innheimt verði sérstakt 
jöfnunargjald sem dreifiveitur greiði af raforku sem móttekin er frá fluttiingskerfi 
flutningsfyrirtækisins eða beint frá virkjimum, að frádreginni þeirri raforku sem fer frá 
dreifikerfinu iim á flutningskerfið.

Það er skoðun RARIK að brýnt sé að verðjafna kostnað við dreifingu raforku á milli 
þéttbýlis og dreifbýlis, eins og stefnt er að með frumvarpinu. Dreifikostnaður 
raforkunotenda í dreifbýli er orðinn verulega hærri en sambaerilegra raforkunotenda í 
þéttbýli, enda er umfang kerfisins í dreifbýli margfalt meira á hveija orkueiningu en í 
þéttbýli og kostnaðurinn þar af leiðandi meiri. Til að unnt sé að viðhalda og endurnýja 
þetta umfangsmikla dreifikerfi með eðlilegum hætti þarf munurinn á verðskiánni að vera 
enn meiri en hann cr núna. Það er því að inati RARIK mikilvægt að auka verðjöfnun frá 
því sem verið licfur undanfarin ár. RARIK hefði hins vegar talið heppilegra að fjárveiting 
vegna þess væri tekin af almennu skattfé fremur en með sérstökum skatti á alla almeima 
raforkunotendur.

Athugasemdir varðandi einstakar greinar frumvarpsins:

Athugasemdir við 2. grein frumvarpsins
I 4. mgr. 2. greinar frumvarpsins segir: „Fjárhœö jöfmmargjalds er 0,30 kr. á hverja 
kílóvattstund (klVst). Fjárhœð jöfmmargjalds vegna raforku sem samið hefur verið wn aö 
megi skerða (skerðanlegrar raforku) er 0,10 kr. á hverja kílóvattshmd (kW st)“

RARIK telur að textinn í málsgreininni geti valdið tnisskilningi því raforka sent sanúð 
hefur verið um að skerða (skerðanleg raforka) er ekki skýrt hugtak, enda er það m.a. 
notað af orkusölufyrirtækjum og getur átt við ýmsa sérsamninga um skerðingar á sölu 
raforku, sem ekkert yfirlit er yflr. Skerðanlegur flutningur cr hins vegar vel skilgreint 
hugtak skv. Netmálum Landsnets, en það er sú skerðanlega afhending sem vísað er til í 
greinargerðinni og rnagn þess kemur skýrt fram í gögnum Landsnets og dreifiveitna til 
Orkustofnunar um árlegan flutning og dreifingu raforku.
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RARIK leggur því til að 4. mgr. 2. gr. frumvarpsins verði þannig:

,,Fjárhæd jöfnimargjalds vegna skerðanlegs flutnings raforku er 0,10 kr. á hverja 
kílóvattstund (k Ws t/ ’.

Athugasemdir við 3. grein frumvarpsins
Til samræmis við fyrri athugasemd þyrfti einnig að breyta 3. mgr. 3.gr. frumvarpsins sem 
yrði þá þannig:

„Þrátt fyrir áikvœdi 2. mgr. 3. gr. a skal fjárhœd jöfnunafgjalds vegna skerdanlegs 
flutnings raforku á cirinu 2014 vera 0,033 kr. á hverja kílóvattstund (kWst) a f  
skerðaníegum flutningi raforku og 0,066 kr. á árinu 2015 á hverja kílóvattstund (kWst) 
afskerðanlegum flutningi raforku“

Að öðru leyti gerir RARIK ekki athugasemdir við frumvarpið.

Virðingarfyllst,
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