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Mat á byggðaáhrifum breytinga á flutningsjöfnun olíuvara

3. janúar 2020

Inngangur

Með samningi dagsettum 19. nóvember 2019 fól Flutningsjöfnunarsjóður olíuvara Capacent að meta byggðaáhrif 
mismunandi tillagna um breytingar á fyrirkomulagi flutningsjöfnunar olíuvara. Í þessari greinargerð er fjallað um þetta 
verkefni.

Flutningsjöfnun og mikilvægi eldsneytiskostnaðar

Samgöngur eru samfélaginu mjög mikilvægar. Fólk fer milli heimilis og vinnu, sækir skóla og ýmisskonar þjónustu og 
afþreyingu að ógleymdum ferðum til að heimsækja vini eða til að njóta náttúrunnar. Á landsbyggðinni þarf fólk víða að fara 
allnokkrar vegalengdir til að sækja þjónustu og nokkuð er um vinnusókn úr dreifbýli í þéttbýli og milli þéttbýlisstaða1. Í 
neyslukönnunum Hagstofunnar kemur fram að útgjöld vegna reksturs ökutækja, þar sem eldsneytiskostnaður vegur þungt, 
eru töluvert hærra hlutfall heildarútgjalda hjá íbúum í dreifbýli en þau eru á höfuðborgarsvæðinu og í öðru þéttbýli. Útgjöld 
vegna þessa liðar hafa farið minnkandi í krónum á undanförnum árum en eru meiri hjá íbúum dreifbýlis en annarra. Munar 
þar um 20% í síðustu neyslukönnun sem nær til áranna 2013-20162 en hlutfall rekstrarútgjalda ökutækja er tæplega 10% af 
neysluútgjöldum heimila í dreifbýli. Almennt er væntanlega hægt að búast við því að íbúar á þeim svæðum sem hafa notið 
niðurgreiðslu á eldsneytisverði aki styttri vegalengdir í og úr vinnu en gildir um íbúa stærri þéttbýlisstaða og höfuðborgar- 
svæðisins en lengri vegalendir til að sækja þjónustu sem þá er oft milli staða. Á þjónustukortum Byggðastofnunar má sjá 
hvar mismunandi tegundir þjónustu er að finna3 og á kortum stofnunarinnar um aðgengi að þjónustu er hægt að sjá hversu 
miklar vegalengdir eru í þessa þjónustu og hvar byggðin er í landinu4. Af ofansögðu er ljóst að mikilvægi eldsneytisverðs er 
töluvert í lífskjaramynd íbúa dreifbýlis og væntanlega landsbyggðarinnar að verulegu leyti enda þótt skortur sé á haldbær- 
um upplýsingum þar sem hægt væri að greina sérstaklega þann hluta landsins sem nýtur jöfnunar á flutningskostnaði 
eldsneytis.

Jöfnun á flutningskostnaði eldsneytis á sér töluvert langa sögu en hún var tekin til endurskoðunar árið 1994 þegar 
núgildandi lög voru samþykkt. Í frumvarpi til þeirra laga5 var gert ráð fyrir því að flutningsjöfnunin næði að mestu til 
flutninga á sjó til þeirra hafna sem olíufélögin notuðu til að dreifa eldsneyti um landið fyrir utan tilgreinda hafnlausa staði 
þar sem eldsneyti var til sölu en í meðförum Alþingis var frumvarpinu breytt og í lögunum segir að jöfnunin skuli ná til 
dreifingar bæði með skipum og tankbifreiðum til allra útsölustaða í byggð. Það er því einungis hálendið sem er undanþegið 
flutningsjöfnun þótt hún hafi í reynd náð til þrengra landsvæðis. Í lögunum eru ákvæði um að heimilt sé að ákveða að fjölga 
eða fækka þeim stöðum sem jöfnun flutningskostnaðar nær til að fengnum tillögum stjórnar flutningsjöfnunarsjóðsins enda 
þótt engin lagaákvæði séu um það hvaða staði löggjafinn vildi láta jafna flutningskostnað til.

Flutningsjöfnunargjald er lagt á allt eldsneyti sem flutt er til landsins en það er síðan notað til þess að greiða flutnings- 
kostnaðinn til þeirra útsölustaða sem jafna skal flutningskostnað til. Verður ekki betur séð en að hann sé greiddur að fullu 
enda þótt í minnisblaði stjórnar sjóðsins til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins komi fram að það sé gert samkvæmt 
gömlum og úreltum reglum. Hagræn áhrif jöfnunarinnar eru þá þau að eldsneytisnotkun á því svæði sem ekki nýtur 
niðurgreiðslu tekur þátt í að greiða flutningskostnað eldsneytis til þeirra svæða sem njóta stuðnings. Þetta á bæði við um 
eldsneyti sem notað er til að knýja áfram ökutæki og aðra notkun svo sem til fiskiskipa og iðnaðar, þótt stóriðjufyrirtæki 
njóti sérkjara. Neytendur eru væntanlega fæstir meðvitaðir um þetta vegna þess að þekking á tilvist gjaldsins sem lagt er á 
eldsneyti er takmörkuð og hefur ekki mikið verið í umræðunni. Tilgangur lagasetningarinnar árið 1994 var hins vegar ekki 
að tryggja að eldsneytisverð yrði hið sama alls staðar á landinu. Þegar lögin voru sett var Ísland gengið í EFTA, samkeppnis- 
lög höfðu nýlega verið samþykkt og innflutningur á olíuvörum verið gefinn frjáls. Fram að þeim tíma höfðu stjórnvöld af- 
skipti af innflutningi sem nær allur var frá Sovétríkjunum sem þá höfðu nýlega leyst upp. Í frumvarpinu kemur fram að það 
er trú viðskiptaráðherra sem lagði það fram að tilgangur þess sé „að auka samkeppni á milli olíufélaganna í landinu og

1 Heimild: Ferðam ynstur og vinnusóknarsvæ ði Akranes, Selfoss og Hveragerði, Viaplan.is, jan. 2018. Í þessari skýrslu er einnig fjallað um 
fyrri athuganir á öðrum landsvæðum.

2 Heimild: Hagstofa Íslands, neysluútgjöld eftir búsetu.
3 Thjonustukort.is
4 https://www.byggdastofnun.is/is/utgefid-efni/m yndir/athgengiadthjonustu
5 https://www.althingi.is/altext/117/s/0852.htm l
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smásöluaðila þeirra með tilliti til verðs og þjónustu". Það vekur hins vegar athygli að ekki eru lagðar neinar sérstakar 
skyldur á olíufélögin um söluverð á þeim stöðum sem flutningskostnaður er greiddur til eða á hvaða stöðum eldsneyti væri 
selt. Væntanlega er gengið út frá því að samkeppnisaðstæður muni leiða til þess að neytendur greiði „rétt" verð. Samskipti 
olíufélaganna við samkeppnisyfirvöld á árum áður gefa þó tæpast tilefni til að álykta að um sé að ræða fullkominn markað.

Margt hefur breyst frá árinu 1994 og nú fer til dæmis nær allur flutningur á eldsneyti á landsbyggðina fram með 
tankbifreiðum en jafnframt er nokkuð um að skip losi beint að utan á hafnir sem ekki voru notaðar þannig þegar lögin voru 
sett. Söluverð eldsneytis er breytilegt og sumir viðskiptavinir njóta vildarkjara sem gera erfitt að greina raunverulegt verð.

Á árinu 2015 vann Samkeppnisstofnun frummatsskýrslu um eldsneytismarkaðinn6. Þar er að finna mjög mikið af upplýsing- 
um um eðli og skipulag á sölu eldsneytis hér á landi. Ítarleg og gagnrýnin umfjöllun er í skýrslunni um Flutningsjöfnunarsjóð 
olíuvara og var henni mótmælt af stjórn sjóðsins.

Kostnaður olíufélaganna er samsettur úr innflutningsverði eldsneytisins, vörugjöldum og kolefnisgjaldi. Bæði þessi gjöld eru 
fastar krónutölur á hvern líter. Ofan á þetta leggst annar kostnaður, svo sem birgðakostnaður en í tilfelli sölu á þeim 
svæðum sem njóta flutningsjöfnunar er dreifingarkostnaður að mestu greiddur af Flutningsjöfnunarsjóði. Til viðbótar 
kemur næst álagning og svo virðisaukaskattur að lokum.

Flutningsjöfnunin fer fram eftir kostnaðarlíkani annars vegar og hins vegar upplýsingum olíufélaganna um magn sem flutt 
er eftir tegundum og sölustöðum. Jöfnunin nær til allra tegunda eldsneytis fyrir utan flugsteinolíu en ríkisstuðningur við 
millilandaflug er óheimill. Árið 2018 nam sá kostnaður sem jafnaður var tæpum 400 m.kr. og var greiddur af mismunandi 
gjaldi á hverja tegund en jöfnunin er gerð innan hverrar þeirra. Rúmlega helmingur jöfnunarinnar er vegna ökutækja. N1 er 
eina olíufélagið sem fær meira úr sjóðnum en salan innheimtir í flutningsjöfnunargjald7. Það stafar af víðfeðmu neti 
sölustaða á vegum þess félags. Flutningsjöfnunargjald á eldsneyti vegna ökutækja er einungis um 1% af álagningu ríkissjóðs 
á bensín- og olíugjaldi vegna þeirra og er þá kolefnisgjald ekki talið með8.

Í umfjölluninni hér fyrir neðan er einungis fjallað um bensínverð en ekki díselolíuverð en það er sambærilegt við bensín- 
verðið. Þá er ekki fjallað um beina sölu til fiskiskipa, sem geta bæði verið stórir viðskiptavinir og litlir, eða stærri aðila en um 
verðlagningu til þessara aðila eru engar upplýsingar tiltækar. Flutningsjöfnunargjaldið greiðir hins vegar flutningskostnað 
þess eldsneytis sem þeir kaupa.

Enginn opinber aðili gefur út upplýsingar um samsetningu eldsneytisverðs en Kjarninn fylgist með því og metur vægi mis- 
munandi liða. Samkvæmt þeim upplýsingum er samsetningin eins og sjá má í töflunni hér fyrir neðan. Til samanburðar eru 
tölur fyrir Noreg, Svíþjóð og Danmörku9.

Bensínverð 
ágúst 2019

Ísland Noregur Svíþjóð Danmörk

Söluverð 229,20 220,66 202,70 231,20

VSK 44,36 44,13 40,50 46,20

Vörugjöld 79,70 88,68 84,60 86,50

Innkaupsverð 59,60 49,51 57,60 80,00

Hlutur 
olíufélags og 

smásala
45,52 38,34 19,90 18,50

Taflan sýnir að hlutur olíufélags og smásala er stærstur á Íslandi og langminnstur í Svíþjóð og Danmörku. Þar er hins vegar 
innkaupsverðið langhæst sem gæti bent til þess að skipulag eldsneytissölu þar í landi sé með öðrum hætti en á hinum

6 https://www.sam keppni.is/utgafa/skyrslur-raedur-og-kynningar/nr/2728
7 Upplýsingar frá Gunnlaugi Kristinssyni endurskoðanda Flutningsjöfnunarsjóðs
8 Drög að skýrslu starfshóps fjármála- og efnahagsráðherra um endurskoðun skattlagningar ökutækja og eldsneytis, í sam ráðsgátt 

Stjórnarráðsins; sam radsgatt.island.is/oll-m al/$Cases/Details/?id=18, bls 27.-
9 Tölur fyrir Svíþjóð eru frá Svenska Petroleum og Biodrivmedel Institutet, fyrir Noreg sm artepenger.no. og drivkraft.dk fyrir Danmörku. 
Tölur fyrir Ísland eru af Bensínvakt Kjarnans. Allar tölur og gengi miðast við miðjan ágúst.
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Norðurlöndunum. Áætlað innkaupsverð er hins vegar um það bil hið sama í Svíþjóð og á Íslandi meðan það er nokkuð lægra 
í Noregi og miklu hærra í Danmörku. Samkvæmt þessu ættu íslenskir bensínsalar að geta brugðist betur við mismunandi 
aðstæðum á staðbundnum mörkuðum en gildir um þessi þrjú viðmiðunarlönd.

Samkvæmt upplýsingum frá bensinverd.is er eldsneyti selt á 238 sölustöðum á Íslandi10. Rúmlega 60% af sölustöðvunum 
eru sjálfsafgreiðslustöðvar og þeim hefur fjölgað meira en þjónustustöðvum á undanförnum árum. Á höfuðborgarsvæðinu 
eru sölustaðirnir 75. Verðspönn eldsneytisverðs er mest þar en söluverð er frá því að vera það lægsta á landinu í að vera 
jafn hátt og það er víða í dreifbýli. Erfitt er að alhæfa um verðlagningarstefnu olíufélaganna ekki síst vegna þess hversu 
breytilegt verðið er. Hún virðist þó byggjast á stefnu hvers félags fyrir sig og er ekki sýnilega að taka mið af því hvort fleiri en 
eitt félag er með sölu á viðkomandi stað. Þá er ekki sýnilegur munur á verði á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni þótt 
lægsta verðið sé að finna á höfuðborgarsvæðinu hjá öllum fyrirtækjunum. Það flækir myndina nokkuð að tvö af 
olíufélögunum selja eldsneyti í tveimur félögum (Skeljungur og Orkan, Olís og ÓB) á mismunandi verði. Notkun vildarkorta 
og -lykla gera endanlega verðlagningu einnig ógegnsærri.

Á höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum og Akureyri eru margir útsölustaðir frá hverju olíufélagi. Í 12 þéttbýlisstöðum eru 
útsölustaðir 3 eða fleiri og í 14 þéttbýlisstöðum til viðbótar eru þeir 2. Alls eru 22 útsölustaðir þannig settir að þar er 
takmörkuð byggð og væntanlega byggir salan að mestu leyti á gegnumgangandi umferð. Þá eru eftir 39 staðir þar sem 
einungis er einn söluaðili. Þetta eru þeir staðir sem væntanlega eru viðkvæmastir fyrir því að olíufélögin gætu notfært sér 
landfræðilega einokun og þá yfirburði sem henni fylgir. Þessum stöðum er flestum, en ekki öllum, sameiginlegt að verð þar 
er það hæsta sem viðkomandi söluaðili býður viðskiptavinum sínum. Sumir þeirra eru ekki langt frá öðrum sölustöðum og 
því er ekki um eiginlega einokunaraðstöðu að ræða í öllum tilvikum. Sums staðar njóta íbúar þess að umtalsverður hluti 
sölu er til ferðamanna og annarra sem ekki eru búsettir í nágrenninu. Eftir standa þó rúmlega 20 þéttbýlisstaðir þar sem 
ætla má að íbúar eigi óhægt um vik að versla við aðra en þann eina söluaðila sem er að finna í þeirra byggðarlagi. Þeir eiga 
það þó ekki allir sameiginlegt að flutningskostnaður á eldsneyti til þeirra sé hærri en til annarra staða. Að mati 
Samkeppnisstofnunar er 7% af seldu bensínmagni selt á mörkuðum þar sem eitt félag selur vöruna11.

Í skýrslu Samkeppnisstofnunar er flutningsjöfnun olíuvara gagnrýnd og henni fylgir álit Gylfa Magnússonar á flutningsjöfn- 
uninni. Mest af gagnrýninni beinist að því að með því fyrirkomulagi sem þá var hafi fulltrúar olíufélaganna haft aðgang að 
upplýsingum um markaðshlutdeild samkeppnisaðilanna með setu í stjórn. Nú situr fulltrúi SA í stjórn sjóðsins og því á þessi 
gagnrýni ekki lengur við.

Um það bil sambærilegt fyrirkomlag um flutningsjöfnun gilti fyrir sement allt frá því Sementsverksmiðjan hóf framleiðslu til 
ársins 2004. Fyrirkomulagið var að vísu ekki lögfest fyrr en 197312 í kjölfar þess að Ísland gerðist aðili að EFTA sem opnaði 
fyrir möguleikann á innflutningi sements í samkeppni við verksmiðju ríkisins sem fram að því hafði haft einokun á markað- 
inum. Flutningskostnaðarjöfnunin var svo aflögð árið 200413 og voru rökin fyrir því að mörgu leyti sambærileg þeim sem nú 
eru fyrir því að leggja af flutningsjöfnun olíuvara en þó er sá munur á að sementskostnaður er í greinargerð með frumvarp- 
inu einungis talinn 2-3% af byggingarkostnaði meðan eldsneytiskostnaður er umtalsverður hluti af útgjöldum heimilanna í 
landinu auk kostnaðar fyrirtækja.

Á undanförnum árum hefur orðið sú þróun að einstakar verslunarkeðjur bjóða vörur á sama verði um allt land. Segja má að 
þær stundi sína eigin flutningsjöfnun sjálfar. Á tímabili buðu olíufélögin þetta líka en nú er verðlagningin breytileg. Útgjöld 
heimilanna vegna matvöru og annarrar nauðsynjavöru eru meiri en útgjöld vegna rekstrar ökutækja14 og því skipta þau 
heimilin að minnsta kosti jafn miklu máli og eldsneytisverð. Víða eru þessar keðjur með landfræðilega einokun og því er 
skýringa á því að verð er haft eins um allt land frekar að leita í samkeppnisaðstæðum í víðtækara skilningi, samfélagslegri 
ábyrgð stjórnenda og eigenda eða jafnvel rekstrarhagræði með því að það er væntanlega einfaldara að hafa síbreytilegt 
verð alls staðar hið sama.

Mat á tillögum um breytingar á flutningsjöfnun

Fram eru komnar þrjár mismunandi tillögur um breytingar á niðurgreiðslu flutningskostnaðar eldsneytis. Tillaga stjórnar 
Flutningsjöfnunarsjóðs gengur lengst og felur í sér að fella niður álagningu flutningsjöfnunargjalds og hætta jöfnuninni 
algerlega en koma til móts við væntanleg áhrif niðurfellingarinnar að einhverju leyti með beinum stuðningi við ibúa af-

10 Í upplýsingum á þessari vefsíðu er ekki að finna eldsneytissölu í Grím sey eða Hrísey. Í skýrslu sam keppniseftirlitsins er talið að 
sölustaðir hafi verið 253 árið 2012 og að þeim hafi fjölgað um 22 frá 2005.

11 Frummatsskýrsla Sam keppnisstofnunar bls. 97.
12 https://www.althingi.is/altext/93/s/pdf/0492.pdf
13 https://www.althingi.is/altext/130/s/1019.htm l
14 Hagstofan birtir ekki upplýsingar um eldsneytiskostnaðinn einan og sér í upplýsingum um útgjöld heimilanna. Þannig má t.d. reikna 
með því að afskriftakostnaður ökutækja vegi töluvert í þessum tölum. Kaup ökutækja eru hins vegar álíka stór liður í útgjöldum um 
landið og því má álykta að sá liður sé ekki mjög breytilegur eftir landshlutum.
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skekktustu landsvæðanna í gegn um byggðaáætlun. Byggðastofnun hefur sett fram tvær tillögur sem eru útfærslur á tak- 
markaðri jöfnun flutningskostnaðar sem yrði fjármögnuð með mun lægra flutningsjöfnunargjaldi en nú gildir. Niðurgreiðsla 
flutningskostnaðar næði til sölustaða sem uppfylla tiltekin skilyrði, sem auðveldast er að útskýra á meðfylgjandi kortum.

Leið 1 Leið 2

Í leið 1 er um að ræða staði utan Vesturlands og Suðurlands sem eru meira en 3 km frá hringveginum og þar sem búa færri 
en 2.000 manns. Þeir útsölustaðir sem fengju niðurgreiðslu eru sýndir á kortinu. Í leið 2 er lagt til að styrkja eldsneytissölu 
á sömu svæðum og njóta stuðnings Byggðastofnunar vegna sauðfjárræktar sbr. IV. kafla reglugerðar nr. 1262/2018. Þetta 
væru sölustaðir sem eru í a.m.k. 150 km akstursfjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu, 75 km akstursfjarlægð frá Akureyri og 40 
km akstursfjarlægð frá byggðakjörnum með yfir 1.000 íbúa.

Byggðastofnun telur að það muni kosta um 150 m.kr. á ári að greiða flutningskostnað á þá 60 sölustaði sem er að finna á 
því landsvæði sem leið 1 afmarkar þannig að stuðningurinn væri sambærilegur við það sem nú gildir. Er þá gengið út frá því 
að greiddur verði flutningskostnaður á olíuvörum á hina tilteknu sölustaði nokkurn veginn eins og gert er nú. Í tillögum 
Byggðastofnunar mun vera gert ráð fyrir flutningsjöfnun á eldsneytissölu til fiskiskipa ef notast er við bryggjudælur en ekki 
beinnar sölu til annarrar atvinnustarfsemi15.

Það sem er þessum tillögum sameiginlegt er að þær ganga út frá því að viðbrögð olíufélaganna við niðurfellingu á núgild- 
andi fyrirkomulagi á greiðslu flutningskostnaðar yrðu að hækka eldsneytisverð á einstökum sölustöðum til að endurspegla 
flutningskostnað eldsneytis þangað. Félögin eru búin að búa við þennan stuðning um árabil og hafa vanist því að hann sé til 
staðar, jafnvel þótt reglurnar sem notaðar eru við úthlutun flutningsjöfnunargjaldsins séu úr sér gengnar. Allur flutnings- 
kostnaður er greiddur, ef gjaldið er stillt rétt af, og hann er kostaður af álagi á alla eldsneytissölu og því ætti hvert félag að 
fá greitt í samræmi við hlutdeild sína í sölu á þeim svæðum sem greitt er fyrir flutningskostnað til meðan viðskiptavinir þess 
félags leggja til þess kostnaðar í samræmi við hlutdeild viðkomandi félags í heildarsölu eldsneytis. Á þessu fyrirkomulagi eru 
ýmsir gallar en einna helst stingur í augu að í því gæti verið hvati til meiri flutninga á kostnað birgðahalds, jafnvel þótt 
reglur sjóðsins miðist við hagkvæmni í flutningum. Olíufélögin eru heldur ekki skuldbundin til að þjónusta afskekkt svæði 
þótt þau geri það. Þá má gagnrýna stuðninginn fyrir það að hann má túlka sem niðurgreiðslu á jarðefnaeldsneyti þótt í litlu 
sé en er reynt að berjast gegn henni á alþjóðavísu.

Í flutningsjöfnuninni er ekki einasta að finna jöfnun milli viðskiptavina olíufélaganna eftir því hvar þeir eru búsettir heldur 
einnig milli viðskiptavina eins félags og annars eða annarra ef hlutdeild þeirra í markaðinum er mismunandi eftir landsvæð- 
um. Miðað við þær upplýsingar sem er að finna í skýrslu Samkeppnisstofnunar er N1 eina félagið sem fær meira greitt úr 
Flutningsjöfnunarsjóði en viðskiptavinir þess greiða í hann. Það félag er líka með lang mesta dreifingu sölustaða um landið.

Tvö af þremur stóru olíufélögunum hafa gefið út stefnu um samfélagslega ábyrgð (N116 og Skeljungur17) og á vefsíðu Olís18 
er að finna sambærilega yfirlýsingu. Öll félögin vilja koma fram við viðskiptavini sína af sanngirni og miðað við það er engin 
ástæða til að ætla að þau muni notfæra sér svæðisbundna einokunaraðstöðu í verðlagningu. Niðurfelling flutningsjöfnunar- 
gjalds mun því að öllum líkindum hafa mjög takmörkuð áhrif á verð á eldsneyti ef félögin fylgja þeirri stefnu sem þau hafa 
sett sér um samfélagslega ábyrgð og framkomu gagnvart viðskiptavinum. Jöfnunargjaldið hefur samsvarað flutnings- 
kostnaði eldsneytisins um landið og með niðurfellingu þess verður flutningskostnaðurinn gegnsærri. Þetta kann þó að hafa

15 M unnlegar upplýsingar frá Byggðastofnun.
16 https://www.n1.is/um -n1/sam felagsleg-abyrgd/
17 https://www.skeljungur.is/um -skeljung/sam felagsabyrgd/
18 https://www.olis.is/um -olis/stefna-og-m arkm id/
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mismunandi áhrif á einstök fyrirtæki. Rétt er að vekja athygli á því að tvö af þremur stóru olíufélögunum eru nú hluti af 
fyrirtækjasamsteypum sem einnig hafa dagvöruverslanir innan sinna vébanda. Þessar keðjur hafa sama verð á vörum í 
verslunum sínum um allt land.

Stefna stjórnvalda um orkuskipti í samgöngum hefur legið fyrir frá því Alþingi gerði þingsályktun um hana árið 201719. Þar 
er sú stefna mörkuð að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis og auka hlut endurnýjanlegra orkugjafa í samgöngum. Stjórn- 
völd hafa síðan stutt við uppbyggingu innviða og beitt hagrænum hvötum til þess að styðja við þessi markmið. Að sjálf- 
sögðu er langt í land en nauðsynlegt er að samræmis sé gætt í stefnumótun. Því verður að fara gætilega í stuðningi við sölu 
bensíns og díselolíu því vandséð er hvernig hægt væri að spegla slíkan stuðning með samsvarandi aðgerðum fyrir a.m.k. 
sumar tegundir endurnýjanlegrar orku. Hins vegar væri hægt að jafna flutningskostnað á metani eða etanóli með sambæri- 
legum hætti og nú er gert við bensín og díselolíu.

Niðurstöður og ábendingar

Kostnaður vegna eldsneytis vegur þyngra hjá íbúum dreifbýlis en annars staðar á Íslandi enda þótt samgöngur sé öllum 
mikilvægar. Mörg svæði eru í viðkvæmri stöðu og því er mikilvægt að tryggja búsetuskilyrði eins og kostur er. Stjórnvöld 
hafa um árabil lagt gjald á fljótandi eldsneyti sem er ætlað að gera olíufélögunum mögulegt að bjóða fram eldsneyti til sölu 
án þess að dreifingarkostnaðurinn á einstaka sölustaði þurfi að koma fram í verðinu. Frá því núgildandi fyrirkomulagi var 
komið á hafa orðið miklar tækniframfarir, samgöngur hafa batnað en jafnframt hefur byggðin þynnst og íbúum víða 
fækkað. Sjálfsafgreiðslustöðvum hefur fjölgað á kostnað þjónustustöðva og það gerir olíufélögunum auðveldara að halda 
áfram að selja eldsneyti á stöðum þar sem þau hafa þegar komið sér upp aðstöðu. Fjölgun ferðamanna hefur aukið sölu 
eldsneytis á landsbyggðinni, einkum yfir sumartímann og það ætti að gera olíufélögunum auðveldara að halda úti 
sjálfsafgreiðslustöðvum áfram þar sem þær eru nú.

Tillögur Byggðastofnunar byggja á því að viðhalda grunni endurgreiðslukerfis flutningskostnaðar en takmarka það 
landsvæði þar sem flutningskostnaður er greiddur. Flutningskostnaðargjaldið gæti þannig lækkað og yrði enn minna 
sýnilegt sem hluti af verði á eldsneyti til allra landsmanna. Tillaga stjórnar Flutningsjöfnunarsjóðs er að leggja gjaldið og 
jöfnunina alveg af en koma til móts við mesta dreifbýlið með aðgerðum sem yrðu fjármagnaðar með byggðaáætlun.

Dreifingarkostnaður eldsneytis um landið er ekki mjög stór kostnaðarliður í umfangi olíufélaganna. Ef jöfnun flutnings- 
kostnaðar yrði lögð alveg af mundi það ekki hafa umtalsverð áhrif á verð á eldsneyti á stórum hluta landsbyggðarinnar. 
Áhrifin yrðu hins vegar mismunandi mikil á olíufélögin og kæmu harðar niður á N1 en hinum félögunum vegna þess hversu 
mikil dreifing er á stöðvum þess félags. Það gæti haft þau áhrif að félagið yrði að hækka verð hjá sér umfram það sem 
önnur félög þyrftu að gera en líklegra er að félagið mundi leggja af sölu á þeim stöðvum sem eru með minnst umfang og 
hæstan flutningskostnað. Það er ekki hægt að réttlæta að viðhalda núverandi kerfi innheimtu á sérstöku gjaldi og úthlutun 
þess ef það svæði sem jafna á flutningskostnaði gagnvart er dregið saman eins og tillögur Byggðastofnunar gera ráð fyrir og 
umfangið minnkað samsvarandi.

Það er hins vegar mikilvægt að allir landsmenn hafi aðgengi að eldsneyti og því er ekki æskilegt að dreifing þess til 
fámennra, afskekktra staða leggist af. Stjórnvöld hafa gripið til þess ráðs að styrkja dagvöruverslun í mesta dreifbýlinu og 
vel má hugsa sér að sambærilegu fyrirkomulagi yrði komið á varðandi eldsneytissölu. Í því efni þarf þá jafnframt að horfa til 
stefnu stjórnvalda í orkuskiptum í samgöngum og styðja við það að í boði verði fleiri tegundir eldsneytis en af jarðefnaupp- 
runa. Stuðningur við dreifingu t.d. metans gæti þannig orðið í boði fyrir mun stærra landsvæði en stuðningur við hefð- 
bundna sölu á bensíni og díselolíu. Þótt mörkun tekjustofna hafi verið lögð af eftir að lög um opinber fjármál komu til 
framkvæmda er ekki óeðlilegt að hluti af vörugjöldum á hefðbundið eldsneyti greiði fyrir þennan stuðning sem síðan yrði 
fundinn farvegur í byggðaáætlun til framkvæmdar.

Niðurstaðan er því sú að ekki eru taldar miklar líkur á því að eldsneytisverð breytist umtalsvert þótt flutningsjöfnun verði 
lögð af og þar af leiðandi er ekki búist við miklum áhrifum á byggðaþróun í landinu ef það yrði gert. Þar eru að verki aðrir 
mun sterkari kraftar. Vegna þess að sölustaðir olíufélaganna eru misjafnt dreifðir um landið gætu afleiðingarnar orðið að 
sölustöðum mundi fækka og aðgengi að eldsneyti þar með versna. Til að koma í veg fyrir það gætu stjórnvöld gripið til sams 
konar aðgerða og gert hefur verið gagnvart dagvöruverslun í mesta strjálbýlinu og beint stuðningi sem ekki væri háður 
seldu magni eldsneytis til aðila sem væru tilbúnir að veita þjónustu þar sem hana yrði ekki að finna að öðrum kosti. Þennan 
stuðning mætti fjármagna óbeint með gjaldi á jarðefnaeldsneyti en lagt er til að stjórnvöld taki jafnframt til skoðunar að 
taka upp stuðning við dreifingu endurnýjanlegra orkugjafa á fljótandi formi til viðbótar við stuðningsaðgerðir sem nú þegar 
eru til staðar við að koma upp rafmagnshleðslustöðvum og styðja þannig við stefnu í orkuskiptum í samgöngum.

19 https://www.althingi.is/altext/146/s/1002.htm l
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