
Minnisblað
Frumvarp um breytingar á lögum um svæðisbundna flutningsjöfnun (niðurlagning

Flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara)

Efni: Umsagnir um frumvarp um breytingar á lögum um svæðisbundna flutningsjöfnun 
Viðtakandi: Umhverfis- og samgöngunefnd 
Sendandi: Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 
Dags. 26.6.2020

1. Almennt

Til meðferðar hjá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis er frumvarp um breytingar á lögum 
um svæðisbundna flutningsjöfnun, en frumvarpið felur m.a. í sér að lög um flutningsjöfnun 
olíuvara verði felld úr gildi, og veitt verði lagastoð fyrir nýju fyrirkomulagi að styrkveitingum 
vegna flutningskostnaðar olíuvara. Í umsögnum um frumvarpið sem borist hafa nefndinni hafa 
verið færð fram ýmis sjónarmið sem ráðuneytið telur rétt að taka afstöðu til:

2. Flutningsjöfnunargjald
a. Mun frumvarpið leiða til hækkunar á verði olíuvara

Í umsögn Samtaka atvinnulífsins er því sjónarmiði haldið á lofti að hækkun vörugjalda muni 
leiða til almennrar hækkunar á olíuverði. Hér þarf að hafa í huga að verði frumvarpið að lögum 
mun flutningsjöfnunargjald á innfluttar olíuvörur alfarið falla niður. Í stað þess er gert er ráð 
fyrir að lagt verði fram annað frumvarp sem mælir fyrir um hækkun vörugjalda á olíuvörur til 
að fjármagna nýtt fyrirkomulag flutningsjöfnunarstyrkja. Tekið er fram í greinargerð 
frumvarpsins að álögð flutningsjöfnunargjöld hafa verið á bilinu 370-400. millj kr. árlega en 
gert er ráð fyrir að kostnaður við nýtt fyrirkomulag flutningsjöfnunarstyrkja verði kr. 170 millj. 
kr. árlega og munu vörugjöld á olíuvörur hækka sem því nemur. Heildar innflutningsgjöld á 
olíuvörur mun með öðrum orðum lækka sem nemur kr. 200-230 millj. kr. Ekki verður séð 
hvernig slík lækkun muni leiða til hækkunar á olíuverði.

b. Lögmæti flutningsjöfnunargjalds
Í umsögnum Atlantsolíu, Samtökum atvinnurekanda og Samtökum atvinnulífsins er fjallað um 
það sjónarmið að flutningsjöfnunargjald sem lagt er á innflytjendur olíuvara skv. 2. gr. laga um 
jöfnun á flutningskostnaði olíuvara, nr. 103/1994, standist ekki stjórnskipulegar kröfur. Þá 
kemur fram í umsögn N1 að verði frumvarpið að lögum muni það leiða til þess að gjaldendur 
láti reyna á gjaldið fyrir dómstólum

Rétt er að upplýsa umhverfis- og samgöngunefnd um að tvær stefnur á hendur íslenska ríkinu 
hafa verið þingfestar hjá héraðsdómi þar sem krafist er endurgreiðslu flutningsjöfnunargjalds 
sl. fjögur ár. Stefnendur eru annars vegar Skeljungur hf. og hins vegar Atlantsolía hf. Kröfur 
olíufyrirtækjanna byggja á því að flutningsjöfnunargjaldið fullnægi ekki þeim kröfum 
stjórnskipunar sem gera verður til skattlagningar. Íslenska ríkið hefur hafnað kröfum 
olíufélaganna en ljóst er að málið mun enda hjá dómstólum, óháð frumvarpi því sem nú er til 
umfjöllunar umhverfis- og samgöngunefndar.

3. Byggðastuðlar

Í umsögn N1 er því sjónarmiði haldið á lofti að útreikningur byggðastuðla verði sérstaklega 
flóknir og óljóst á hvaða forsendum slíkir stuðlar munu byggja. Rétt er að árétta að í 
frumvarpinu er gert ráð fyrir að Byggðastofnun hafi rúmt mat við ákvörðun slíkra stuðla og 
munu þeir því ekki byggja á sérstökum útreikningum heldur mun stofnunin leggja til stuðla á 
grundvelli þeirra byggðasjónarmiða sem stofnunin telur að nái með sem bestum hætti að



tryggja framboð olíuvara á viðkvæmum byggðalegum svæðum í áliti sínu til ráðherra. 
Stuðlarnir munu síðan birtast í reglugerð sem verður birt í Stjórnartíðindum og því ljóst að 
grundvöllur styrkja ár hvert verður fyrirsjáanlegur og gagnsær. Með þessu móti verður hægt að 
koma til móts við viðkvæmustu svæðin hverju sinni.

4. Ríkisstyrktarreglur

Í greinargerð frumvarpsins er rakið að ríkisstyrkir vegna jöfnunar flutningskostnaðar á 
olíuvörum hefur ekki komið til skoðunar hjá Eftirlitsstofnun Efta þar sem fyrirkomulagið var 
til staðar fyrir gildisstöku EES samningsins. Í umsögn N1 er því haldið fram að 
grundvallarbreytingar verði á fyrirkomulagi flutningsjöfnunar þar sem grundvöllur 
flutningsjöfnunar verður ekki eingöngu flutningskostnaður eins og verið hefur heldur 
byggðaleg sjónarmið. A f þeim sökum er um nýtt styrktarkerfi að ræða sem sé tilkynningarskylt 
til EFTA og því séu verulegar líkur á að frumvarpið teljist vera í andstöðu við þjóðréttarlegar 
skuldbindingar Íslands.

Að mati sérfræðinga samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins og fjármálaráðuneytisins felur 
það fyrirkomulag sem mælt er fyrir um í frumvarpinu ekki í sér verulegar breytingar á 
markmiði ríkisstyrkjanna eða umfangi þeirra. M arkmiðið er það sama og lög um jöfnun á 
flutningskostnaði olíuvara byggja á, sem er að tryggja framboð olíuvara um land allt og þá er 
mengi aðstoðarþega það sama og verið hefur. M unurinn er fyrst og fremst sá að útreikningar 
styrkja eru einfaldaðir til mikilla muna. Er styrktarkerfið því ekki tilkynningarskylt til 
eftirlitsstofnunarinnar.

Þá er rétt að árétta að jafnvel þótt komist yrði að því að sú leið sem hér er farinn, teljist vera 
tilkynningarskyld, hefur það ekki sjálfkrafa í för með sér að efni þess sé í andstöðu við 
þjóðarréttarlegar skuldbindingar Íslands. Í slíku tilviki kæmi það til sjálfstæðrar skoðunar hvort 
að fyrirkomulagið sem mælt er fyrir í frumvarpinu samrýmist reglum samningsins um 
Evrópska efnahagsvæðisins um ríkisstyrki og er það mat ráðuneytisins að svo sé. Tekur 
ráðuneytið því engan veginn undir þá staðhæfingu sem fram kemur í umsögn N1 að verulegar 
líkur séu á því að frumvarpið teljist vera í andstöðu við þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands.

5. Flokkar olíuvara

Í umsögn N1 er bent á að orðalagið í 2. gr. frumvarpsins taki ekki mið af gildandi stöðlum 
hvað varðar flokkun eldsneytis. Innkaup hérlendra olíufélaga byggja öll á þeim stöðlum og því 
ber að miða flokkana við ISO 8217 2017 sem almennt er notaður í þessu skyni, en ákvæðið 
hljómar svona.

„IV. kafli laga þessara nær til jöfnunarstyrkja vegna flutningskostnaðar á bifreiðabensíni, 
gasolíu, öðrum olíum og blöndum til brennslu, þó ekki olíum ætluðum til útflutnings, svo 
sem til millilandasiglinga og erlendra skipa.“

Ráðuneytið telur rétt að taka tillit til athugasemdar N1 að þessu leyti og breyta orðalagi 
ákvæðisins með þeim hætti að nú verði kveðið á um að jöfnunarstyrkir munu taka til 
flutningskostnaðar á olíuvörum. Er því lagt til að ákvæðið verði á þessa leið:

„IV. kafli laga þessara nær til jöfnunarstyrkja vegna flutningskostnaðar á olíuvörum, þó 
ekki olíum ætluðum til útflutnings, svo sem til millilandasiglinga og erlendra skipa. 
Ráðherra skal setja nánari reglur um þá flokka olíuvara sem heimilt er að styrkja.“

Í ljósi þess að flokkar olíuvara eru margir og breytilegir standa rök með því að kveðið verði á 
um flokka eldsneytis sem heimilt er að veita jöfnunarstyrki til í reglugerð frekar en í 
lagaákvæði, með þeirri undanþágu að ekki verði veittir styrkir vegna sölu olíu sem ætluð eru 
til útflutnings, svo sem til millilandasiglinga og erlendra skipa falli fyrir utan gildissvið. Mun 
slík breyting veita töluvert svigrúm ef til þess kæmi að flokkur olíuvöru falli úr notkun, eða



ekki þykir ástæða til að styrkja sölu hans frekar vegna annarra sjónarmiða, t.d. 
umhverfissj ónarmiða.

6. Millilandaflug

Í umsögnum Fljótsdalshéraðs, Norlandair, Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á 
Norðurlandi eystra, er það sjónarmið reifað að rétt sé að jafna flugsteinolíu vegna 
millilandaflugs frá flugvöllum sem eru utan höfuðborgarsvæðisins. Rétt er að taka fram að með 
slíkri breytingu eru meiri líkur á því að um verulegar breytingar á umræddu ríkisstyrkjakerfi 
væri að ræða og væri slík breyting því tilkynningarskyld til eftirlitsstofnunar EFTA. Þá hefur 
ekki farið fram greining á því hvort að slíkir styrkir munu ná markmiði sínu að lækka 
eldsneytisverð. Var því ekki talið tímabært að mæla fyrir um lagastoð fyrir slíkum styrkjum að 
þessu sinni.

7. M arkmið frumvarpsins

Í umsögnum Fljótsdalshéraðs er lögð þung áhersla á að löggjöfin tryggi jafnt eldsneytisverð 
um land allt. Samkvæmt greiningu Capacent voru ekki taldar miklar líkur á því að 
eldsneytisverð breyttist umtalsvert þótt flutningsjöfnun yrði lögð af og þar af leiðandi væri ekki 
búist við miklum áhrifum á byggðaþróun í landinu ef það yrði gert. Þar væru að verki aðrir 
mun sterkari kraftar. Hins vegar gætu sölustöðum fækkað og aðgengi að eldsneyti þar með 
versnað. Er frumvarpi þessu því ætlað að hvetja söluaðila olíuvara til að halda úti sölu 
eldsneytis á strjálbýlum svæðum. Þar sem nú er lagt til að styrkir verði veittir á grundvelli 
byggðasjónarmiða en ekki eingöngu á grundvelli kostnaðar við flutning, eru meiri líkur taldar 
á að slíku markmiði verði náð en í eldra kerfi og með mun minni kostnaði.


