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Alþingi ályktar að fela iðnaðarráðherra að skipa nefnd til þess að gera tillögu um
samræmda uppbyggingu á gjaldskrám og reglugerðum rafveitna á landinu með það að
markmiði að tryggja réttarstöðu rafmagnsnotenda og sem eðlilegasta samsvörun verðlagn-
ingar og tilkostnaðar. Í nefndina verði skipaður einn fulltrúi samkvæmt tilnefningu
Sambands íslenskra rafveitna, einn samkvæmt tilnefningu Neytendasamtakanna, einn
samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands, einn samkvæmt tilnefningu Vinnuveit-
endasambands Íslands og einn án tilnefningar sem sé formaður nefndarinnar.

Greinargerð.
Tilgangur þessarar tillögu er að fram fari samræming á gjaldskrám rafveitna og

reglugerðum þeirra í þeim tilgangi að
1. tryggja rétt og réttarstöðu raforkunotenda,
2. skilgreina eðlilegar skyldur rafveitnanna gagnvart raforkunotendum,
3. einfalda gildandi reglur og gjaldskrár,
4. veita raforkunotendum val milli taxta og mælingaraðferða á raforkunotkun,
5. tryggja eðlilega samsvörun milli taxtauppbyggingar Í verðlagningu raforku og tilkostn-

aðar við öflun hennar og dreifingu,
6. stuðla að sem bestri raforkunýtingu.

Reglugerðir rafveitna hafa frá upphafi verið samdar af rafveitunum sjálfum án þess að
samtök notenda hafi átt þess kost að koma á framfæri sjónarmiðum sínum eða athuga-
semdum. Núverandi reglugerðir bera þessa merki. Nauðsynlegt er og tímabært að á þessu
verði breyting, m.a. með tilliti til þess að rafveitur hafa einokunarrétt og þVÍmjög sterka
stöðu Í viðskiptum sínum við raforkunotendur sem nú hafa nánast enga leið til að ná rétti
sínum sé á þá hallað, nema fyrir dómstólum landsins, en þangað er kostnaðarsamt og
seinvirkt að leita.

Stjórnvaldi, sem veitir einkarétt á mikilvægu sviði eins og til rafveiturekstrar , ber skylda
til að gæta réttar notenda. Þessi réttur virðist lítill við núgildandi fyrirkomulag. ÞvÍ er
nauðsynlegt að tryggja að reglugerðir rafveitna þjóni ekki eingöngu þeim tilgangi að tryggja
rétt rafveitnanna sjálfra heldur einnig og ekki síður rétt notenda. Á sama hátt er
athugunarefni að fela ráðuneyti eða öðrum aðila sérstakt réttargæsluhlutverk vegna notenda
raforku.

Núgildandi gjaldskrár rafveitna eru allfjölbreytilegar að uppbyggingu og einkennast
m.a. af þVÍað verð á raforku er háð þVÍtil hvers hún er notuð. Slík ákvæði eru úrelt nema
e.t.v. vegna sérstakrar niðurgreiðslu á orkuverði, enda ekki unnt að rökstyðja það að
rafmagn skuli kosta meira til einna nota en annarra frekar en hveiti sé dýrara Í bakstur á
heimili en Í jafning. Eðlileg viðmiðun er sá kostnaður sem rafveitan þarf að standa undir
vegna raforkukaupa og dreifingar en ekki til hvers kaupandi orkunnar nýtir hana.

Kostnaður rafveitunnar fer lækkandi með auknum nýtingartíma notandans en nýtingar-
tími, sem er hlutfall árlegrar orkunotkunar og mesta álags, er í raun mælikvarði á það hve
jafnt álag notandans er. Afltaxti, sem byggir bæði á mesta álagi ársins og heildarorkunotk-
un, tekur mið af nýtingartíma og endurspeglar því best tilkostnað rafveitunnar. Þeir



notendur, sem telja sér hag í því að greiða þann mælingarkostnað sem afltaxti hefur í för með
sér, eiga að hafa frjálst val á þessum taxta án óeðlilegra skilyrða, en þau eru nú almenn í
gjaldskrám rafveitna. Slíkt er hagur rafveitna og stuðlar að aukinni sanngirni í verðlagningu.

Það er hagur bæði rafveitna og raforkuframleiðenda að álag sé sem jafnast. Ein leið til
að stuðla að því er að selja raforku samkvæmt tvígjaldsmælingu á þann hátt að verðið sé
lægra á þeim tímum sem álag er lítið, svo sem á kvöldin og um helgar þegar atvinnustarfsemi
er í lágmarki. Slíkt sölufyrirkomulag er vel þekkt erlendis en hér á landi er það einungis
notað til að jafna álag á símakerfi landsins sem alkunna er. Sérhver notandi ætti því að eiga
kost á að kaupa raforku samkvæmt tvígjaldsmælingu telji hann sér hag í því, enda standi
notandi undir mælingar kostnaði. Slíkt sölufyrirkomulag gæti stuðlað að aukinni nýtingu
raforku og dreifikerfis. Tvígjaldsmæling mundi renna stoðum undir notkunarmöguleika
rafknúinna tækja þ.m.t. lyftara og ökutækja þar sem rafgeymarnir mundu að mestu verða
hlaðnir yfir nóttina.

Áhersla skal á það lögð að notandi eigi val á milli mismunandi taxta án afskipta rafveitu
af því til hvers hann notar raforkuna, enda endurspegli taxtarnir raunkostnað rafveitunnar.
Með þessu yrði stuðlað að hagkvæmni notendum, rafveitum og þjóðarbúinu í hag.


