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Umsögn um frumvarp til raforkulaga, 719.mál

Hjálagt fylgir umsögn Rafmagnsveitna ríkisins um frumvarp til raforkulaga. 
Umsögnin er í tveimur fylgiskjölum. í fylgiskjali I hafa áhersluatriði umsagnarinnar 
verið dregin saman í nokkrum tölusettum liðum. Fylgiskjal II hefur að geyma 
frumvarpið, eins og það liggur fyrir, með þeim breytingum á einstökum greinum, sem 
Rafmagnsveitur ríkisins telja nauðsynlegar, ásamt athugasemdum.

Rafmagnsveitur ríkisins hafa ýmsar athugasemdir fram að færa við frumvarpið, eins 
og sjá má af hjálögðum fylgiskjölum, sem snúa m.a. að því, að þær leiðir sem valdar 
eru í fhimvarpinu séu óþarflega flóknar og þar með kostnaðarsamar, ekki sé tekið á 
ýmsum mikilvægum atriðum í frumvarpinu og ekki tryggt að markmið um samkeppni 
og markaðsvæðingu náist eins og frumvarpið er sett fram.

I heild má segja, að frumvarpið sé ófullburða í núverandi mynd og því sé veruleg 
vinna fyrirsjáanleg við lagfæringar á því. Hins vegar er mjög mikilvægt, að það sé 
gert þannig, að ný raforkulög nái þeim markmiðum sem stefiit er að, leiðimar sem 
valdar eru til að ná þeim séu sem einfaldastar og ódýrastar í framkvæmd og að tekið 
sé á öllum nauðsynlegum atriðum í lagasetningunni.

Það er skoðun Rafmagnsveitna ríkisins, að framfaraspor verði stigið með nýjum 
raforkulögum, sem tryggi samkeppni í vinnslu og viðskiptum með raforku, jafnstöðu 
fyrirtækja og notenda á raforkumarkaði og hagkvæmari rekstur í greininni. Þetta á við 
þrátt fyrir að ljóst sé að allmikill kostnaður muni fylgja þessari breytingu, sem leitt 
gæti til hækkaðs raforkuverðs allavega til að byija með. Því verður við 
frumvarpssmíðina að gera allt sem hægt er til lágmarka þennan viðbótarkostnað.

Virðingarfyllst,

rafmagnsveiíustj iy á j
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Ibs RARIK
Fylgiskjal I 

Frumvarp til raforkulaga 
- Áhersluatriði í umsögn RARIK -

Hjálagt er umsögn RARIK um frumvarp til raforkulaga. í umsögninni er farið yfir 
allar greinar frumvarpsins og gerðar tillögur um texta sem fella skal brott, breyta eða 
bæta við ásamt athugasemdum. Það er mat RARIK að þær breytingartillögur, sem 
fram koma í umsögninni, séu nauðsynlegar til að tryggja að markmiðum frumvarpsins 
verði náð, þ.e. að skapa forsendur fyrir samkeppni í vinnslu og viðskiptum með 
raforku til hagsbóta fyrir raforkunotendur í landinu. Hér á efitir eru dregin saman 
meginatriði umsagnarinnar:

1. Gera þarf nánari grein fyrir markmiðum frumvarpsins og útfærslum þeirra en 
gert er í 1. gr., t.d. að nefiia EES samninginn. Markaðsbúskapur og samkeppni 
er sú leið sem valin er til að ná því markmiði að efla atvinnulíf og byggð í 
landinu og auka hagræðingu í greininni. I því sambandi þarf skýrt að koma 
fram að forsendan fyrir þeirri leið er sú að tryggja aðgang allra söluaðila að 
flutnings- og dreifikerfum.

2. Lögð er áhersla á að öll raforka önnur en til stómotenda fari á markað og 
verðmyndun orkunnar eigi sér stað á markaðnum. Með því móti verða 
tengslin milli fiamleiðslu og sölu rofin. Þeim hugsunarhætti, sem ríkt hefur í 
einokunarumhverfinu, verður að eyða, þ.e. að fyrirtæki sé að framleiða raforku 
fyrir “sinn” markað. Öll vinnslufyrirtæki eiga að hafa sama möguleika til að 
selja orku á markaði og allir söluaðilar sömuleiðis til að kaupa orkuna á 
markaðnum og selja notendum hvar sem er á landinu. Ef slíku fyrirkomulagi 
verður ekki komið á er betra heima setið en af stað farið með frumvarp sem 
þetta, þar sem að markmið frumvarpsins um samkeppni mun ekki nást.

3. Flutningskerfið er þjóðbraut raforkunnar um landið og aðgengi að því er 
forsenda fyrir samkeppni á markaðnum. í frumvarpinu er ekki gerð grein fyrir 
hvemig eignarhaldi, rekstri og umfangi flutningsfyrirtækisins og 
flutningskerfisins verði háttað heldur er ráðherra falið að tilnefna rekstraraðila 
þess síðar. Hér er allt mjög laust í reipunum þrátt fyrir ítarlega skýrslu og 
tillögur nefndar um stofnun Landsnets og skýrt orðalag í þingsályktunartillögu 
um framtíðarskipan raforkumála. Knýjandi nauðsyn ber til að þessum þætti 
frumvarpsins verði gerð nákvæmari og betri skil, enda er hlutverk kerfisstjóra 
og flutningsfyrirtækisins homsteinn samkeppnisumhverfisins.

4. Verðlagning raforkunnar úr flutningskerfinu er mikilvægt tæki til að jafiia
aðstöðu fyrirtækja og notenda á markaðnum. Það er skoðun RARIK að jöfn 
staða notenda og framleiðenda gagnvart flutningskerfinu sé afar mikilvæg, 
enda sett fram sem ein meginröksemdin fyrir breytingum á skipulagi orkumála 
af fv. iðnaðarráðherra. Tillaga RARIK í þessu efni er því skýr: Sama
gjaldskrá gildi um allt flutningskerfi raforkunnar í landinu.
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5. Ekkert er um það fjallað í frumvarpinu hvemig taka skuli á rekstri óarðbærra 
rekstrareininga í raforkukerfinu né heldur hvemig fara skuli með s.k. 
“sokkinn” kostnað. RARIK telur mikilvægt í nýjum raforkulögum að 
lögbinda stefnumörkun og hvemig haga skuli fjármögnun varðandi þessi atriði 
til að tryggja jafnstöðu flutnings- og dreififyrirtækja til langframa.

6. Skv. frumvarpinu er ráð fyrir því gert að sama dreifiveitan geti rekið mörg 
dreifiveitusvæði með sérstakri gjaldskrá fyrir hvert þeirra og bókhaldslegum 
aðskilnaði. RARIK telur slíkt fyrirkomulag nánast óframkvæmanlegt, auk 
þess að vera mjög kostnaðarsamt og leggur til að hver dreifiveita verði eitt 
dreifiveitu- og gjaldskrársvæði.

7. 17. gr. frumvarpsins um gjaldskrá dreifíveitu er ófrágengin í frumvarpinu. 
Frumtillaga að henni hefur verið gerð í þeirri umsögn sem hér fylgir með.

8. RARIK vill benda á þann möguleika að heimila flutnings- og 
dreififyrirtækjum að selja varaaflsframleiðslu sína á markað við sérstakar 
aðstæður.

9. Ekkert er um það fjallað í frumvarpinu hvemig haga skuli uppgjöri með 
raforku og hvemig utanumhaldi orkumælinga skuli háttað. Hér er um mjög 
mikilvægt mál að ræða, sem snertir sjálfan kjama fijálsra viðskipta með 
raforku. Nauðsynlegt er að koma upp viðamiklu kerfi sem annast 
orkumælingar og útreikninga, m.a. á tímamældum aflgildum og 
notkunarferlum einstakra notenda og notendahópa. Slík uppgjörskerfi sem 
þetta er mjög flókin og dýrt, bæði í stofnkostnaði og árlegum rekstri.

10. RARIK leggur til að i stað Orkustofnunar og Löggildingarstofu komi sjálfstætt 
Orkueftirlit sem sinnir þeim verkefnum sem áðurgreindum stofnunum er ætlað 
í VI. Kafla frumvarpsins. Þá er lagt til að gjaldskráreftirlitinu verði breytt á 
þann veg að Orkueftirlit samþykki ekki gjaldskrá fyrirfram heldur taki þær til 
skoðunar ef ástæða þykir til og fari yfir kvartanir og ábendingar (Finnska 
leiðin). Að öðrum kosti er fyrirsjáanlegt að byggja þarf upp stóra og 
mannfreka stofnun með æmum tilkostnaði sem velta þarf inn i raforkuverðið.

11. Mikilvægt er að firam komi í lögum réttarstaða framleiðenda, flutnings- og 
dreififyrirtækja og söluaðila gagnvart hvor öðrum og notenda raforkunnar 
hvað varðar tilhögun innheimtu ekki síst ef um vanskil er að ræða og grípa 
þarf til lokunaraðgerða.

12. Fyrirsjáanlegt er að raforkufyrirtæki landsins og orkunotendur þurfa töluvert 
lengri tíma til að búa sig undir hið nýja skipulag en ráð er fyrir gert í 
frumvarpinu. Því leggur RARIK til að lögin komi ekki til framkvæmda fyrr 
en einu og hálfu ári eftir samþykki þeirra á Alþingi.

13. Ljóst er að frumvarpið veldur talsverðum nýjum kostnaði, sem einungis er 
unnt að ná inn í gegnum hækkað raforkuverð. Þeir þættir sem valda 
kostnaðarauka eru m.a. kostnaður við eftirlitskerfi, kostnaður við mælikerfí og

2



31. ágúst, 2001

orkuuppgjör, kostnaður við að koma á bókhalds- og/eða stjómunarlegum 
aðskilnaði starfsemisþátta innan fyrirtækja og að skipta dreifiveitum upp í 
dreifiveitusvæði (gjaldskrársvæði). Þá mun aukin krafa um arðsemi flutnings- 
og dreifikerfa vera ávísun á raforkuverðshækkun.

RARIK telur að skýringartexti við frumvarpið fari víða í bága við frumvarpstextann 
án þess að gerðar hafi verið sérstakar athugasemdir þar um, enda mun 
skýringartextinn taka sjálfsögðum breytingum í samræmi við lagatextann í meðferð 
málsins. Því þótti ekki ástæða til á þessu stigi að gera athugasemdir við skýringamar, 
þrátt fyrir mikilvægi þeirra við túlkun laganna.
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