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Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

Jafnframt verður áframhald á auknum framlögum úr ríkissjóði frá fyrra ári til jöfnunar 
kostnaðar við dreifingu raforku á landsbyggðinni. Það er að segja til að jafna þann mun sem er 
á kostnaði við dreifingu á raforku í dreifbýli miðað við þéttbýli. Jafn orkukostnaður, óháð 
búsetu, er ein forsenda byggðaþróunar og jafnra búsetuskilyrða og atvinnutækifæra á landsvísu.

Í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2021 voru aukin framlög til jöfnunar kostnaðar við dreifingu 
raforku í dreifbýli, alls 730 m.kr. Skiptist það annars vegar í 130 m.kr. í gegnum hækkun á 
jöfnunargjaldi raforku (sem er skattur lagður á almenna raforkunotendur til að standa undir 
jöfnun á kostnaði við dreifingu raforku) og hins vegar framlag úr ríkissjóði upp á 600 m.kr. Er 
gert ráð fyrir þeim viðbótar fjármunum áfram árið 2022 í fjárlagafrumvarpi 2022, þ.e. 730 m.kr. 
Segir þar að það dugi til að jafna um 85% af heildarþörfinni (sama og sagði í frumvarpi til 
fjárlaga 2021).

Rétt er að árétt að við loka afgreiðslu fjárlaga 2021 var, í meðförum fjárlaganefndar, 90 
m.kr. bætt við þær 730 m.kr. sem voru á fjárlögum 2021, til að ná fullri jöfnun 
dreifikostnaðar (þ.e. úr 85% í 100%) frá og með september 2021. Framlagið til jöfnunar 
árið 2021 var því 820 m.kr. Talan 90 m.kr. var fengin þannig út að til að ná fullri jöfnun 
á ársgrundvelli þurfi framlagið að vera 1.000 m.kr. Það er að segja á ársgrundvelli vantar 
þá 270 m.kr. og miðað við gildistöku 1. september eru 90 m.kr. 1/3 af þeirri fjárhæð fyrir 
árið 2021 (fyrir september, október, nóvember, desember (1/3 af árinu)).

Sýnist að skolast hafi til í frumvarpi til fjárlaga 2022 að vilji löggjafans hefur væntanlega 
verið að þessi viðbót héldi áfram 2022, 2023 o.s.frv. (þ.e. 100% jöfnun í stað 85%). Ef 
markmiðið er að ná 100% jöfnun (í stað 85%) þá þyrfti framlagið að vera 1.000 m.kr. í 
stað 730 m.kr. Áfram skiptist það annars vegar í hækkað jöfnunargjald sem er fast og 
skilar 130 m.kr. árlega, og hins vegar ríkisframlags, sem er þá 600 m.kr. ef ná á 85% 
jöfnun en 870 m.kr. ef ná á 100% jöfnun.


