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1

INNGANGUR

Raforka til húshitunar hefur verið niðurgreidd af opinberu fé frá árinu 1983. Orkustofnun er
samkvæmt lögum frá 2002 falið að hafa umsjón með málaflokknum og skila árlega skýrslu til
iðnaðarráðherra. Í skýrslunni er að finna tölulegar upplýsingar frá 2011 um niðurgreiðslur til lækkunar
á húshitunarkostnaði þeirra íbúa landsins sem ekki njóta hitaveitu. Þar er einnig að finna upplýsingar
um sérstakar aðgerðir með sama markmið, eins og niðurgreiðslur á olíuhitun og vegna einkarafstöðva.
Að auki er fjallað um eingreiðslur til stofnunar hitaveitna eða stækkunar eldri veitna, smávirkjana og
varmadælna, jarðhitaleitar á köldum svæðum og svo kallað orkusparnaðarátak. Skýrslan inniheldur
einnig endurskoðaða áætlun fyrir árið 2012 og áætlun fyrir árið 2013. Skýrslan er gerð í september
2012, áður en fjárlög ársins 2012 hafa verið samþykkt af Alþingi. Áætlun ársins 2012 er byggð á því
sem fram kemur í frumvarpinu og verður endurskoðuð í lok desember 2012.
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NIÐURGREIÐSLUR ÁRSINS 2011

2.1 Almennar niðurgreiðslur
Um árabil hefur raforka til húshitunar verið niðurgreidd af opinberu fé. Samtals hefur ríkissjóður varið
tæpum 30 milljörðum króna á núvirði til lækkunar á húshitunarkostnaði þeirra íbúa landsins sem ekki
njóta hitaveitu.
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Mynd 1: Niðurgreiðslur til húshitunar frá 1982-2011 á verðlagi hvers árs og m.v. meðalvísitölu neysluverðs í
árslok 2011

Fjárveiting samkvæmt fjárlögum 2011, fjárlagaliðar 11-373, niðurgreiðslur á húshitunar-kostnaði, nam
1.142,7 m.kr. Niðurgreiðslur voru leiðréttar með það í huga að greiða sama hlutfall af dreifikostnaði
bæði í þéttbýli og dreifbýli. Það þýir að þær hækkuðu töluvert í dreifbýli en lækkuðu víða í þéttbýli.
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Áætlun iðnaðarráðuneytis um ráðstöfun fjárlagaliðar 11-373 fyrir árið 2011 var eftirfarandi samkvæmt
töflu 1:
1. Niðurgreiðslur á húshitun

1.046.200.000

2. Olía og einkarafstöðvar

14.000.000

3. Orkusparnaðarátak allt að 1,5%

17.140.500	
  
12.000.000

4. Umsjón og eftirlit Orkustofnunar
5. Jarðhitaleit

0

6. Stofnstyrkir til hitaveitna og styrkir vegna vistvænnar orkuöflunar

53.359.500

Samtals:

1.142.700.000

Tafla 1: Áætlun iðnaðarráðuneytisins um ráðstöfun fjárlagaliðar 11-373 á árinu 2011

Í töflu 2 má sjá hvernig niðurgreiðslur skiptast milli þéttbýlis, dreifbýlis og RO –veitna þ.e. hitaveitna
sem nota rafmagn eða olíu til hitunar. Til dreifiveitna fóru 1.047,1 millj.kr. til lækkunar á
raforkureikningi notenda eða einni milljón króna meiri en áætlun gerði ráð fyrir.
Ár 2011

RARIK

Orkubú
HSV
Vestfjarða

Rafveita
Reyðarfjarðar

OR

Norðurorka

Samtals
m.kr.

Rafhitun þéttbýli

261,3

73,5

17,9

28,9

3,9

0,6

386,1

Rafhitun dreifbýli

432,1

45,3

0

0

0

0

477,4

RO-veitu

37,1

85,9

60,6

0

0

0

183,6

Samtals millj. kr.

730,5

204,7

78,5

28,9

3,9

0,6

1047,1

Tafla 2: Skipting niðurgreiðslna þéttbýli, dreifbýli og RO-veitur í millj. kr.

2.2 Niðurgreiðslur á olíuhitun og vegna einkarafstöðva
Á árinu 2011 voru niðurgreiðslur vegna olíuhitunar 13,5 m.kr. sem er veruleg hækkun milli ára enda
hækkaði olía frá frá 1. Janúar 2010 til 31. des 2011 um 42%. Niðurgreiðslur til eigenda
heimarafstöðva voru 2,9 m.kr. en niðurgreiðslur til þeirra lækkuðu verulega enda hafa þeir lítinn sem
engan kostnað af dreifingu. Til þessa málaflokks fóru alls 16,4 m.kr. Samtals námu niðurgreiðslur
vegna húshitunar frá dreifiveitum, heimarafstöðvum og vegna olíuhitunar 1.063,5 m.kr.

2.3 Eingreiðslur til hitaveitna og styrkir vegna vistvænnar orkuöflunar
Frá því samþykktar voru breytingar á niðurgreiðslulögunum árið 2009 í þá veru að gefa notendum
kost á því að sækja um styrk vegna bættrar orkunýtingar, gegn því að lækka niðurgreiðsluhlutfallið hjá
viðkomandi notanda, hafa tugir notanda nýtt sér eingreiðslur og náð verulegum sparnaði í
húshitunarkostnaði. Orkustofnun hefur fylgst með orkunotkun þeirra og vinnur nú að samantekt á
árangri 100 aðila sem fengu styrk í upphafi ársins 2010 þar sem a.m.k. þrír álestrar liggja fyrir frá
uppsetningu varmadælunnar. Á árinu 2011 námu eingreiðslur vegna vistvænnar orkuöflunar 35,6
m.kr. og vegna lagningar hitaveitu á rafhituðum svæðum 20,6 m.kr. sem skiptist samkvæmt töflu 3
þannig:
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Veita
Hitaveita Borðeyri
Einkahitaveita Stífilsdal
Einkahitaveita Miðfell í Nesjum
Selfossveitur vegna Byggðahorns
Einkahitaveita Hólsgerði Eyjafjarðarsveit
Skagafjarðarveitur vegna Sæmundarhlíðar
Skagafjarðarveitur vegna Lýtingsstaðarhrepps
Samtals til greiðslu 2011 til 2012

Greiðsla 2011
6.882.597
777.600
1.296.000
1.485.670
1.296.000
8.614.998
256.000
20.608.865

Eftirstöðvar 2012
3.936.761
0
0
0
0
4.669.145
8.605.906

Tafla 3: Eingreiðslur til hitaveitna

2.4 Smávirkjana- og varmadæluverkefni
Samkvæmt lögum nr. 78/2002 var Orkustofnun falið að vinna að verkefnum tengdum smávirkjunum
og varmadælum. Gert var ráð fyrir því að þessum sérstöku verkefnum lyki á árinu 2007. Frá þeim tíma
hefur eitt og annað smávegis verið framkvæmt s.s. eins og endurútgáfa á handbók um litlar
vatnsaflsvirkjanir en að öðru leiti er þessum kafla lokið.

2.5 Jarðhitaleit á köldum svæðum
Heimilt er að verja allt að 5% af árlegri fjárveitingu til niðurgreiðslna vegna húshitunar til
jarðhitaleitar á köldum svæðum. Það er iðnaðarráðherra að ákvarða hverju sinni hversu miklu skuli
varið til jarðhitaleitar og á árinu 2011 var ákvörðun ráðherra, samkvæmt tillögu Orkustofnunar, að
sleppa því að leggja fjármuni til jarðhitaleitar þar sem mörgum verkefnum er ekki lokið sem útdeilt var
á s.l. tveimur til þremur árum.

2.6 Orkusparnaðarátak
Áfram var unnið að þeim verkefnum sem farið var af stað með fyrir tveimur árum ásamt verkefnum
tengdum varmadælum og bættri orkunýtingu. Einnig stóð Orkustofnun og Orkusetur fyrir
fundarherferð á Vesturlandi um orkusparnað og sitthvað tengt rafhitun. Þá voru lögð drög að stóru
verkefni í Grímsey en þar eru öll hús hituð með olíu og rafmagn framleitt í dísilstöð. Verkefnið
samanstendur af nokkrum þáttum s.s. eins og því:
•
•
•
•

Að einangra þök
Að endurglerja og skipta um glugga eftir þörfum
Að hanna dreifikerfi fyrir hitaveitu
Að kanna möguleika á miðlægri hitaveitu sem nýtir kurl, vindmyllu og affalsvatn.

2.7 Umsjón og rekstur Orkustofnunar
Orkustofnun fékk 12 m. kr á árinu vegna umsjónar með niðurgreiðslum til húshitunar.

2.8 Niðurstaða ársins 2011
Samkvæmt heimild iðnaðarráðherra, vegna lægri niðurgreiðslna á árinu 2010, var mismuninum
ráðstafað til að greiða út eingreiðslustyrki til hitaveitna alls 89,9 m. kr.
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Áætlun 2011

1. Niðurgreiðslur á húshitun

1.060.200.000

1.063.500.000

2. Orkusparnaðarátak allt að 3%

17.140.500

17.140.500

3. Umsjón og eftirlit Orkustofnunar

12.000.000

12.000.000

4. Jarðhitaleit
5. Stofnstyrkir
Samtals:

Niðurstaða ársins 2011

0

0

54.184.394

56.191.000

1.142.700.000

1.148.831.500

Tafla 4: Ráðstöfun fjárlagaliðar 11-373 á árinu 2011
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ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN ÁRSINS 2012

3.1 Almennar niðurgreiðslur
Samkvæmt fjárlögum fyrir árið 2012 nam fjárveiting til fjárlagaliðar 11-373, til
niðurgreiðslna húshitunarkostnaðar alls 1.202,0 m.kr.
Fjárveiting til ráðstöfunar til
niðurgreiðslna hækkar um 29,3 m.k. milli ára auk þess sem 30 m.kr. eru sérmerkt framlag
vegna lagningar hitaveitu til Skagastrandar.
Fjárlög fyrir árið 2012, fjárlagaliður 11-373

1.142.700.000

Aðhaldstillaga

-29.400.000

Verðlagsuppfærsla

58.700.000

Sérmerkt framlag vegna hitaveitu til Skagastrandar

30.000.000

Samtals til ráðstöfunar 2012

1.202.000.000

Tafla 5 : Fjárveiting til fjárlagaliðar 11-373 á árinu 2012

Fjárveitingin skiptist á 5 verkefnaliði en í lögum nr. 78/2002, um niðurgreiðslur
húshitunarkostnaðar, er nánar mælt fyrir um úthlutun þessa fjár. Í lögunum er gert ráð fyrir að
niðurgreiðslur á húshitun og greiðsla kostnaðar af umsjón og eftirliti gangi fyrir, en að heimilt
sé að verja allt að 20% heildarfjárveitingar til stofnstyrkja, allt að 5% til jarðhitaleitar og allt
að 3% til orkusparnaðaraðgerða.
Ákvörðun iðnaðarráðherra um skiptingu fjármuna til niðurgreiðslna fyrir árið 2012, byggja á
tillögum Orkustofnunar og starfshóps undir forystu Sigurðar Inga Friðleifssonar, sem skilaði
tillögum sínum til ráðherra um fyrirkomulag á málaflokknum síðari hluta árs 2011.
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Fjárlagaliður 11-373

2012
upphæð í kr.

Fjárheimild skv. fjárlögum 2012

1.202.000.000

Beinar niðurgreiðslur til dreifiveitna

1.053.716.361

Olíu og heimarafstöðvar

14.978.486

Orkusparnaður allt að 1,5%

17.580.000

Umsjón Orkustofnun

12.000.000

Jarðhitaleit
Stofnstyrkir
Sérmerkt framlag til Hitav. Skagastrandar

0
73.725.153
30.000.000

Samtals:

1.202.000.000

Tafla 6: Ráðstöfun fjárlagaliðar 11-373 á árinu 2012

Beinar niðurgreiðslur til dreifiveitna
a) Lækkun niðurgreiðslna á húshitun
Orkustofnun gerir ráð fyrir að fjárþörf til beinna niðurgreiðslna lækki um 12 m.kr. milli ára
þar sem færri njóta niðurgreiðslna árið 2012 vegna stofnstyrkja til hitaveitna,
varmadæluvæðingar og endurbótastyrkja á árinu 2011.
b) Niðurfelling á heimild til að greiða niður hluta kostnaðar við hitun húsnæðis
Lagt er til að ekki verði nýtt heimild skv. 4. tl., 4. gr. laga nr. 78/2002, en skv. þeirri grein er
heimilt að greiða niður hluta kostnaðar við hitun húsnæðis sem er skráð sem íbúðarhúsnæði
hjá Fasteignaskrá Íslands, þótt þar sé ekki föst búseta. Heimildin nær til þess að greiða niður
orkumagn sem svarar til fjórðungs af því orkumagni sem niðurgreitt er vegna þeirra íbúða
sem njóta niðurgreiðslna á grundvelli 1. mgr. Notendur með fjórðungs niðurgreiðslu eru 303.
Aðgerðin kallar ekki á breytingu á lögum nr. 78/2002 þar sem um heimildarákvæði er að
ræða. Auk þess sem þessi aðgerð leiðir til sparnaðar sem nemur um 8,5 m.kr., þá er þessi
breyting til einföldunar í kerfinu.
c) Hækkun niðurgreiðslna að meðaltali um 0,08 kr/kWst.
Samkvæmt tillögu nefndar er skilaði tillögum um fyrirkomulag á niðurgreiðslum til
húshitunar, er lagt til að nýtt verði svigrúm til hækkunar á niðurgreiðslum á kr/kWst.
Í þeim tillögum sem hér eru lagðar fram hefur verið gætt jafnræðis hvað varðar hækkun,
þannig að meðaltal hækkunar er að jafnaði um 0,08 kr/kWst. Heildarhækkun milli ára til
beinna niðurgreiðslna er skv. þessari tillögu 26,7 m.kr.
Niðurgreiðslur á olíuhitun og heimarafstöðvum
Olíunotkun til húshitunar er niðurgreidd sem svarar til meðalverðs á niðurgreiddri raforku í
dreifbýli og nemur um 12 kr/kWst. sem er næstum tvöföld niðurgreiðsla í dreifbýli.
Orkustofnun hefur kannað olíukyndibúnað og nýtingu olíukatla hjá notendum með olíuhitun
og í ljós hefur komið að orkunýting er mun betri en gengið er út frá í útreikningum um
nýtingarkröfu, sem niðurgreiðslur byggjast á. Því var lagt til að við ákvörðun niðurgreiðslna
vegna olíukyndingar verði gerð krafa um 90% nýtingarkröfu. Um leið var farið í sérstakt
orkusparnaðarátak þar sem farið var í einangrun þaka og skipt var um gler og glugga í húsum.
Með þessum aðgerðum er gert ráð fyrir að hægt verði að lækka olíukostnað til hitunar um
þriðjung á næstu tveimur til þremur árum. Niðurgreiðslur til heimarafstöðva helst óbreytt.
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3.2 Eingreiðslur til hitaveitna og styrkir vegna vistvænnar orkuöflunar
Hitaveituframkvæmdir hafa gengið hægar fyrir sig á undanförnum árum. Orkustofnun er að greiða
fyrir framkvæmdir sem hófust árið 2010 en er ekki að fullu lokið fyrir en á árinu 2012. Vegna þessa
eykst aðsókn einstaklinga í eingreiðslur vegna bættrar orkunýtingar.
Hitaveituframkvæmdir
Hitaveita Egilsstaða
Skagafjarðarveitur/Sæmundarhlíð
Hitaveita til Borðeyrar
Orkuveita Reykjavíkur
Samtals hitaveitur
Styrkir til bættrar orkunýtingar
Samtals styrkir/eingreiðslur

Áætlun 2012
73.725.153

73.725.153

Þegar greitt
2012
5.266.414
4.669.145
3.936.761
600.000
14.472.320
35.727.839
50.200.159

Ógreitt
2012
4.809.145
0
0
0
4.809.145
18.715.848
23.524.994

Tafla 7: Áætlaðar eingreiðslur til hitaveitna og bættrar orkunýtingar árið 2012

3.3 Jarðhitaleit á köldum svæðum
Orkustofnun hefur ekki getað mælt með því að leggja fjármuni af fjárlagaliðnum til jarðhitaleitar
vegna takmarkaðra fjármuna til annarra verkefna en beinna niðurgreiðslna. Mikill og vaxandi áhugi er
fyrir uppsetningu á varmadælum í dreifbýlinu. Taka þarf ákvörðun annarsvegar um hvar lögð skuli
áhersla á varmadæluvæðingu og hinsvegar jarðhitaleit og hitaveituframkvæmdir. Orkustofnun hefur
áður nefnt þörfina á því að endurskoða og leggja mat á árangur jarðhitaleitar og hagkvæmni
hitaveituvæðingar í dreifbýli.

3.5 Orkusparnaðarátak
Orkustofnun og Orkusetur í sameiginlegt átak í orkusparnaði í Grímsey á árinu og voru íbúar styrktir
til að einangra þökin hjá sér sem og til glerja- og gluggaskipta þar sem þess var þörf.

3.6 Rekstur Orkustofnunar
Samkvæmt ákvörðun ráðuneytisins fær Orkustofnun 12 m.kr. árið 2012 vegna umsjónar og eftirlits
með niðurgreiðslu á húshitunarkostnaði.

3.7 Endurskoðuð áætlun ársins 2012
Endurskoðuð áætlun bendir til þess að beinar niðurgreiðslur lækki ekki eins og gert var ráð fyrir m.a.
vegna þess hversu hægt hefur gengið að taka notendur af niðurgreiðslum þar sem fjórðungs
niðurgreiðsla var fyrir hendi. Mjög kostnaðarsamt hefði orðið að gera út mannskap til að lesa af sem
Orkustofnun hefði þurft að greiða þannig að niðurstaðan varð sú að bíða þar til að reglubundnum
álestri kom. Einnig hafa hitaveituframkvæmdir gengið mun hægar fyrir sig en gert var ráð fyrir sem
kemur fram í minni greiðslum til þeirra en áætlað var. Síðast en ekki síst þá hækkuðu niðurgreiðslur að
meðaltali um 0,08 kr/kWst sem gerir um 25 m.kr hækkun í heild sem ekki var inn í myndinni þegar
áætlunin var gerð í upphafi. Ekki er þó ástæða til að breyta áætluninni þar sem fjármunir verða fluttir á
milli liða þar sem niðurgreiðslur sitja ávallt fyrir við úthlutun fjármuna af fjárlagalið 11-373
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Fjárlagaliður 11-373

Fjárheimild skv. fjárlögum 2012
Beinar niðurgreiðslur til dreifiveitna
Olíu og heimarafstöðvar
Orkusparnaður allt að 1,5%
Umsjón Orkustofnun
Jarðhitaleit
Stofnstyrkir til hitaveitna og bættrar orkunýtingar
Samtals:

2012

Staðan

upphæð í kr.

31.09.2012

1.172.000.000
1.053.716.361
14.978.486
17.580.000
12.000.000
0
73.725.153
1.172.000.000

Tafla 8: Endurreiknuð áætlun ársins vegna fjárlagaliðar 11-373 árið 2012
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Til ráðstöfunar
01.10.201231.12.2012

803.128.036
9.036.081
17.580.000
12.000.000

250.588.325
5.942.405
0

35.727.839
877.471.956

37.997.314
294.528.044

