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Visað er til bréfs ritara háttvirtrar iðnaðameftidar Alþingis dags. 29. mai s.l., þar sem óskað er 
umsagnar Orkustofhimar um frumvarp til raforkulaga, 719. mál, heildarlög.

Þess er fyrst að geta að orkumálastjóri átti aðild að samningu frumvarpsins ásamt með starfsmönnum 
iðnaðarráðuneytisins. M.a. fór hann i tvær kyrmisferðir með ráðuneytismönnum til Norðurlanda til 
undirbúnings málsins. Orkumálastjóri hefur þannig haft tældfæri til að koma sjónarmiðum sínum á 
framfæri þegar á frumstigum málsins, sbr. einnig umsðgn embættisins um fyrri frumvarpsdrög sem 
send voru ráðuneytinu með bréfí dags. 27.05.1999, sjá 1. fylgiskjal, svo og umsðgn Orkustofnunar 
um þingsályktun um fiamtíðarskipulag rafoTkumála, dags. 30.01.1998, sjá 2. fylgiskjal.

Af þessu tvennu leiðir að orkumálastjóraembasttið er í öllum meginatriðum samþykkt frumvarpinu, 
bæði i heild sinni og í velflestum smáatriðum. Umsðgn þessi verður því að sama skapi efriisrýr.

1. Tilgangur frumvarpsins

Markmið frumvarpsins, ef að lögum verður, er -  eins og segir í 1. gr. þess -  “að stuðla að 
þjóðhagslega hagkvæmri nýtingu orkulinda til raforkuvinnslu í þvi skyni að efla atvinnulíf og byggð 
í  landinu Þessu markmiði er æthmin að ná með því að “skapa forsendur fyrir samkeppni í  vinnslu 
og viðskiptum með raforku ” jafnframt þvi að “stuðla að aukinni skilvirkni við vinnslu, fhitning, 
dreifíngu og viðskipti með raforku”. Um meginmarkmiðið verður vart deilt, enda þótt ávallt kunni að 
vera mismunandi skoðanir á orðalagi. Þannig má spyija hvort orðið “þjóðhagslega” eigi hér heima. 
En það er leiðin að markmiðinu sem er nýmæli hér á landi: Að innleiða samkeppni í þeim þáttum 
raforkugeirans þar sem það er talið gerlegt.

Hið ytra tilefhi þess að nú er lagt til að skðpuð verði lagaskilyrði fyrir samkeppni í þessari 
atvirmugrein er -  dns og kunnugt er -  tilskipun Evrópusambandsins nr. 96/92/EB frá 19. des. 1996 
um innri markað á sviði raforloi og ákvðrðun um að tilskipunin verði hluti af EES-samningnum. 
Þannig verður ddd undan þvi vikist að mnleiða elhisatriði þessarar tilskipunar í íslensk lðg. Á hitt er 
þó að líta að tilskipunin ein og sér er vart nægilegur rökstuðnmgur fyrir því að taka upp gjörbreytt 
fyrirkomulag í þessum máhun hérlendis. Hefði það verið fast sótt hefði efalaust mátt fá undanþágur 
eða a.m.k. rúma tímafresti til að gera breytingar hérloidis, enda þótt islenski raforkumarkaðurinn falli 
ekki beinlínis undir hugtakið “lítið og einangrað kerft' dns og það er skilgreint í 23. tðlulið, 2. gr. 
tilskipunarinnar. Það þarf því frekari réttlætingar við til að taka xq>p breytt skipulag.

Ráðuneytið spurði á sínum tima ýmsa aðila í raforkugeiranum um það hvort rétt væri að leita eftir 
undanþágu eða taka upp tilskipunina án skilyrða. Orkusto&un lagði til að hið síðara yrði gert í 
umsðgn sinni dags. 9. júlí 1997, sjá 3. fylgiskjal.

Samkeppni í raforkugeiranum hefur rutt sér hratt til rúms víðs vegar í heiminum á liðnum áratug. Því
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á tilskipun Evrópusambandsins sér sögulegar forsendur. Eðlilega er spurt hvort reynsla annarra þjóða 
af breyttu fyrirkomulagi styðji þá fyrirætlan að taka hér upp samkeppni í raforkugeiranum. Fullyrða 
má að samkeppnisfýrirktnnulag hefur leitt til æskilegrar þróunar, dnkum lækkunar á raforkuverði. 
Gagnrýnisraddir segja þó að þetta sé ekki einhlítt: Verð á hráorku til raforkuframleiðshi hafi lengst 
framan af þessu tímabili nýs fyrirkomulags farið lækkandi og þvi eðlilegt að raforkuverð lækki 
jafiiframt. Einnig er bent á að víða hafi verið umframijárfesting í raforkuvinnslu. 
Samkeppnisfyrirkomulagið hafí stððvað frekari ijárfestingu og þar með skapað rúm til lækkunar 
raforkuverðs. Aðrir segja að einmitt það sé samkeppninni að þakka: Miðstýrð raforkuvinnsla -  eins 
og aimar miðstýrður rekstur -  hafi tilhneigingu til oflQárfestingar. Ekkert nema samkeppni knýi 
stjómendur til aðhalds. Nú er sums staðar -  t.d. í forysturikinu í þessum efiium, Noregi -  komið að 
því að umframfjárfestingin er uppurin; þörf er orðin á nýrri fjárfestingu. Þá reynir á hvort 
samkeppnisknúinn markaður hafi nægilega framsýni til skynsamlegra ákvarðana. Með þessu verður 
fróðlegt að fylgjast.

Hvað sem liður fyrirmætum ESB-tilskipunarirmar er ljóst að tími þeirrar miðstýringar sem hefur í 
reynd verið á islenska raforkumarkaðnum er liðinn. Upp eru sprottin öflug raforkuvinnshifyrirtæki til 
hliðar við það stærsta, Landsvirkjun, og þetta ásamt fleiru kallar (Sijákvæmilega á almenn lagaákvæði 
um fyrirkornulag í greiniimi. Með frumvarpinu eru stigin ákveðin en þó varkár breytingaskref, sem 
eru sögulega séð óhjákvasmileg, en um leið eðlileg. Með frumvarpinu eru sköpuð lagaleg skilyrði fyrir 
samkeppni en það er ddd mæh fyrir um framkvasmdaatriði við að koma þvi fyrirkomulagi á, svo sem 
uppskiptingu fyrirtækja eða frumkvæði að virkum raforkumarkaði. Það verður þvi rúm til að aðlaga 
þróunina íslaiskum aðstæðum og fylgjast um leið með reynshi armarra sem lengra eru komnir á 
þessari þróunarbraut.

Enda þó megintilgangur ESB-tilskipimarinnar, og um ldð frumvarpsins, sé að koma á samkeppni í 
vinnshi og viðskiptum með raforku, má ekki gleyma hinu atriðinu: Því að skipa málum í 
sérleyfisþáttunum, fhitningi og dreifingu með raforku. Nær hdmingur af kostnaði við 
raforkuþjónustuna verður til í þessum þáttum og þvi er eldki síður mikilvægt að haga þar málum svo 
að jaftiræði og hagkvasm ni ráði ríkjum. Eflirlit með þjónustu og vwðmyndun á raforku hefur verið 
óskipulagt og að mestu í hendi eigenda orkufyrirtækjanna sjálfra. Með frumvarpinu, ef að lögum 
verður, er kcxnið á vel skilgremdu og markvissu fyrirkomulagi í þessum efhum. Skipulagsbreytmgin 
þjónar því ekki aðeins þdm tilgangi að skapa jafriar forsendur fyrir samkeppni heldur er hér ddd 
síður um mikilvæga neytendavemd að ræða, enda þótt það verði mjög undir framkvasmdinni komið.

Megiimiðiu'staða þessara hugldðinga um markmið og ldðir frumvarpsins er sú að um markmiðin 
hljóti allir að vera sammála og að grundvallaratriði í ldðunum séu í samræmi við almenna þróun bæði 
innanlands og erlendis, og þjóni ekki aðeins þeim tilgangi að uppfylla kröfur Evrópusambandsins

2. Nokkur einstðk atríði frumvarpsins
Eins og fyrr segir hefúr orkumálastjóri átt aðild að gerð frumvarpsins og því eru fá atriði sem hann 
sér nú ástæðu til að gera athugasemdir við. Þó má benda á tvö meginatriði, frekar til umhugsunar en 
að gerð sé bein tillaga um breytingar.

2.1 Fvrirkomulag rafoikuflutnings

í III. kafla frumvarpsins eru ákvæði um flutning á raforku. Meginhugsunin er sú að dtt fyrirtæki 
verði ráðandi í flutningnum. Þetta fyrirtæki á að stýra rekstri flutningskerfisins. Ekki er fjallað um 
það hvert þetta fyrirtæki dgi að vera, enda skal ráðherra tilnefiia það. Álitamál hvort þetta er nógu 
markvisst og formfast fyrirkomulag. T.d. þarf að vCTa festa í starfi þessa fyrirtækis. í 
lagafrumvarpinu eru ekki sjáanleg ákvæði um tímalengd á tilnefhingu ráðherra á flutningsfyrirtækinu.

Fyrirkomulag raforkuflutnings er með ýmsu móti hvað þetta varðar. Á Norðurlöndunum er í 
meginatriðum tvenns konar fyrirkomulag: í Sviþjóð og Noregi voru stofnsett sérstök ríkisfyrirtæki 
(afsprengi fyrri opinbers rekstrar á þessu sviði) sem dga megnið af flutningsvirkjununum og reka allt 
kerfið. í Finnlandi er það hlutafélag -  m.a. í dgu orkuvinnslufyrirtækjanna -  sem á 
flutningsfyrirtækið. í Danmörku eru flutningsfyrirtækin tvö, enda er ekki enn tenging yfir Stórabelti.



Þessi fyrirtæki eru rekin af raforkufyrirtækjunum í hvorum landshlutanum, aðallega rafveitunum. 
Margt er þó sérstakt í Danmörku, sem helgast af sögulegum forsendum. í  Þýskalandi eru 
flutningsfyrirtækin mörg en hafa hvert sitt yfirráðasvæði. Kvartað hefur verið yfir þröskuldum milli 
þessara flutningskerfa.

Leiðin sem farin er í frumvarpinu er um margt lfk því sem er í Noregi: Eitt fyrirtæki sem rekur 
flutningskerfið enda þótt það sé ekki nauðsynlega dgandi að öllu kerfmu. Munurinn er þó sá að ddci 
er tekið á því í frumvarpinu hvert þetta fyrirtæki er og þar með ekki á eignarhaldi þess. Raunar er 
heldur ekkert um þetta sagt í norsku raforkulögunum, en strax f byijun var út frá því gengið að 
stofnað yrði rfldsfyrirtæki um þennan rekstur. Fram kom í viðtölum bæði í Noregi og Svíþjóð að 
almenn ánægja ríkir með þetta fyrirkomulag, og það meðal allra aðila í geiranum.

í  4. fylgiskjali með þessu bréfi er úrdráttur úr erindi sem orkumálastjóri hyggst flytja á Orkuþingi í 
október n.k. Þar er bent á að unnt væri að fara sömu leið og í Noregi og Svíþjóð án sérstaks 
tilkostnaðar fyrir ríkið, einfaldlega með því að rikið leysti til sfn hhita af núverandi eignum sínum í 
orkufyrirtækjum í formi flutningsvirkja og geri úr því sérstakt fyrirtæki. í  framhaldinu mætti hugsa 
sér að ríkið losaði sig við það sem þá er eftir af hlutum í þeim orkufyrirtækjum sem starfa á 
samkeppnissviðinu: í  vinnslu og sölu. En það er í raun annað og ekki endilega skylt mál.

Meginatriðið er að með sérstöku rfldsfyrirtæki um rdcstur ftutningskerfisins væri tryggð festa og 
hlutleysi í störfum þessa mikilvæga liðar í miðlun raforku frá kaupendum til seljenda.

2.2 Gialdskrár við flutning og dreifingu raforku

Ýmis og ólík sjónarmið hafa veríð uppi í kringum okkur um hvemig haga eigi verðlagseftirliti með 
sérleyfisþáttunum í markaðsvæddu raforkukerfi, með flutningi og vinnslu. Víðast hvar virðist í fyrstu 
hafa verið einblínt á arð eða rekstrarafgang fyrirtækjanna á þessu sviði og þeim í reynd skammtaður 
arður. Fyrir þessu er löng hefð í Bandaríkjunum, þar sem eftirlitið með hinum einkareknu orku- og 
símafyrirtækjum hefur verið með þessu móti. Og um margt er þessi hugsun í samræmi við þá 
meginaðferð sem viðhöfð var meðan verðlagning hérlendis var að mestu háð verðlagseftirliti.

Mikilvægt er að gjaldskrár og eftirlit með þeim stuðli að hagræðingu en hindri hana ekki. Því hafa 
menn fikrað sig frá stýringu á arði yfir í stýringu á tekjum. Þannig er reynt að finna hver sé eðlilegur 
tilkostnaður við viðkomandi þjónustu og fyrirtækjunum settur tekjuranmii sem á að duga fyrir þessum 
kostnaði að viðbættri þóknun fyrir fjármagn. Takist fyrirtækjunum að haga rekstri sínum betur og 
komast af með minni tilkostnað en svarar til tekjurammans kemur það þeim í hag og eykur arð þeirra. 
Séu þau á hinn bóginn illa rekin og þrífast ekki innan sinna tekjuramma eru þau þvinguð til 
hagræðingar eða til sameiningar við önnur betur rekin fyrirtæki.

Norðmenn hafa farið í gegnum þessa þróun og eru óðum að hverfa frá arðsstýringu yfir í 
tekjustýringu. Sama virðist gerast hjá öðrum þjóðum. Síðan eru nokkuð skiptar skoðanir á því hvort 
inngrip eftirlitsaðilans eigi að koma á undan eða eftir. Það er að segja hvort setja eigi tekjurammana 
fyrirfram og birta þá fyrirtækjunum eða bíða og sjá hvort þau setji sér gjaldskrár sem í reynd gefa 
þeim þær tekjur sem rýmilegar þykja. Og gerist það ekki gripi eftirlitsaðilinn inn í eflir á. Slík inngrip 
eru eftirá í Svíþjóð og Finnlandi. Þróunin í Danmörku er enn nokkuð óljós í þessum efnum en virðist 
þó nálæg þeirri norsku. í Svíþjóð fara inngrip eftirlitsaðilans fram með e.k. kærumálum fyrir 
sérstökum stjómsýsludómstólum og þykir þetta fyrirkomulag þunglamalegt.

I meginatriðum eru ákvæði hins íslenska frumvarps sniðin eftir norskri fyrirmynd, en að mati 
undirritaðs mætti orðalagið vera ögn skýrara í viðkomandi frumvarpsgrein (12. gr.). Það kann þó að 
vera smekksatriði fremur en efnislegt og verður því að svo komnu ekki gerð tillaga um 
orðalagsbreytingar.

Þingnefiidinni til fróðleiks fylgja með bréfinu myndrammar af erindi sem orkumálastjóri flutti á 
fagþingi Samorku á ísafirði 31. maí s.l., sjá 5. fylgiskjal. Þar koma ítarlegar fram þau sjónarmið sem



hér hafa verið reifuð.

2.3 önnur einstök atriði

í 40 gr. frumvarpsins er ákvaeði þess efnis að sá sem hyggst rannsaka auðlindir til raforkuvinnslu 
skuli “leggja fram mat á því hvernig tengja megi fyrirhugaða virkjun raforkukerfi landsins I
mörgum tilvikum getur þetta reynst örðugt fyrr en að loknum rannsóknunum. Það getur einmitt verið 
tilgangur þeirra að finna æskilega staðsetningu fyrir virkjun. Hér mætti huga að sveigjanlegra ákvæði.

Komið hefur í ljós að grundvallarákvæði í IV. kafla frumvarpsins, um dreifiveitur, getur valdið 
misskilningi. Hér er átt við skilgreiningu á “dreifiveitusvœði ”. Með þessu hugtaki er - eins og segir 
í 4. tölul., 3. gr. - átt við “landsvœði, venjulega í samfelldri heild, þar sem dreifiveita hefur 
einkarétt til dreifingar raforku ”. Hugtakið skiptir sköpum í 17. gr. - og í raun einungis þar: “A
hverju dreifiveitusvœði skal vera samrœmd gjaldskrá fyrir alla notendur ”. Mikilvægt er að ljóst sé 
að sama fyrirtækið getur rekið veitur á fleiru en einu dreifiveitusvæði, enda getur það leitt til 
hagræðingar í heildarrekstri. Að þessu er raunar vikið í 14. gr. frumvarpsins. Spumingin er engu að 
síður hvort ofangreint sjónarmið mætti ekki koma skýrar fram, amk. í umsögn þingnefhdarinnar um 
frumvarpið.

3. Hlutverk Orkustofnunar

Orkustofnun fær víðtækt nýtt hlutverk með frumvarpi þessu, sem m.a kemur fram í upphafí 24. gr. 
frv. þar sem segir að “ Orkustofhun [skulij hafa eftirlit með leyfum sem veitt eru samkvæmt lögum 
þessum og að starfsemi og gjaldskrá flutningsfyrirtœkisins og dreifiveitna samrœmist ákvæðum 
laganna og reglugerðum settum samkvæmt þeim.” Hið nýja hlutverk stofhunarinnar kann að kalla á 
meiri eða minni breytingar á skipulagi hennar og er þetta í athugun í sérstakri nefhd sem 
iðnaðarráðherra skipaði með bréfi dags. 11.06.2001, sjá 6. fylgiskjal. Á þessu stigi er ekki unnt að 
segja hver niðurstaðan verður. Á það má þó minna að skipulagi stofnunarinnar var breytt á gagngeran 
hátt í ársbyrjun 1997 með það að markmiði að aðskilja stjómsýslu frá framkvæmd rannsókna á 
stofnuninni. Þegar háttvirt iðnaðamefhd tekur frumvarpið til athugunar mun vasntanlega gefast 
tækifæri til að skýra frá og ræða tillögur þessarar nefiidar um fyrirkomulag Orkustofiiunar og greina 
frá sjónarmiðum stofriunarinnar í þeim efiium.

Auk Orkustofiiunar koma Samkeppnisstofiiun og Löggildingarstofa að eftirliti samkvæmt ákvæðum 
frumvarpsins. Hlutverk Samkeppnisstofhunar er afar eðlilegt. Með tilliti til þess sem tíðkast erloidis 
má á hinn bóginn spyija hvort því gæðaeftirliti sem Löggildingarstofu er ætlað að sinna samkvæmt 
ákvæðum 28. gr. megi ekki fela kerfisstjóranum og þar með spara í beinum opinberum útgjöldum.

Virðingarfyllst
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Efni: Umsögn Orkustofnunar um drög að frumvarpi til raforkulaga

Vísað er til fundar iðnaðar- og viðskiptaráðherra þar sem kynnt voru drög að frumvarpi til 
raforkulaga, 17. mars s.l. Óskað var eftir athugasemdum og ábendingum fyrir lok aprílmánaðar.

Á Orkustofnun hefur farið fram allítarleg umræða um þessi frumvarpsdrög og Jón Ingimarsson 
skrifstofustjóri m.a. fenginn til að útskýra drögin á fundi á stofiiuninni. Þessi umfjöllun öll hefur 
dregist nokkuð enda um afar umfangsmikið og mikilvægt mál að ræða. Því hefur ekki reynst 
unnt að standa við umbeðin tímamörk, en dráttur á skilum hefur verið tilkynntur ráðuneytinu 
munnlega og í tölvupósti.

Meðfylgjandi er umsögn orkumálastjóra og þar með stofnunarinnar sem slíkrar um 
viðfangsefnið. Þá er endursent mrnnisblað um nýskipan raforkumála, einkum veitingu 
virkjunarleyfa, sem orkumálastjóri sendi ráðuneytinu hinn 12. okt. s.l. (en þar hefur á einum stað 
verið lagfært ónákvæmt orðlag). En jafoframt eru framsendar til fróðleiks umsagnir þeirra 
Hákons Aðalsteinssonar, Freysteinn Sigurðsson (tvö skjöl) og Valgarðs Stefánssonar, 
starfsmanna á Orkustofnun, auk álits Jakobs Björassonar, fyrrv. orkumálastjóra, en Jakob var 
boðaður á nokkra fundi um málið á stofnuninni. Þessi álit hafa vissulega verið höfð til hliðsjónar 
en eru að öðru leyti sjónarmið höfunda þeirra og ekki endilega samhljóða því áliti sem 
undirritaður sendir í nafni stofnunarinnar. En þar sem firumvarpsdrögin eru enn á frumstigi hlýtur 
ráðuneytinu að vera fengur að því að fá sem flestar ábendingar um drögin og því þykir rétt að 
koma þessum aihugasemduin á uunuæri. ----- -

I nokkrum atriðum vill stofiiunin fá að huga betur að athugasemdum. Þessa er getið í umsögninni 
þar sem það á við. Verður leitast við að senda slíka viðbót svo fljótt sem auðið er.

Að auki er sendur í tölvupósti frumvarpsdragatextinn í breytingaham þar sem nokkrar (en 
efalaust ekki allar!) stafavillur hafa verið leiðréttar.

í umsögn Orkustofnunar eru lagðar til allverulegar breytingar á frumvarpsdrögunum, einkum þó 
að hugað verði að samruna þeirra að hluta við nýlega sett auðlindalög. Þetta kallar allt á verulega 
vinnu. Orkustofhun býður fram aðstoð sína í þeim efiium.

Virðingarfyllst

F.h. Þorkels Helgasonar 
orkumálstjóra

mailto:os@os.is
http://www.os.is
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Málsnr. 99050003

Umsögn Orkustofnunar um drög að frumvarpi
til raforkulaga

26. maí 1999

Vísað er til draga að frumvarpi til raforkulaga, sem lögð voru fram á kynningarfundi 
iðnaðar- og viðskiptaráðherra hinn 17. mars s.l. Verður hér eftir vísað til þeirra sem 
“frumvarpsdrög” eða “ráðgerð raforkulög”.

1. Samantekt

Umsögn þessi skiptist í eftirtalda meginþætti. Um leið er getið mikilvægra atriða í 
umsögninni:

• Viðfangsefni lagasetningarinnar
■ Hvað er leyst a f hólmi.
■ Markmiðssetning.

• Meginsjónarmið
■ Aðgengi að auðlindum, reglicr um rœmsóknir, virkjunarleyfi, markaðsviðskipti 

með raforku.
■ Setja þarf ákvœði um aðgengi að orkuauðlindum i almannaeigu.
■ Gaumgæft verði að fella viðeigandi hluta þessara frumvarpsdraga inn i nýju 

auðlindalögin.

• Einstök atriði frumvarpsdraganna
■ Skiigreiningar þarf uð bceta og auka. ... ' - . *r
■ Skýraorðið “ráðherra”
■ I  raforkuáœtlun þarf að fjálla sérstaklega um áform um nýtingu orkulinda i 

þjóðlendum.
■ Skerpa þarfákvceði um forathuganir og endurgreiðslu fyrir þær.
■ Fœra œtti frumstig leyfisveitinga frá ráðuneytinu.
■ Akvœði um umsagnir við leyfisveitingar o f rúm.
■ Vandamál við afmörkun meginflutningskerfis.
■ Dreifiveitur eiga ekki per se að hafa sérleyfi á rafmagnssölu.
■ Kaflinn um viðskipti með raforku þarfað vera fyllri.

• Hlutverk Orkustofhunar
■ Hlutverk Orkustofhunar eryfirfarið og m.a. drepið á verksvið orkuspámefndar.

2. Viðfangsefni lagasetningarinnar

Frumvarpsdrögunum mun ætlað að koma hið minnsta í stað II. og IV. kafla orkulaga 
nr. 58/1967 með síðari breytingum og sérlögum um raforkúver sbr; lög nr. 60/1981, 
br. nr. 74/1990 og nr. xx/1999. Að auki munu frumvarpsdrögin, é f að lögum verða, 
hrinda í framkvæmd ákvæðum tilskipunar Evrópuþingsins og Ráðsins 96/92/EB frá
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19. des. 1996 um sameiginlegar reglur um innri markað á sviði raforku. Þessi 
tilskipun verður í umsögn þessari nefnd “raforkutilskipunin” eða “Evróputilskipunin”. 
Gengið er út frá því að hún öðlist gildi á EES-svæðinu og taki því til íslands.

Meginmarkmiðið með þeim breytingum sem felast í ráðgerðum raforkulögum er “að 
stuðla að þjóðhagslega hagkvæmri nýtingu orkulinda þjóðarinnar í því skyni að efla 
atvinnulíf og byggð í landinu að teknu tilliti til umhverfisvemdarsjónarmiða, 
varðveislu þjóðminja og hefðbundinna landnytja” eins og fram kemur í 
athugasemdabálki frumvarpsdraganna. Þetta markmið skal ekki véfengt né heldur sú 
meginleið sem valin er að koma á “ ...í áföngum markaðsbúskap í viðskiptum með 
raforku og draga samhliða úr opinberum rekstri...” eins og ennfremur segir í 
athugasemdunum.

Ljóst er að hér er því um afar umfangsmikið lagasetningarverkefni að ræða og 
mikilvægt að vel takist til.

3. Meffinsiónarmið

Flokkun viðfangsefiiisins

Viðfangsefiii því sem ráðgerð raforkulög er ætlað að taka til má skipta í femt:

• Ákvæði um aðgengi að auðlindum til raforkuframleiðslu sem eru í umráðum 
hins opinbera, einkum í þjóðlendum.

• Reglur um rannsóknir og nýtingu auðlinda til raforkuframleiðslu, hvort sem 
þær eru á opinberu forræði eða í einkaeign.

• Veiting leyfa til reksturs raforkuvera, virkjunarleyfi.

• Fyrirkomulag markaðsviðskipta með raforku.

Að mörgu leyti er hér um ólík viðfangsefni að ræða og ekki vandalaust að steypa 
þeim að hluta saman í einn lagabálk. Til bóta væri að halda þessum atriðum sem mest 
aðskildum. Það er ekki ávallt gert í frumvarpsdrögunum og því ber nokkuð á því að 
óljóst sé hvort stýringarákvæði eigi sér rætur í auðlindastjóm eða viðskiptareglum. 
Verður bent á dæmi um þetta síðar í bessari umsögn. Því kemnr mjög til álita að 
stokka viðfangsefiiið upp efitir ofangreindri eða álíka efiiisflokkun.

Skal nú fjallað í meginatriðum um ofangreinda þætti viðfangsefnis 
frumvarpsdraganna og þá hvort eða hvemig þau eiga heima í ráðgerðum lagabálki.

Aðgenai að auðlindum

A fyrsta þættinum, aðgengi að auðlindum, er lítið tekið í þessum frumvarpsdrögum en 
væntanlega horfit til þess að slík ákvæði falli undir nýsett lög um þjóðlendur. 
Orkumálastjóri hefur einatt bent á það undanfarin misseri að ákvæði um þetta atriði í 
þjóðlendulögunum séu óskýr og að mikilvægt sé að taka á þessum þætti í tíma til að 
koma í veg fyrir óæskilegar deilur síðar.

I samræmi við ofangreint færi trúlega ekki vel á því að setja ákvæði um aðgengi að 
orkuauðlindunum og hvemig leysa beri úr keppni um slíkt aðgengi í umræddan 
raforkulagabálk. Slíkt á með réttu heima í þjóðlendulögum. Því skal enn hvatt til þess 
að á þeim málum verði tekið og ákvæði og/eða framkvæmd þjóðlendulaga verði skýrð 
hvað þetta varðar. En málið þolir ekki mikla bið. Verði sú markaðsvæðing, sem að er
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stefnt með fhimvarpsdrögunum, að veruleika, mun óðara hefjast keppni um bestu 
bitana í orkulindum landsins. Því er ekki ráð nema í tíma sé tekið.

Reglur um rannsóknir og nvtingu auðlinda

Hér er um margt og raunar flest það sama að ræða og nýsett lög um rannsóknir og 
nýtingu á auðlindum í jörðu (“auðlindalögin”) fjalla um. Því er það afar íhugunarvert
-  og í anda þess aðskilnaðarsjónarmiðs sem hér er mælt með -  að viðkomandi ákvæði 
frumvarpsdraganna verði sett inn í auðlindalögin. A móti kann að koma að í 
frumvarpsdrögunum séu nokkur sératriði er virðast aðeins eiga við um auðlindir til 
raforkuvinnslu, ekki aðrar jarðrænar auðlindir. Má benda á ákvæði um hlut 
Orkustofnunar í forstigi rannsókna. En á hinn bóginn hafa komið fram þau sjónarmið 
að slík ákvæði mættu einmitt vera altæk. Að auki þarfnast viðkomandi ákvæði 
nokkurra lagfæringa, eins og síðar verður vikið að.

Nú þegar nokkur reynsla er komin á auðlindalögin sést að þar mætti ýmislegt betur 
fara, sem vonlegt er með jafrit mikinn lagabálk sem að flestu var nýmæli. Því er 
eindregið lagt til að sá möguleiki verði alvarlega kannaður að slá tvær flugur í einu 
höggi: Fella ákvæði þessara frumvarpsdraga um rannsóknir og jafnvel líka nýtingu 
(þ.e.a.s. hinn auðlindalega þátt virkjvmarleyfa) inn í auðlindalögin og sníða um leið af 
þeim hnökra. Um leið mætti huga að því hvort einhveijir hlutar gildandi vatnalaga 
ættu ekki heima í slíkum endurskoðuðum auðlindalögum. Þegar auðlindalögin væru 
þannig orðin allheilsteypt og ítarleg kæmi og til greina að taka þar á þeim vanda sem 
að ofan greinir: Aðgengi að auðlindum í almannaeigu.

Verði ákvæði um rannsóknir og nýtingu jarðrænna auðlinda ekki felld saman í ein lög, 
gilda tvenns konar lög -  og um leið nokkuð mismunandi ákvæði -  um rannsóknir og 
nýtingu á jarðhita, allt efitir endanlegri notkun hans. Það getur reynst 
illframkvæmanlegt.

Virkiunarlevfí

Hér á undan hefur verið bent á þann möguleika að skipta virkjunarleyfisþættinum í 
reynd á milli tveggja laga: Auðlindalaganna og ráðgerðra raforkulaga. Undir hattinum 
“virkiunarleyfi” verður því einungis rætt ..hér um slík . leyfi sem .sérstök. 
atvinnurekstrarieyii, e.k/ stárfsleyfTHl'reEture rafOTkúvera!' ....  ~ ~

Ein meginbreytingin með frumvarpsdrögunum er að gefa í reynd fijálsar heimildir til 
að reisa og reka raforkuver og fara þar með leyflsveitingarleið evrópsku 
raforkutilskipunarinnar, öndvert við þá miðstýringu sem felst í útboðsleiðinni, en sú 
síðamefrida er í raun líkari því fyrirkomulagi sem tíðkast hefur hingað til. E f 
markaðshugsunin er útfærð til hins ýtrasta má segja að ekki ætti að vera þörf á 
sérstökum rekstrarleyfum fyrir raforkuver heldur ættu þar einungis að gilda almennar 
reglur um starfsleyfi fyrirtækja.

A hitt ber að líta að rekstur raforkuvera er um margt sérstök starfsemi og að 
raforkutilskipun ESB felur í sér sérákvæði um slíkan rekstur. Því er rétt að ákvæði hér 
að lútandi eiga vel heima í ráðgerðum raforkulögum. En holt er að hafa í huga við 
yfirferð um lagatextann hvenær verið er að fjalla um raforkuver sem sérstakan 
atvinnurekstur og hvenær verið er að fjalla um viðskipti með raforku, og freista þess 
að halda þessu sem best aðskildu. Og færi raunar best á því að aðgreina þessa þætti 
greiniiega, svo sem með kaflaskiptingu.
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Raforkumarkaðurinn

Þessi þáttur er eðlilega meginviðfangsefni frumvarpsdraganna og verður allnokkuð 
krufinn í umsögn um einstakar greinar frumvarpsdraganna. Því er ekki ástæða til að 
fjölyrða nánar nm þennan þátt í þessum inngangi. Aðeins skal áréttað það sjónarmið 
að halda beri almexmum viðskiptalegum atriðum málsins aðskildum frá hinum 
rekstrarlegu eftir föngum, þ.e.a.s aðgreina opinbera stjómsýsla vegna 
almannahagsmuna, öryggis um aðgengi að raforku o.s.frv. frá reglum um 
markaðsvæðingu sem hagsljómartæki.

4. Einstök atriði frumvarpsdraganna

Hér á undan hefur verið reifað það sjónarmið að viðfang ráðgerðra raforkulaga mætti 
skipta í þætti sem sumir hvexjir eigi jafevel heima í öðrum lögum, þjóðlendulögum og 
auðlindalögum og jafnvel heyra undir almenn lagaákvæði um atvinnurekstur. Eftir 
sætu þá þau ákvæði er lúta að viðskiptalegum þætti raforkumála einvörðungu. Þessu 
verður ekki haldið til streitu frekar, en tekið til við að fjalla um einstök ákvæði 
frumvarpsdraganna. Ennfremur er vísað til lokakaflans, sérkafla um hlutverk 
Orkustofnunar.

Beinar tillögur um nýtt orðalag í framvarpstextanum er fært skáletrað eins og hér 
greinir:

Nýr texti.

I. KAFLI. Almenn ákvæði

1. gr., gildissvið

í frumvarpsdrögunum er allvíða rætt um hlutverk “ráðherra” án þess að það sé 
skilgreint hvaða ráðherra er um að ræða. Kunnugt er um það sjónarmið að þennan hátt 
beri að viðhafa til að lög haldi gildi sínu enda þótt verkefni séu færð á milli ráðuneyta.
Á hitt verður að líta að textinn verður að vera skýr. E f einungis er talað um “ráðherra” 
án frekari skilgreiningar, er þá fulljóst að ávallt sé rætt um einn og sama ráðherrann, 
eða mætti mislesa vissa staði á þann veg að þær gæti verið t.d. átt við

- >iBikvprSsFá?’ IT4i O'^t i  farí. ín.’’iivr->T o~ skióta við b f n%srri itipr. :
væri efnislega á þennan veg:

Ráöherra sá sem fer með orkumál fer með framkvœmd laga þessara.

2. gr., markmið

Nokkur vandi er á höndum að lýsa markmiði laganna úr því að farin er sú leið með 
frumvarpsdrögunum að steypa saman í einn bálk efnisþáttum sem hafa ólíkan 
bakgrunn. I drögunum er farið almennum orðum um markmiðin, orðum sem í sjálfu 
sér er ekki hægt að andmæla, en veita heldur ekki mikið leiðarljós, þegar á reynir.

3. gr.. skilgreiningar

Almennt er það kostur að hafa skilgreiningar ítarlegar og skýrar í lögum, en ekki er 
rík hefð fyrir slíku í íslenskri lagasmíð. En bæði er að þær skilgreiningar sem hér eru 
viðhafðar þarfnast endurbóta og aðrar vantar. Ekki hefur unnist tími til að fara 
gaumgæfilega ofan í þessi atriði en hugað verður frekar að þessum 
skilgreiningaratriðum og ráðuneytinu gerð grein fyrir niðurstöðunni.
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Strax má þó benda á að til álita kæmi að fella inn skilgreiningu þá á “ráðherra” sem 
nm er rætt að fraxnan, ef sú sérstaka skilgreining þyki ekki eiga heima í 1. gr.

II. KAFLI. Raforkuáætlun

4. gr.. raforkuáætlun

Mikill fengur er að slíkri áætlun sem vegvísi þrátt fyrir að raforkugeirinn verði 
markaðsvæddur. Tíðni raforkuáætlana er álitamál, en í fljótu bragði virðist fjögurra 
ára tíðni vera hæfilegt viðmið, enda ætti það að gefa hveijum þeim ráðherra 
raforkumála, sem situr eitt kjörtímabil, kost á að koma sinni sýn á framfæri.

Enda þótt hér sé talað um tilgang slíkrar áætlunar sem “vegvísi” þá getur slik áætlun 
skipt verulegu máli í sambandi við það atriði sem orkumálastjóra hefur orðið tíðrætt 
um: Nýtingu auðlinda í almannaeigu. Raforkuáætlunin á að fela í sér vissa 
stefnumörkun um það hvaða auðlindasvæði verða boðin til nýtingar á 
áætlunartímabilinu, orkulindir sem þá ætti að mega keppa um að fá nýtingarrétt á. Til 
að hnykkja á þessu mætti bæta við nýjum lið:

7. Áœtlunin skal fe la  í sér áform um hvaða auðlindasvœði, sem ríkið hefur 
umráð yfir svo sem á þjóðlendum, verða boðin til raforkuvinnslu á ncestu 
[fjórum] árum.

Vissulega mætti hugsa sér að ákvæði þessa nýja 7. töluliðar væri víðtækara og tæki 
ekki aðeins til þeirra auðlindasvæða sem eru í opinberu forræði, heldur líka á til 
einkalanda. Þetta mætti rökstyðja með þeim heimildum sem ráðgerð eru um 
eignamám. En hér um pólitískt matsatriði að ræða.

III. KAFLI. Undirbúningur raforkuvinnslu

5. gr.. forathugun

í 1. mgr. segir: “Orkustofhun hefur umsjón með forathugunum vegna raforkuvinnslu 
og með því hvaða virkjunarkosta kann að vera völ í landinu með hliðsjón af 
raforkuáætlun samkvæmt 4. gr.” Hvað er átt við með því “að hafa umsjón með
fh rntb; 1 Pur.yrri ”?  . ___

Fjárráð Orkustofnunar eru takmörkuð og því þarf að velja og hafna. Að jafriaði hlýtur 
Orkustofnun að beina rannsóknum sínum að þeim auðlindasvæðum sem eru á forræði 
hins opinbera. Spurt er hvort ofangreint orðalag gæti misskilist á þann veg að 
landeigendur gætu krafíst þess að Orkustofhun hafí “umsjón með forathugunum” á 
landareignum þeirra?

Hér er spurt en ekki svarað. En jafnframt skal þó bent á umsögn um 7. gr.

Þá mætti huga að því hvort ekki væri rétt að skýra hugtakið “forathuganir” í 
skilgreiningargreininni, 3. gr., sbr. umsögn um þá grein.

í 2. mgr. segir efitirfarandi: “Orkusjóður stendur straum af rannsóknum Orkustofriunar 
samkvæmt þessari grein .. .” Hér er væntanlega ekki átt við að slík fjármögnun sé sú 
eina hugsanlega. í ljósi þess að engin reynsla er komin á hlutverk og getu Orkusjóðs í 
þessum efnum væri tryggara að hafa orðalagið varfæmara svo sem eftirfarandi:

Orkusjóður leggur fram  fé  til rannsókna Orkustofnunar samkvœmt þessari grein

Seinasta málsgr. greinarinnar hljóðar svo:
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“Við veitingu virkjunarléyfis skv. 9. gr. skal leyfishafi greiða sérstakt gjald vegna 
kostnaðar Orkustofnunar við forathuganir. Gjald þetta skal hið lægsta nema 
framreiknuðum kostnaði við öflun upplýsinga og forathuganir á því vatnasviði eða 
jarðhitasvæði sem leyfið tekur til, að frádregnu gjaldi skv. 3. mgr. Gjaldið skal renna í 
Orkusjóð.” .

Hér er að tvennu að huga, tímapunkti greiðslunnar og upphæð hennar. Hvað 
tímapunktinn varðar þá á hann sér hliðstæðu í nýju orkusjóðslögunum, þ.e.a.s. að 
hann miðast við veitingu virkjunarleyfis. Á hinn bóginn er í þessari umsögn lagt til að 
rannsóknarleyfi verði framseljanleg. Þar með fénýtast rannsóknir Orkustofiiunar þegar 
við slíkt framsal og væri í þeim tilvikum eðlilegast að miða endurgreiðslima við þann 
tímapunkt einnig. En sakir þessa að þetta kallaði væntanlega á breytingu á 
orkusjóðslögunum skal þessu ekki haldið til streitu.

Hitt atriðið, upphæð gjaldsins, er flóknara mál. í frumvarpsdrögunum er lagt til að 
“gjald þetta [skuli] hið lægsta nema framreiknuðum kostnaði” Orkustofiiunar. í fyrsta 
lagi má spyija hvemig eigi að rökstyðja að gjaldið eigi að vera hærra. Er hér verið að 
tala um e.k. auðlindagjald og ef svo er þá þyrfti ákvæðið að vera mun ítarlegra og 
kveða beinlínis á um slíka heimild. Ef ekki, er hætt við að andmæli komi fram þess 
efiiis að hér sé um óskilgreinda skattheimtu að ræða. I öðru lagi er viðbúið að þessu 
gjaldi verði andmælt með þeim rökum að reikningurinn fyrir rannsóknir 
Orkustofnunar sé lagður á virkjunarleyfishafa án tillits til notagildis þeirra, enda þótt 
Orkustofiiun telji að rannsóknir hennar taki einvörðungu mið af notagildi. Viðbrögð 
við slíkri gagnrýni blasir ekki við, en til álita kemur að mat á endurgreiðslu lúti sömu 
ákvæðum og er í niðurlagi 5. mgr. 6. gr. frumvarpsdraganna, þ.e.a.s. að mat geti farið 
fram náist ekki samkomulag um endurgreiðsluna.

6. gr.. veiting rannsóknarlevfa

í upphafi greinarinnar segir að ráðherra skuli gefa út rannsóknarleyfi og sama á við 
um virkjunarleyfi (9. gr.). Þetta á sér hliðstæðu í auðlindalögunum. Stefiia í 
leyfisveitingum hefur verið sú að færa þær til lægra setts stjómvalds einkum til þess 
að þar með skapist kæruieið til æðra setts stjómvalds, ráðuneytis. Má t.d. nefna 
skipulagslög og lög um mat á umhverfisáhrifum í þessum efnum. Hér hefur ekki verið 
farin sú leið. Því má spyqa hvaða kæruleið umsækjendur um téð ieyfí haía utan 
dómstólaleiðina (sbr. lokamáisgr. 10. gr. draganna) sem er ekki kæruleið í anda 
stjómsýslulaganna, sbr. kæruheimildarákvæði í 26. gr. þeirra laga.

Því er spurt hvort fyrsta stig leyfisveitingar af þessu tagi ætti ekki að vera í höndum 
Orkustofnunar. Vissulega væri það allveruleg útvíkkun á ábyrgðarsviði 
stofnunarinnar, en samrýmdist þó þeim kerfisbreytingum sem gerðar voru á 
stofnuninni fyrir tveimur árum.

Hér verður ekki gerð bein tillaga um orðalagsbreytingu í þessum efiium enda um slíkt 
stefhumótunaratriði að ræða að málið þarfnast viðbragða ráðuneytis áður en kæmi að 
tillögu um orðalag.

í 3. mgr. þessarar gr. segir svo:

“Ráðherra er í rannsóknarleyfi heimilt að veita fyrirheit um forgang leyfishafa að 
virkjimarleyfi í tiltekinn tínia efrir að gildistíma rannsóknarleyfis er lokið og að öðrum 
aðila verði ekki veitt rannsóknar- eða virkjunarleyfi á þeim tíma.”

Ákvæðið um “tiltekinn tíma” virðist fullopið. í auðlindalögunum er slík heimild til 2 
ára.
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7. gr-i umsókn um rannsóknarlevfi

í upphafi smáatriði: í fyrirsögn er talað um rannsóknareyfi í eintölu og er það ýmist 
svo eða að leyfin eru höfð í fleirtölu í fyrirsögnum (sbr. 6. gr.). Huga ætti að 
samræmirigu þessa.

í atriðum sem talin eru upp í 1. mgr. og tilgreina skal í umsókn virðist gengið út frá 
því sem reglu að rannsQknarleyfi fylgi fyrirheit um virkjunarleyfi, sbr. t.d. ákvæði 4. 
tölul. Til athugunar er að gera þama greinarmun, t.d. með því að hengja aftan við 
umræddan tölulið orðunum

...enda sé óskað eftirfyrirheiti um forgang að virkjunarleyfi sbr. 3. mgr. 6. gr.

Einnig kæmi til álita að sleppa 4. töluliðnum en hengja hann efiiislega afitan við aðra 
málsgr.:

Geri hann það, skal í umsókn ennfremur gera grein fyrir tæknilegri og 
fjárhagslegri getu umsœkjanda til að undirbúa, reisa og reka fyrirhugaða 
virkjun.

í 5. gr. frumvarpsdraganna er kveðið á um að Orkustofiiun hafi umsjón með 
forathugunum. í 6.-8. gr. er fjallað um veitingu rannsóknarleyfa. Er þá átt við 
rannsóknir í kjölfar forathugana Orkustofiixmar eða er hægt að veita rannsóknarleyfi 
alveg fiá byijun? í sjálfu sér ætti það að vera heimilt en þá væri rétt að um það væri 
sérstakt samráð við Orkustofnun. Kveða mætti á um þetta með viðbótarmálsgr. við 7. 
gr. sem gæti hljóðað svo og orðið næst síðasta mgr. þessarar gr.:

Þegar óskað er eftir rannsóknarleyfi á svœðum þar sem Orkustofhun hefur ekki 
lokið forathugunum, sbr. 5. gr., er heimilt að skilyrða leyfið þ v í að Orkustofnun 
hafi samþykkt forathuganaþátt rannsóknaráœtlunarinnar og að Orkustofnun fá i  
afrit a f  viðkomandi niðurstöðum. Henni er þó óheimilt að veita öðrum aðgengi 
að þeim  niðurstöðum meðan rannsóknarleyfi er í gildi.

8. gr.. umsagnir og athueasemdir

í lagagreininni er talað um að áður en rannsóknarleyfi sé veitt skuli m.a. leita 
umsagnar “annarra opinberra aðila, er málið varðar”. Hliðstætt ákvæði er ekki að 
fínna í auðííndalögunum. Hér er sú hætta á ferðum að einhveijum “öðrum aðilum” 
þyki fram hjá sér gengið ef ekki er leitað álits þeirra. Því væri hættuminna að hafa 
þetta ákvæði tæmandi. Sama á við um hliðstæð ákvæði í 12. og 26. gr. draganna.

IV. KAFLI. Raforkuvinnsla

9. gr.. veiting virkiunarlevfis

í 1. mgr. eru ákvæði um þau stærðarmörk virkjana sem kalla á virkjunarleyfi. í 
inngangi þessarar umsagnar er spurt hvort yfir höfuð sé þörf á virkjunarleyfúm. í 
samræmi við það mætti álykta að best væri að hafa þessi mörk sem hæst. En þar sem 
virkjunarleyfi eru um leið e.k. starfsleyfi ber að hafa í huga hvaða mörk eru almennt í 
hliðstæðum tilvikum. í auðlindalögunum eru mörkin miðuð við 3,5 MW af varmatöku 
sem svara vart til meira en 0,4 MW af raforku. Þá má spyija hvort mörkin ættu að 
vera breytileg efitir því hver notkun virkjunarinnar eigi að vera. Þannig kunna að vera 
viss rök fyrir því að hafa mörkin hærri e f virkjunin er reist til eigin nota §n lægri þegar 
orkan á að fara inn á almennt dreifikerfi. Hér verður ekki tekið af skarið í svipinn. En 
jafiiframt má strax benda á að tilkynningaskyldan til Orkustofnunar á virkjunum undir 
umræddum mörkum kann að virðast fullopin. Snúa mætti út úr því að jafiivel minnstu
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rafstöðvar við sumarbústaði væri tilkynningaskyldar og kann það að þykja 
gerræðislegt. Hugsanlega þarf því að setja neðri stærðarmörk á þessa 
tilkynningarskyldu.

í 2. mgr. segir að “veiting virkjunarleyfis [skuli] byggð á hlutlægu og gagnsæju mati á 
viðkomandi umsókn og skal höfð hliðsjón af þeim markmiðum og sjónarmiðum er 
fram koma í orkuáætlun samkvæmt 4. gr.” Spyija má hvort hér sé orðalag ekki 
fullrúmt og bjóði ágreiningi heim. Úr því að fara á leyfisveitingaleiðina en ekki 
útboðsleiðina þá virðist þessi klausa við fyrsta lestur ekki samrýmast 
Evróputilskipuninni, eða a.m.k. bjóða hættum heim í þeim efiium. Líklegra er þó að 
hér komi í ljós hið óheppilega samkrull á þáttunum Qórum sem vikið er að í inngangi. 
Hér er hugsanlega verið að vísa til þess að veiting leyfa verði að taka mið af stefiiu 
handhafa þjóðlendna ríkisins, um nýtingu þeirra. Væri það sagt berum orðum þá ættu 
brigsl um að fara eigi að stýra markaðinum hér ekki við. Vísast til umsagnar um 4. gr. 
frumvarpsdraganna í þessum efiium. Því er lagt til nýtt orðalag sem vísar beint til 
þeirrar viðbótar sem lögð er til við þá frumvarpsgrein:

Veiting virkjunarleyfis skal byggð á hlutlægu og gagnsœju mati á viðkomandi 
umsókn. Jafnframt skal höfð hliðsjón a f  þeim markmiöum og sjónarmiðum sem 
fe last í 7. tölul. 4 orkuáætlun samkvœmt 4. gr. ”

Kveðið er á um það í niðurlagi 2. mgr. að virkjunarleyfi í þjóðlendu sé háð leyfi 
forsætisráðherra. Þetta er nauðsynlegt en hlýtur þá líka að kalla á að ekki megi veita 
fyrirheit um virkjunarleyfi í þjóðlendu, sbr. 3. mgr. 6. gr., án leyfis forsætisráðherra. 
Hér skal enn ítrekuð nauðsyn þess að tekið verði á því hvemig útdeila eigi 
nýtingarrétti á auðlindum í almannaeigu, svo sem í þjóðlendum.

10. gr.. reglur um veitingu virkiunarlevfa

í 1. mgr. fær ráðherra allrúmar heimildir til að skilyrða leyfi. Hann skal að vísu setja 
um það almennar reglur þannig að það sé ekki ákveðið í hveiju einstöku tilviki. Engu 
að síður er það til íhugunar að gera þessa upptalningu nákvæmari þannig að heimild 
til reglusetningar sé ekki ótakmörkuð.

Betur færi á því að víxla röð 1. og 2. mgr.

í þriðju mgr. er fjallað um kærumöguíeika. Vísast til umsagnar um 6. gr.

11. gr.. umsókn um virkiunarlevfi

Ekki er í lagagreininni ákvæði sem heimilar setningu reglugerðar um skilyrði fyrir 
virkjunarleyfum, en slík ákvæði eru þó í 7. gr. varðandi rannsóknarleyfi og í 25. gr. 
varðandi dreifingarleyfi.

4. tölul. orkar tvímælis. Hvað merkir töluliðurinn?

Vantar ekki í upptalninguna að umsækjandi hafi umráðarétt yfir viðkomandi 
virkjunarkosti eða á það að koma síðar, sbr. 38. gr.? Vísast og til 7. gr. 
auðlindalaganna í þessu sambandi.

12. gr.. umsagnir og athugasemdir

Hér er í 1. mgr. talað um að leita skuli umsagnar “annarra opinberra aðila, er málið 
varðar”. Vísast til umságnar um 8. gr. draganna.

Skjal: RaforkulagaumsognII.doc
Dags.: 27.05.99

Blað. nr. 8



13. gr.. efiii virkiunarlevfis

í 2. mgr. eru ákvæði um að leyfi skuli vera tímabundin. Það er eðlilegt en tímamörkin 
eru álitamál. Þau munu óhjákvæmilega hafa áhrif á afskriftartíma og þar með á 
orkuverðsútreikninga. Spyija má hvort ekki sé eðlilegt að snúa þessu orsakasamhengi 
við og láta leyfistímann taka mið af lengsta afskriftartíma, svo sem 60 árum.

í niðurlagi 2. mgr. segir: “Heimilt er að fella leyfið úr gildi við endurskoðun.” Spurt er 
hvað þetta merkir. Hvaða endurskoðun er hér átt við? Tryggara væri að skilgreina 
ástæður þess að leyfi kunni að vera fellt úr gildi og/eða vísa í 14. gr. í þeim efnum, 
þ.e.a.s. að bæta einfaldlega aftan við tilvitnaðan málslið:

Heimilt er að fe lla  leyfið úr gildi við endurskoðun, sbr. ákvœði 14. gr.

Seinasta málsgr. tekur á afar mikilvægu atriði, bókhaldslegum aðskilnaði. Þetta atriði 
er það stórvægilegt að það ætti heima í sérstakri lagagrein. Jafnvel mætti hugsa sér 
sérstaka lagagrein í upphafi þessa kafla um raforkuvinnslu sem færi almennum orðum 
um það hvemig fyrirkomulag orkuvinnslufyrirtækja skuli vera. Það gæti þá um leið 
varpað ljósi á tilvist 1. tölul. í 1. mgr. þessarar greinar draganna.

V. KAFLI. Afturköllun rarmsóknar- og virkiunarlevfa. eftirlit o.fl.

14. gr. afturköllun levfis og framsal

Ekki verður séð að “fiamsal” komi við sögu í þessari frumvarpsgrein og ætti því að 
falla úr fyrirsögn.

15.-17.gr.

Hér er fjallað um skyldur leyfishafa um upplýsingar til Orkustofiiunar. Að sjálfsögðu 
á rannsóknarhluti Orkustofhunar hér ekkert hlutverk. Því drægi það úr óþarfa 
tortryggni að nota í stað “Orkustofnunar” annað hvort “orkumálastjóra” eða 
“orkumálahluta Orkustofiiunar”. í ljósi þess að embættisskylda í þessum efiium 
verður að vera skýr væri trúlega tryggara að vísa til “orkumálastjóra”.

Jafiifiamt kann væntanlegum leyfishöfum að þykja aðkoma Orkustofnunar full rúm 
cg óljÓ2vN.Stoírr,jn in  irvjn því hi’.ga að -séistök'uí’á- 'íiIlðOTU?- íll-' skerpizigír ?. þessuni 
frumvarpsgreinum -  eða samsvarandi efhi í reglugerð, sbr. 15. gr. -  og gera 
ráðuneytinu grein fyrir því við fyrstu hentugleika. í ljósi inngangsorðanna mvm þá um 
leið gætt að hliðstæðum ákvæðum auðlindalaganna jafiivel með samruna laganna í 
huga.

Meðal þess sem þarf að huga að er rekstur vatnshæðarmæla eftir að rannsóknar- eða 
virkjunarleyfi hefur verið veitt á viðkomandi svæði.

VI. KAFLI. Raforkuflutningur

Hér er fyrst til tveggja meginatriða að taka: Annars vegar hvemig skilgreina skuli 
meginflutningskerfið og hins vegar hvert skuli vera rekstrarfyrirkomulag þess. 
Orkustofnun hefur ekki átt aðild að sérstakri nefiid sem um þetta mál hefur fjallað og 
er því nokkur vandi á höndiun í umsögn sinni, svo sem hvað efiiisöflun varðar. En 
einnig kann í þessari umsögn að vera velt upp nýjum steinum sem menn kunna að- 
vera sammála um að láta kyrra. Engu að síður skal þess freistað að leggja orð í belg.
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18. gr.. meginflutningskerfi

Víkur þá að fyrra aðalatriðinu, afinörkun meginflutningskerfsins, enda þótt það kunni 
að tengjast niðurstöðinni um rekstrarfyrirkomulagið. Hætt er við að afinörkun 
flutningskerfisins verði skoðuð í ljósi þeirrar verðlagningaraðferðar sem ætlunin er að 
viðhafa. Á að nota “frímerkisregluna”, þ.e.a.s. að hafa flutningsgjaldið alfarið eða að 
mestu óháð fjarlægð og umferðarþunga? Þá er verið að fela flutningskerfinu visst 
verðjöfhunarhlutverk. Þá verða má búast við þeim kröfum fiá fulltrúum þeirra sem 
búa fjarri meginstraumum, að kerfið komi rafmagninu sem næst þeim. Vara verður 
við því að láta slíka hugsun hafa áhrif. Jöfhun orkuverðs er pólitískt ákvörðunarefni 
og ætti að taka á því á beinan hátt, en fela það ekki inn í verðlagningarkvöðum á 
einstaka aðila í raforkukerfinu.

í 1. mgr. er gengið út frá þeirri aðalafmörkun að meginflutningskerfið taki við yfir 
tilteknum spennumörkum. Þetta kann að orka tvímælis og geta staðið gegn því að allt 
flutnings- og dreifikerfið byggist upp á tæknilega hagkvæmasta hátt. Aðrar leiðir 
liggja þó ekki í loftinu nema ef vera skyldi sú að láta flutningskerfið ná alla leið til 
notenda, eins og ráðgjafi orkunefndar þeirrar sem starfaði árið 1996 lagði til. En hætt 
er við að fyrir því sé ekki hljómgrunnur.

í 2. mgr. 18. frumvarpsdraganna er lagt til að meginflutningskerfið nái allt frá 
stöðvarspennum virkjana til aðveituspenna dreifiveitna, en þó væntanlega að svo 
miklu leyti sem það samræmis spennuviðmiðun í 1. mgr. Þetta ákvæði virðist rúmt. 
Merkir það að virkjun, hversu fjarlæg hún kann að vera frá meginflutningsleiðum, eigi 
tilkall til þess að rafinagnið verði sótt til hennar?

Ein þeirra skilgreiningarleiða sem rædd hafa verið á Orkustofnun til að skilgreina 
umfang meginflutningskerfi er efnislega eftirfarandi (orðalagið hentar ekki í 
lagatexta):

• Meginflutningskerfi tekur til þeirra raflína og mannvirkja þeim tengdum, sem 
kunna að verða notaður til flutnings rafinagns í hvora átt sem er.

Þetta hefur það í för með sér að línur sem flytja rafmagn einhliða fiá virkjun inn á 
einhvers konar tenginet eru utan við meginkerfið og verða því að vera á kostnað og 
ábyrgð. virkjuaaraðilans. A saiua M t t ' er -líiaa. sem íekur einungis við rafinagni- til 
flutnings til endanlegra neytenda utan netsins og verður því á ábyrgð viðkomandi 
dreifiveitu eða -veitna. Þessi skilgreining getur verið leiðarljós en hætt er við að hún 
þyki ekki tæmandi, þ.e.a.s. að meginkerfið þyki þá of þröngt skilgreint.

í 2. mgr. eru tvenns konar undantekningarákvæði frá aðalafmörkuninni: Annars vegar 
heimild til að undanskilja flutningskerfi innan einstakra sveitarfélaga og hins vegar að 
heimila beinan flutning milli virkjunar og notenda, væntanlega stómotenda. Þetta 
síðara atriði er nauðsynlegt vegna raforkutilskipunarinnar, en það fyrra getur orðið 
tilefni deilna. Ber að skilja það svo að þær meginlínur sem eru undanskildar verði að 
liggja innan eins og sama sveitarfélágs? E f svo er þá kann það að hindra eðlilega 
sameiningu rafveitna.

í 3. mgr. segir að óheimilt sé að framselja hlut í íslandsnetinu nema til ríkisins. Rök 
liggja ekki á lausu. E f fyrirtækið á annað borð rétt á sér, er þá ekki árekstraminnst að 
sérákvæði séu sem fæst? I þessu sambandi má líka spyija hver verði aðkoma 
hugsanlegra nýrra aðila í raforkugeiranum. Við stofiiun fyrirtækisins eignast nær allir 
núverandi raforkuframleiðendur eignarhlut í fyrirtækinu. Munu ekki hugsanlegir nýir 
framleiðendur gera tilkall til sömu aðkomu á grundvelli jafiiræðissjónarmiða, e f þeir 
skyldu efast um hlutleysi íslandsnetsins?
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19. gr.. íslandsnetið hf.

í firumvarpsdrögunum er lögð til sú leið að stofiia sérstakt fyrirtæki um 
meginflutningskerfið, að vísu í sameign núverandi eigenda. Hin leiðin er sú að leyfa 
þessu að ráðast, þ.e.a.s. að setja einvörðungu lagaákvæði um réttindi og umfiam allt 
skyldur þeirra sem annast flutning og dreifmgu raforku. Og þá er spuming hvort gera 
þarf greinarmun á flutningi og dreifingu. Þessi leið myndi breyta minnstu fiá gildandi 
fyrirkomulagi.

Helsti annmarki þessarar leiðar er tortryggni um að flutnings- og dreififyrirtækin muni 
fieistast til að torvelda aðgengi að línukerfmu og að skyldan til að viðhalda nægilegri 
flutningsgetu væri óljós. Verðlagningin fyrir þjónustuna skiptir þó verulegu máli í 
þessu sambandi. E f hún er höfð nægilega rúm munu fyrirtækin kappkosta að geta veitt 
alla þá þjónustu sem kallað er eftir.

20. er.. starfsvið og skvldur íslandsnetsins hf.

Hér á undan hefur verið viðrað það sjónarmið að íslandsnetið, sem sérstakt fyrirtæki, 
sé óþarft. í samræmi við það sjónarmið ætti hlutverk þess a.m.k. að vera sem þrengst, 
sbr. það sem segir hér á eftir, t.d. um 13. tölul. 2. mgr.

í 1. mgr. er hlutverkið skýrt almennum orðum, orðum sem eru e.t.v. rýmri en 1. mgr. 
18. gr. gefur tilefni til.

Ákvæði 2. tölul. 2. mgr. er óljóst. Hveijir eru umræddir “allir aðilar”?

Hvað merkir “að stilla saman raforkuvinnslu og raforkuþörf ’ í 4. tölul. sömu mgr. Er 
það ekki hlutverk kaupenda og seljenda? Eða er hér verið að færa hlutverk 
raforkukauphallar yfir á íslandsnetið?

í 13. tölul. er það tilgreint að íslandsnetið skuli annast raforkuspár. Þetta hefur hingað 
til verið hlutverk orkuspámefiidar, sem rekin er undir handaijaðri Orkustofiiunar. Rök 
fyrir breytingu eru ekki augljós. Auðvitað kæmi til greina að um þetta væri samvinna 
milli þessara aðila, jafnframt því að sjálfsagt er að fulltrúi íslandsnetsins komi inn í 
orkuspámefiid og raforkuspárhóp hennar.

Akvæði 14. liðar kann að vera of almennt og sæta gagnrýni af þeim sökum. Sjá einnig 
samsvarandi ákvæðí í 10. töiui. 1. mgr. 28. gr. tíetra væn að kveöa nákvæmar á um 
upplýsingaskyldu, sbr. það sem segir síðar í þessari umsögn.

21. gr.. sérstakur flutningur

Eins og hér er um hnútana búið verður ákvæðið að vera vegna 
Evróputilskipunarinnar.

22. gr.. eftirlit

Að þessari grein er vikið í sérkafla um hugsanlegt hlutverk Orkustofiiunar.

VII. KAFLI. Raforkudreifmg

Hér verður fáu við það bætt sem þegar hefur komið fiam í umsögn um 
meginflutningskerfið. Um hugsanlegt hlutverk Orkustofhunar í 31. gr. vísast aftur til 
sérkafla þar um.

25. gr.. veiting levfa til rafmagnsdreifingar

Gott er að heyra orðið “rafinagn” efitir allt tönnlið um “raforku” !
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Tímamörk í 4. mgr. þurfa væntanlega að vera þau sömu og í 13. gr, sbr. umsögn þar 
um.

í 4. tölul. 5. mgr. segir: “Að unnt sé að tengja dreifikerfið meginflutningskerfinu með 
viðunandi hætti og vinnsla á svæðinu verði nægileg til að anna eftirspum 
markaðarins.” Tengiorðið “og” er væntanlega misritun og á að vera “eða”.

28. gr.. starfsvið og skvldur dreifíveitna

Er ekki 1. tölul. 1. mgr. o f almenns eðlis og lýsir hann nokkru öðru en frómri ósk. 
Hvemig á að dæma um það hvort dreifiveitur haga sér eftir þessu?

Ákvæði 28. gr. þarfnast skýringar og rökstuðnings. Hveijir eru t.d. “nýir notendur” í
2. mgr.? Er átt við seljendur eða kaupendur? Stangast þetta ákvæði á við 29. gr.? 
Skýringar í athugasemdabálki frumvarpsdraganna svara þessu ekki.

29. gr.. skvlda til dreifingar á iaðarsvæðum.

Þetta er vandmeðfarið ákvæði og tengist -  eins og svo margt annað -  
verðlagningarstefhunni. Auðvitað er það ótækt að einstakar veitur fleyti ijómann af 
viðskiptavinahóp sínum og að einhverjir séu skildir eftir á köldum klaka.

Má í þessu sambandi minna á ákvæði 26. gr. gildandi orkulaga: 
“Héraðsrafinagnsveitu, sem hlotið hefur einkarétt skv. 18. gr., er skylt að selja raforku 
öllum, sem þess óska, innan takmarka orkuveitusvæðis hennar, með þeim skilyrðum, 
sem nánar eru ákveðin í lögum þessum og í reglugerðum, sem settax verða samkvæmt 
þeim.” 29. gr. frumvarpsdraganna er væntanlega ætlað að taka á þessu sama. En veitir 
umrætt ákvæði dreifiveitunum eðlilegt jafnræði, jafiiræði sem er auðvitað ekki í 
gildandi lögum? Skyldan til að taka við ómögunum verður að vera áfram, en ekki er 
einsýnt að sú byrði verði sett á dreifiveitur án þess að heimilt sé að krefjast 
endurgreiðslu kostnaðar, sbr. og það sem segir hér strax á eftir.

Almennt um VI. og VII. kafla

I lokamálsgr. 20. og 21. gr. eru ákvæði um að ráðherra skuli setja reglugerð um 
gjaldskrár. Er ekki nauðsynlegt að um þetta mikilvæga atriði séu einhver 
lagafynrmæií? í þessan umsögn er’ því haidið fram aö affarasæíast sé að láta 
gjaldskrár endurspegla raunkostnað í hveiju tilviki, en að allt er lýtur að 
orkuverðsjöfhun eigi heima sér á parti. Vera kann að ráðherrar á hveijum tíma séu hér 
mismunandi skoðunar. Ætla verður að löggjafinn verði að marka grundvallarstefhuna 
í þessum efiium, en eftirláta það ekki framkvæmdavaldinu alfarið.

Vantar ekki ákvæði um skyldu flutnings- og dreifiveitna til að gefa tölfræðilegar 
upplýsingar, svo sem til orkubúskapardeildar Orkustofiiunar? Má í þessu sambandi 
benda á að hið almenna upplýsingaákvæði í 82. gr. gildandi orkulaga hverfur.

VIII. KAJFLI. Viðskipti með raforku

Þessi kafli virðist hálfkveðin vísa. Annars vegar virðist að því stefnt að innleiða 
samkeppni í raforkusölu en hins vegar er talað um sérleyfi núverandi dreifiveitna til 
raforkusölu á sínum svæðum. Til bóta væri að umraða frumvarpsgreinunum, byija á 
því að fjalla um leyfi til að selja raforku, skyldur raforkuseljenda og fjalla síðan um 
byijunarstöðuna, þá að núverandi dreifiveitur taki við notendum sírium í upphafi. Én 
ekki er rétt að tala um að þeir hafi sérleyfi. Þannig ætti upphafsmálsliður 32. gr. að 
hverfa en þá um leið 2. mgr. sömu gr.
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Ekki verður fjallað nánar um þennan kafla enda einsýnt að hann á eftir að taka 
breytingum. Meðal smærri atriða sem huga þarf að er réttur raforkuseljenda til að 
stöðva sölu til vanskilamanna, jafiivel varanlega. Þá vantar eitthvað í 
inngangssetningu 35. gr.: “Seljendum er við sölu á raforku: 1. Að . . .”

A f stærri atriðum sem þyrfti að huga að er hvort og þá hvemig eigi að stuðla að 
raforkukauphöll.

IX. KAFLI. Skvldur landeigenda. Eienamáms- og bótaákvæði

Væntanlega eru ákvæðin hliðstæð þeim í auðlindalögunum. Alla vega skal enn minnt 
á nauðsyn samræmis og jafnvel samruna þessara tveggja laga.

X. KAFLI. Ýmis ákvæði

41. gr.. framkvæmdir á landsvæðum ríkisins

Hér er í drögunum í örstuttu máli vikið að því sem hamrað er á í þessari umsögn: 
Nauðsyn þess að koma á almennri skipan þess hvemig ráðstafa megi nýtingarrétti 
auðlinda í eignarlöndum ríkisins eða í þjóðlendum. Ákvæði þessara greinar veitir þar 
næsta lítið leiðarljós.'

Hér verður ekki gerð tillaga um orðalag enda er það mjög svo pólitískt viðfangsefni.

42. gr.. firamsal levfa

Eins og fram hefur komið í umsögn um 5. gr. verður ekki séð hvers vegna ætti að 
banna framsal, a.m.k. framsal rannsóknarleyfa. Alla vega þarf einhvem vegin að taka 
á því að óháðir aðilar sjái sér hag í því að leggja fé í rannsóknir.

Akvæði til bráðabirgða

Huga ætti að “sofandi” virkjunarleyfum. T.d. öllum meintum leyfum fyrir gildistöku 
laga um raforkuver, nr. 60/1981. Gera ætti þeim sem telja sig hafa slíkar heimildir 
skylt að endumýja þær með umsóknum í krafti hinna nýju laga.

% r* f- . .• -
A Si t t l M j  » * * • «   

Orkustofnun kemur allvíða við sögu í frumvarpsdrögunum. Aðrar stofnanir sem 
einnig eru nefhdar eru Samkeppnisstofiiun og Löggildingarstofa. Hlutverk 
Samkeppnisstofiiunar er í þessum frumvarpsdrögum að hafa eftirlit með verðlagningu 
og verður ekki annað séð en að hún sé rétti aðilinn. Löggildingarstofan er nefiid innan 
homklofa sem hugsanlegur aðili eftirlits með flutnings- og dreifiveitum.

Hér á eftir eru upptaldar þær greinar fiumvarpsdraganna þar sem Orkustofiiun er 
nefiid í sjálfum frumvarpstextanum eða á hana drepið að framan í þessari umsögn. 
Ennfremur er fjallað um eftirlitsgreinamar og þá hugað að því hvort stofnunin ætti eða 
gæti gengið í eftirlitshlutverkið.

5. gr.. forathugun

Orkustofnun er nefnd. Vísað er til framangreindrar umsagnar.

8. gr.. umsókn um rannsóknarlevfi 

Orkustofnun er nefnd. Engar athugasemdir.

Skjal: RaforkulagaumsognIt.doc
Dags.: 27.05.99

Blað. nr. 13



9. gr„ veiting virkiunarlevfis

Orkustofhxm er nefiid. Vísað er til framangreindrar umsagnar.

1 ?- gr.. umsókn um rannsóknarlevfi 

Orkustofnun er nefnd. Engar athugasemdir.

15.-17- gr.

Orkustofnun er nefnd. Vísað er til framangreindrar umsagnar.

20. gr.. starfsvið og skvldur íslandsnetsins hf.

í 13. tölul. er það tilgreint að íslandsnetið skuli annast raforkuspár. Vísað er til 
framangreindrar umsagnar um hlutverk orkuspámefhdar og Orkustofnunar í þessum 
efiium.

22. og 31. gr.. eftirlit

í 22. gr. segir: “Þá skal [Löggildingarstofa] hafa eftirlit með því að flutningskerfið 
standist tæknikröfur-sem gerðar eru um gæði og öryggi í flutningnum og að þeim sé 
svarað með því að hafa kostnað í lágmarki.” Hliðstætt ákvæði er um dreifiveitur í 31. 
gr-
í frumvarpsdrögunum er eðlilega rætt um ýmis konar eftirlit: Orkustofriun á að hafa 
eftirlit með rannsóknar- og virkjunarleyfum, Samkeppnisstofiiun með verðlagi og 
Löggildingarstofa með því að mannvirki uppfylli rafmagnsöryggiskröfur. Þetta virðist 
allt í réttum höndum og innan verksviðs viðkomandi stofnana. Öðru máli gegnir um 
hið tæknilega eftirlit sem hér greinir. Þar er um verkefni að ræða sem er ekki á könnu 
neinnar stofhunar ríkisins að því er best er vitað og þarf því að byggja upp þá 
starfsemi hvar sem hún verður vistuð. Hugsanlega eru einhveijir innviðir í slíka 
starfssemi þó komnir í Póst- og fjarskiptastofnun.

Mikilvægt er í smáríki eins og því íslenska að hafa allt stjómkerfi sem einfaldast. 
Þetta á m.a. um hið sívaxandi efitirlitskerfi sem nútíma markaðskerfi kalla á. Fyrir 
.stórþjóðir- skiptir bað hlutfallsiega litlu hvort settur sé upp fjöldi sérstofiiana í bessum 
tilgangi, en á íslandi hefur jafnvel smástofnun sjáanlegan kostaað í för með sér. Við 
kunnum því af og til að þurfa að víkja frá ýtrasta aðskilnaði til að koma í veg fyrir 
ímyndaðan hagsmunaárekstur. Raunar er það svo að í hinu íslenska 
kunningjasamfélagi dugar formlegur aðskilnaður embætta lítt e f tryggja á algert 
hlutleysi.

Hvar ætti þá að vista tæknilegt eftirlit með flutnings- og dreifiveitum. Því verður ekki 
svarað að sinni, en vissulega berast böndin annað hvort að Orkustofnun eða 
Löggildingarstofu, nema þá ef breyta mætti Póst- og fjarskiptastofnuninni í almenna 
eftirlitsstofnun af þessu tagi. Bæði Orkustofhun og Löggildingarstofa kunna að hafa 
einhver önnur verkefni sem rekast á við eftirlitshlutverkið, en með hliðsjón af 
ofangreindum hagkvæmnissjónarmiðum verður að líta fram hjá slíku.

Ekki skal á þessari stundu skorið úr um það hvor stofnananna getur annst verkið á 
betri og hagkvæmari hátt, en Orkustofnun hlýtur þar að koma til álita ekki síður en 
Löggildingarstofan. Á þessu þarf að fara fram könnun.
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Almennt um VI. oe VII. kafla

Spurt er að framan hvort ekki skorti ákvæði um skyldu flutnings- og dreifiveitna til að 
gefa tölfræðilegar uppiýsingar, svo sem til orkubúskapardeildar Orkustofiiunar?
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Efni: Umsögn um þingsályktunartillögu

Vísað er til bréfs háttvirtrar þingnefhdar dags. 8. des. 1997.

Meðfylgjandi er umbeðið álit Orkustofnunar á þingsályktunartillögunni. Orkumálastjóri er 
auk þes reiðubúinn að mæta fyrir þingnefndina til frekari skýringa, sé þess óskað.
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í nefndinni eiga sæti 10 fulltrúar allra stærstu orkufyrirtækja landsins og samtaka þeirra auk 
fulltrúa iðnaðarráðuneytisins. Orkumálastjóri er formaður nefndarinnar.

Nefndin starfaði ötullega s.l. vetur en dregist hefur að ganga frá lokaáliti hennar. Þess er vænst 
að það verði gert á næstunni, en síðan er ætlunin að viðvarandi ráðgjafamefnd starfi með 
orkumálastjóra og taki við hlutverki orkurannsóknamefndarinnar. Fyrirliggjandi er álit undirhóps 
þeirrar nefndar um verkaskiptingu ríkis og orkufyrirtækja um orkurannsóknir. Fylgir það með 
umsögn þessari (3. fylgiskjal).

Við lokafrágang nefndarálitsins er þess að vænta að niðurstaðan verði yfirfarin í ljósi þeirrar 
stefnumörkunar ríkisstjómarinnar sem felst í framlagðri þingsályktunartillögu. Er þá eins víst að 
hnykkt verði á nauðsyn þess að aðgreining verði skýr á milli ríkis og fyrirtækja í 
rannsóknarþættinum. Það verði þá ríkisins að sjá um almennar undirbúningsrannsóknir á 
náttúrufari og skilyrðum til virkjunar og benda á almenna virkjunarmöguleika. Síðan taki 
fyrirtækin við og móti virkjunarhugmyndimar nánar, Ijúki rannsóknum sem þarf til 
umhverfismats og annist hönnunarrannsóknir. Hliðstæða grein er að finna í reglugerð um 
Landsvirkjun. (Stómartíðindi B hluti nr. 760/1983, 2. grein, 5. liður.)

Þetta kallar á það að huga þarf að nýjum leiðum til fjármögnunar rannsókna, leiðum sem 
hljóta að tengjast því að líta á rannsóknir sem nauðsynlega fjárfestingu áður en kemur að veitingu 
virkjunarleyfis, enda fáist fjárfestingin endurgreidd við leyfisveitinguna með einhvers konar 
gjaldtöku.

Afleiðingar verkaskiptingarinnar eru ekki enn fullkannaðar. Meðal þess, sem athuga þarf 
betur, er hvort fjárveitingar ríkisins nægja til að sinna þætti þess. Jafnframt þarf að gæta að því 
hvort eðlilegt sé að fyrirtæki sem hyggja á virkjanir eigi að taka við rannsóknunum strax á þeim 
tímamörkum sem hér hefur verið rætt um. Sé það gert kann að vera að ríkið gefi frá sér vanbúna 
virkjunarkosti og njóti því ekki sanngjams arðs af þeim, vegna þess að verðmæti þeirra sé ekki 
komið nægilega í ljós sakir takmarkaðra rannsókna. Akvæði um endurgreiðslu 
rannsóknarkostnaðar Orkustofnunar er að finna í 76. grein orkulaga nr. 58/1967, en nokkuð 
virðist undir hælinn lagt hvort og þá hvemig þessu ákvæð hefur verið beitt.

Meðal þess sem kemur til greina er að hafa millistig milli rannsóknaþáttar hins opinbera og 
þess rannsóknarundirbúnings sem fellur eðlilega á virkjunaraðila. Þetta millistig gæti verið 
kostað af einkaaðilum, sem tækju þá sumpart við hlutverki ríkisins og sumpart virkjunaraðila. 
Millistigið fælist í veitingu rannsóknarleyfa líkt og fram kemur í III. kafla frv. um eignarhald og 
nýtingu auðlinda í jörðu sem nú liggur fyrir Alþingi. Slík rannsóknarleyfi mætti bjóða út og 
endurheimta þá þegar hluta af þeim rannsóknarkostnaði sem hið opinbera hefur lagt út fyrir. 
Virkjunarleyfi tæki síðan við og ætti þá leyfishafi að endurgjalda - með útboði eða á annan hátt - 
allan áfallinn rannsóknarkostnað, bæði ríkisins og þess sem fór með rannsóknarleyfið. Huga þarf 
að aðferðum í þessu sambandi svo sem hæfilegum hvötum fyrir fyrirtæki til að sækjast eftir 
rannsóknarleyfum.

4.3.______Tillaga

I ljósi ofangreinds tekur Orkustofnun undir áðurgreind sjónarmið orkunefndar og leggur til 
við háttvirta þingnefnd að taka upp í þingsályktunartillöguna lið sem lýtur að orkurannsóknum. 
Tillagan er um að inn komi nýr 5. töluliður í 2. mgr. tillögunnar sem hljóði þannig en aðrir 
töluliðir hækki um einn:



“Að marka stefnu í  rannsóknum á orkulindum og skilgreina eðlilega verkaskiptingu um 
framkvcemd og fjármögnun rannsókna í  Ijósi nýrrar skipanar orku- og auðlindamála. Sett verði 
ákvceði um eignarrétt á rannsóknargögnum um orkulindir og sölu á gögnum til þeirra sem vilja 
nýta orkulindimar. Kannaðar verði leiðir til fjármögnunar orkurannsókna, svo sem með veitingu 
rannsóknarleyfa. ”

Athugasemd við 5. lið:

“Með nýrri skipan orku- og auðlindamála breytist hlutverk ríkisins í  orkurannsóknum og þar 
með hlutverk Orkustofnunar. Fleiri aðilar geta átt frumkvœði að rannsóknum en ríkið og teka 
þátt í fjármögnun þeirra. Hlutverk Orkustofnunar verður að standa fyrir og safna 
grundvallarupplýsingum um orkulindimar og hvetja til rannsókna á þeim, á vegum ríkisins eða í 
samvinnu við aðra. Ennfremur að samrœma rannsóknir og gera áætlun um þœ r til langs tíma, 
svo að unnt verði að veita ráðgjöfum skynsamlega og hagkvœma nýtingu orkulindanna. ”

“Um leið og framkvæmd og fjármögnun rannsókna fæ rist á fle iri hendurþarfskýr ákvœði um 
eignarrétt á rannsóknargögnum og sölu á þeim til þeirra sem halda vilja rannsóknum áfram eða 
hefja nýtingu. Jafnframt þa rf að setja ákvæði um það hvemig hátta á veitingu rannsóknarleyfa 
og greiðslum fyrir þau. ”

Eins og fyrr segir er þegar verið að vinna að ofangreindu verkefni í umboði iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra með því nefndarstarfi sem fyrr greinir. Engu að síður telur Orkustofnun ástæðu 
til að Alþingi ljái þessari viðleitni lið með því að segja álit sitt með þeim hætti sem hér er lagt til.

5. Niðurstaða

Orkustofnun mælir með samþykkt umræddrar þingsályktunartillögu og tekur í öllum 
meginatriðum undir þá stefnumörkun sem þar kemur fram. Þó er gerð tillaga um að inn í 
tillöguna komi sérstakt ákvæði um orkurannsóknir.

6. Fylgiskjöl

1. Greinargerð Orkustofnunar um tilskipun Evrópusambandsins nr. 92/96 um innri 
markað á sviði raforku og gildistöku hennar á íslandi og upptöku í EES-samninginn, 9. júlí 1997.

2. Línurit um fjárveitingar til Orkustofnunar um 12 ára skeið.

3. Samstarfsnefnd um gerð orkurannsóknaráætlunar. Álit vinnuhóps um
hlutverkaskiptingu ríkis og orkufyrirtækja. 31.des. 1996.

Orkumálastjóri, 30. jan. 1998
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Athugasemdir Orkustofnunar við 
tillögu til þingsályktunar um framtíðarskipulag raforkumála

(Lögð fyrir Alþingi á 122. löggjafarþingi 1997-98)

1. Almennt

1.1. Meginmarkmið

Eins og fram kemur í þingsályktunartillögunni og í greinargerð með henni er iðnaðarráðherra 
falið að vinna að breyttu skipulagi raforkumála með það að meginmarkmiði að koma á aukinni 
samkeppni í vinnslu og dreifingu á raforku.

Orkustofnun styður þetta meginsjónarmið, enda samræmist það þeirri almennu skipan 
hagstjómar sem komist hefur á hér á landi á seinustu árum. Þá er þetta markmið í samræmi við 
álit orkunefndar þeirrar sem skilaði áliti 9. okt. 1996. Núverandi orkumálastjóri sat í nefndinni 
seinustu starfsvikur hennar og átti því aðild að niðurstöðum hennar, en forveri hans, sem starfaði 
allan tímann með nefndinni, hafði nokkra fyrirvara, eins og fram kemur í fylgiskjali með 
þingsályktunartillögunni.

Þá er markmiðið um samkeppni í samræmi við tíðarandann nánast alls staðar í kringum 
okkur, sem aftur kristallast í nýlegri raforkutilskipun Evrópusambandsins. Þessi tilskipun mun 
væntanlega ná til alls EES-svæðisins innan skamms. Orkustofnun hefur þegar tjáð sig um það 
atriði í greinargerð til iðnaðarráðuneytisins, dags. 9. júlí s.l. Sú greinargerð fylgir sem 1. 
fylgiskjal með áliti þessu.

1.2.______Hlutverk ríkisins í orkumálum

Hlutverk hins opinbera í orkumálum hefúr verið verulegt allt til þessa tíma. Einkum á þetta 
við um nýtingu innlendra orkulinda, en jafnvel í innflutningi á jarðefnaeldsneyti voru opinber 
afskipti veruleg enda þótt þeirra gæti ekki lengur.

í innlendri orkuvinnslu og orkudreifingu hefúr hið opinbera allt til þessa dags haft 
lykilhlutverki að gegna. Þannig eru öll fyrirtæki á þessu sviði, sem einhverju máli skipta, í 
opinberri eign. Og forræði ríkisins birtist m.a. í orkulögum þar sem heimilað er að veita 
dreififyrirtækjum á heitu vatni og raforku einkarétt og að leyfi þurfi til að reisa og reka öll 
umtalsverð raforkuver.

Markmið þingsályktunartillögunnar felur í sér að forrræði hins opinbera í raforkumálum 
minnkar eða hverfur. Að þessu er þó ekki beint vikið í efnistexta þingsályktunartillögunnar, en er 
þó afleiðing sem rétt er að íhuga í þessu samhengi.

Hvert verður þá hlutverk ríkisins í raforkumálum nái áform þau sem felast í 
þingsályktunartillögunni fram að ganga? Sumt liggur í augum uppi:



• Ríkisvaldið, löggjafinn og stjómvöld, setur regluramma rétt eins og um aðra atvinnustarfsemi.

• Á grundvelli almennra reglna veitir ríkið rekstrarleyfi (virkjunarleyfi).

• Ríkið ber ábyrgð á stofnun og starfi Landsnets um meginflutningskerfið.

• Eftirlitsstofnanir hins opinbera, hvort sem það er Samkeppnisstofnun, Orkustofnun eða aðrir, 
fylgjast með því að farið sé að settum reglum um starfsemina.

En á hlutverk hins opinbera að vera annað og meira við framtíðarskipan mála? Spyrja má m.a. 
um eftirfarandi:

• Þarf ríkið að stuðla að tilvist öflugra orkufyrirtækja eða er þar alfarið á einkafyrirtæki 
treystandi?

• Á ríkið að beita sér fyrir nýtingu orkulindanna með því að taka þátt í leit að stórkaupendum, 
iðjuverum eða erlendum raforkukaupendum um sæstreng?

• Og síðast en ekki síst skiptir það Orkustofnun máli hvert eigi að vera hlutverk ríkisins í 
rannsóknum á auðlindunum? Á ríkið að einskorða rannsóknir sínar við þau svæði sem það hefur 
ótvírætt forræði yfir? Sérstaklega verður fjallað um þetta atriði síðar í þessari umsögn.

Þessum spumingum um hlutverk ríkisins verður að öðru leyti ekki svarað í þessari umsögn. 
Tilgangurinn með þeim er að vekja athygli á því að framundan eru tímamót í heildarskipulagi 
orkumála og á ríður að hafa heildarsýn á málið.

1.3._____ Efni umsagnar Orkustofnunar

Enda þótt þegar hafi komið fram stuðningur við meginmarkmið þingsályktunartillögunnar, 
þykir rétt að fara orðum um einstaka þætti hennar, og er þá vísað til flokkunar í 4. kafla 
athugasemdanna með þingsályktunartillögunni, fremur en til töluliða í 2. mgr. efnistexta hennar.

Þá verður fjallað sérstaklega um hlut orkurannsókna í sambandi við umrædda nýskipan 
orkumála, en nefnd um framtíð þeirra er að störfiim. Gerð er tillaga um viðauka við 
þingsályktunartillöguna sem lýtur sérstaklega að orkurannsóknum.

2. Umsögn um einstaka áfanga þingsályktunartillögunnar, sbr. 4. kafla athugasemda 
hennar

2.1._____ Bókhaldslegur aðskilnaður vinnslu. flutnings. dreifingar og sölu raforku

Þetta er svo sjálfsagður hlutur að hann hefði átt að vera kominn til framkvæmda fyrir löngu og 
þá óháð því hvort stefnt er að samkeppni eða ekki. Gagnrýni og um leið tortryggni á 
verðlagningu á raforku er algeng. Það gagnsæi sem fæst með umræddri aðgreiningu er mjög til 
bóta í þessu sambandi.

í raun mætti þegar í upphafi ganga lengra og krefjast þess að hlutur hvers einstaks þáttar í 
verðlagningu raforkunnar sé aðgreindur. Vissulega kemur þessi skipting verðsins í ljós þegar 
frekari áfangar taka gildi, svo sem stofnun Landsnets, en óþarfi ætti að vera að bíða þessa, 
sérstaklega ef á stofnun Landsnetsins yrði einhver töf.



Samkvæmt athugasemdum við þingsályktunartillöguna er ætlunin að vinna að hinum 
bókhaldslega aðskilnaði innan hvers fyrirtækis, en ekki kemur fram hvort setja eigi almenn lög 
eða reglur þar að lútandi.. Svo hlýtur alla vega að verða um síðir og kemur þá til álita hvort slík 
lagaákvæði eigi ekki að ná til hitaveitna jafnframt því að taka til raforkugeirans, enda þótt ekki sé 
stefnt að samkeppnií afhendingu heits vatns, þar sem hún væri torveld af eðlislægum orsökum.

2.2 ._____ Rekstarform og arðsemi

Hér er það haft að markmiði “að samrœma arðgjafar- og arðgreiðslumarkmið 
[orkufyrirtækjanna]” . Stefnt er að því að ársfundir, verksvið stjóma og framkvæmdastjóra líkist 
sem unnt er því sem gerist hjá hlutafélögum. Ennfremur að mótuð verði arðsemisstefna og að 
skattlagning fari sem mest eftir almennum reglum.

Orkustofnun tekur undir markmiðið og leiðir að því en telur þar ekki eftir neinu að bíða. 
Eðlilegast er að stefna sem fyrst að almennu hlutafélagsformi og að skattlagning fari alfarið eftir 
almennum reglum, sem kann aftur að kalla á einhverjar breytingar á hinum almennu reglum svo 
sem um afskriftir langtímafjárfestinga. Verður ekki séð að annað þurfi að bíða hins í þessum 
efnum. Undirbúningsvinna, sem hlýtur að vera talsverð, gæti því farið fram samtímis í 
iðnaðarráðuneytinu og fjármálaráðuneytinu.

2.3 ._____ Brevtt fvrirkomulag flutnings um raforkukerfið

Hér er rætt um stofnun sérstaks fyrirtækis, Landsnets, um flutning á raforku, en það er þá 
næsta skref á eftir bókhaldslegum aðskilnaði þessa þáttar í rekstri einstakra orkufyrirtækja. Að 
því virðist vera stefnt að fyrirtækið verði í sameign núverandi orkufyrirtækja.

Þetta síðasta atriði þarf að kanna vandlega áður en sú leið verður valin að hafa núverandi 
orkufyrirtæki sem (með)eigendur Landsnetsins. Slík leið er vissulega víða farin, enda þótt annars 
staðar sé meginflutningskerfið með öllu óháð öðmm orkufyrirtækjum. Væntanlega er auðveldara 
að koma sameignarfyrirkomulaginu á, ekki hvað síst vegna þess að þá þarf ekki að koma til nýtt 
fjármagn. Síðari leiðin kallar á að Landsnetið sé fjármagnað sérstaklega, annað hvort sem 
ríkisfyrirtæki eða almennt hlutafélag. Sé hlutafélagsleiðin farin gætu orkufyrirtækin gerst 
meðeigendur með hlutafjárkaupum, en hefðu þá engan sérstakan forgang.

Gaumgæfa þarf hvemig sú leið sem höfð er í huga í þingsályktunartillögunni, þ.e.a.s. 
Landsnet í stofneigu núverandi orkufyrirtækja, hefur reynst annars staðar; m.a. hvort það hamli 
eðilegri samkeppni og torveldi nýjum aðilum á orkumarkaðnum að hasla sér völl. Ekki er verið 
að gefa í skyn að svo þurfi að vera, heldur aðeins verið að benda á að allur er varinn góður þ.a. 
ekki komi upp ágreiningsefni við tilkomu nýrra orkufyrirtækja sem telji sig þá sett skör lægra.

í tengslum við Landsnetið þarf að taka á markmiðum og leiðum til orkuverðjöfnunar, en að 
því verður vikið síðar í þessari umsögn.

2.4 .______Raforkusala til stórra notenda

í samræmi við ákvæði í raforkutilskipun ESB er með þingsályktunartillögunni stefnt að því að 
öllum stómotendum, þ.e.a.s. “[nýjum fyrirtækjum] sem nota 50 GWh á ári eða meira og 
hugsanlega aðil[um] sem hafa keypt ótryggt rafmagn”, verði heimilt að eiga bein viðskipti við 
hvaða orkuframleiðanda sem er. Hér eru orkumörkin helmingi lægri en í tilskipun ESB, enda 
eðlilegt miðað við stærð eininga á okkar litla markaði. Engu að síður eru væntanlega engin 
fyrirtæki utan stóriðjufyrirtækin sem fara yfir lægri mörkin (50 GWh/a).



Ekki verður séð að heimilt sé samkvæmt ESB-tilskipuninni að einskorða slík viðskipti við 
“nýja” kaupendur eins og sagt er að gera eigi samkvæmt þingsályktunartillögunni. Þar hlýtur 
jafnræði að verða að ríkja með gömlum sem nýjum kaupendum. Markmiðssetningunni þarf því 
að breyta að þessu leyti.

Þá er í þessari grein athugasemdanna rætt um að æskilegt sé að laða að einkafjármagn til að 
standa undir stórvirkjunum til stómota. Þetta er mjög í samræmi við tíðarandann í orkugeiranum 
um víða veröid. Væntanleg er innan fárra vikna ítarleg greinargerð frá sérfræðinefnd sem starfað 
hefur á vegum Alþjóða orkuráðsins um einkafjármögnun orkuframkvæmda, en drög að 
skýrslunni vom kynnt fyrir skömmu. Verður gagnlegt fyrir okkur íslendinga að kynna okkur 
alþjóðlega ráðgjöf um þetta efni í ofangreindu samhengi.

2.5.______Raforkulög

Samkvæmt því sem segir í þessum þætti er að því stefnt að semja frumvarp til sérstakra 
raforkulaga og kljúfa þannig upp núverandi orkulög. Um þetta eitt, að aðskilja einstaka þætti 
orkulaga, kunna að vera deildar meiningar. Viss fengur hefur verið að því að hafa orkulögin öll á 
sama stað. Á móti hefur komið að jafnhliða hafa verið heldur tætingsleg ákvæði um raforkuver 
auk ákvæða í vatnalögum er lúta að nýtingu vatnsorkunnar. Sameiginleg ákvæði um einstakar 
orkulindir og þar með sameiginleg ákvæði um öll orkufyrirtæki hafa ekki verið í orkulögum, þ.a. 
samþættingin hefur því í reynd verið lítil. Ljóst er að mest ríður á að endurskoða lög um 
raforkuvinnslu og því er skiljanlegt að ráðherra vilji taka þennan þátt út úr nú. Á hinn bóginn er 
nú í reynd meiri sköran milli hitaveitu- og raforkufyrirtækja en var þegar orkulögin voru sett, og 
virðist þróun til aukins samruna nú allör, sbr. raforkuvinnslu hjá Hitaveitu Reykjavíkur og 
Hitaveitu Suðumesja og hugmyndir sem uppi eru um sameiningu orkufyrirtækja 
Reykj avíkurborgar.

Þeim mun meira sem unnt er að vísa til almennra lagaákvæða um fyrirtækjarekstur í stað 
sérákvæða um orkufyrirtæki, því betra í þessum efnum. Sé það gert ætti ekki að koma að sök þótt 
sett séu í fyrstu sérlög um raforkumál; hin sameiginlegu ákvæði verða þá í almennum lögum.

Þá er í þessum bálki vikið að stórmáli, sem er einnig innifalið í 4. tölulið 2. mgr. í efnistexta 
þingsályktunartillögunnar, þ.e.a.s. veitingu virkjunarleyfa. Hingað til hafa slík leyfi verið veitt 
með lögum í hverju einstöku tilviki og hafa skilyrði fyrir leyfisveitingunni þá komið fram í þeim 
lögum. Síðan hafa bæst við nú seinustu árin almenn ákvæði um mat á umhverflsáhrifum. 
Augljóst er að mun æskilegra er að hafa lagaákvæði um virkjunarleyfi almenn, fremur en sértæk 
lög um einstakar virkjanir sem fela í sér allmismunandi skilyrði. Jafnframt kallar raforkutilskipun 
ESB, sem mun væntanlega gilda á öllu EES-svæðinu, á almenn ákvæði.

ESB-tilskipunin býður upp á tvær meginleiðir: Annars vegar útboðsleiðin, þar sem 
heildarorkuþörfin er metin af stjómvöldum og aukin framleiðsla til að mæta henni boðin út. Hins 
vegar leyfisveitingaleiðin þar sem allir sem uppfylla gagnsæ skilyrði geta hafið framleiðslu. Að 
sjálfsögðu væri þó unnt að viðhafa sömu skilyrði sé útboðsleiðin farin. Segja má að útboðsleiðin 
sé líkari núverandi fyrirkomulagi hérlendis sbr. t.d. ákvæði 2. gr. laga um raforkuver. Ennfremur 
má benda á samning Landsvirkjunar við Hitaveitu Reykjavíkur um viðskipti með rafmagn frá 
Nesjavallavirkjun þar sem hinn nýi aðili fær aðeins aðgang að aukningu markaðar.

Sjálfur efnistexti þingsályktunartillögunnar bendir til þess að leyfisveitingaleiðin sé fremur 
höfð í huga. Varpað er fraxn- nokkram spumingum og efasemdum urii þá leið f greinargerð 
Orkustofnunar til ráðuneytisins um raforkutilskipun ESB en sú greinargerð fylgir með umsögn 
þessari, eins og fyrr segir.



2.6.______Tenging raforkukerfisins við útlönd

Orkustofnun fagnar því að haldið verði áfram athugunum á lagningu sæstrengs til útlanda. 
Sérstaklega er stofnunin sammála því sjónarmiði að viðfangsefnið snýst ekki aðeins um 
raforkusölu til útlanda heldur ekki síður um tengingu raforkukerfis okkar við orkunet Evrópu og 
kostum sem því fylgja.

2.1 ._____ Orkufvrirtækium í eigu ríkisins brevtt í hlutafélög

Sem fyrr segir styður Orkustofnun þá stefnu að breyta orkufyrirtækjum í hlutafélög.

2.8 ._____ Orkumarkaður

Hér em sett tímamarkmið varðandi innleiðingu samkeppni og opins orkumarkaðar og hefur 
verið að því vikið í hinum almenna inngangi með umsögn þessari.

2.9 ._____ Tfmarammar

í efnistexta þingsályktunartillögunnar er ekki getið sérstakra tímasettra áfanga í framkvæmd 
hennar, en orkunefndin benti á slíka tímasetningu. I athugasemdum með 
þingsályktunartillögunni, í 4. og 5. kafla hennar, er þó getið tímasetninga en nú þegar em sumar 
þeirra um garð gengnar.

Ekki ber að harma að tímasetningar em ekki tilgreindar í sjálfum efnistexta 
þingsályktunartillögunnar, enda leggur Orkustofnun áherslu á að sérhver áfangi í breytingum 
verði vandlega undirbúinn og ekki rasað um ráð fram sem aftur kann að kalla á nauðsynlegan 
sveigjanleika í gildistöku áfanga. Jafnframt kunna ytri aðstæður, svo sem einstakar fyrirætlanir 
um orkufrekan iðnað, að vísa veginn um æskilega tímasetningar. í þriðja lagi kann gildistaka 
raforkutilskipunarinnar á EES-svæðinu að setja áföngum tímanlegar skorður.

Gegn þeirri varfæmi, sem hér hefur verið mælt með, em á hinn bóginn þau rök að yfirleitt hafi 
reynst best að yfirfærsla miðstýrðra kerfa í markaðskerfi gangi hratt fyrir sig. Þá má benda á að 
markaðsvæðing íslenska hagkerfisins og full opnun þess útávið hefði, eftir á að hyggja, að 
skaðlausu mátt ganga hraðar en raunin varð. Þjóðin hefði þá notið ávinningsins fyrr.

í sambandi við markaðsvæðingu raforkukerfisins þarf að hafa í huga að einstakar 
framleiðslueiningar í raforkuvinnslu eru stórar í sniðum í samanburði við íslenska hagkerfið í 
heild samtímis því að þær em smáar á mælikvarða þeirra þjóða sem hafa markaðsvætt 
orkubúskapinn. Hvort tveggja hlýtur að kalla á sjálfstæða efnisskoðun hérlendis áður en 
markaðsvæðing er hmndið í framkvæmd, enda þótt hún hafi gefið góða raun annars staðar. 
Uppskipting Landsvirkjunar er meðal álitamála í þessu sambandi, eins og orkunefndin benti á.

3. Auðlindir, almannahagsmunir og jöfnun orkuverðs

3.1 .______Aðfaraorð

Hér á eftir verður vikið að tveimur mikilvægum atriðum sem þarf að taka á í tengslum við 
skipan raforkumála. Að síðara atriðinu, jöfnun orkukostnaðar, er vikið í þingsályktunartillögunni 
en þess fyrra, aðgengi að auðlindum í sameign, sér þar ekki stað enda þótt ekki sé efast um að 
stjórnvöldum sé vandinn ljós.



3.2. Aðgenei að auðlindum í sameign

í tengslum við umfjöllun um rekstrarumhverfi orkugeirans leyfir Orkustofnun sér að benda á 
nauðsyn þess að mótuð verði samræmd stefna um það hvort og í hvaða mæli greiða skuli gjald 
fyrir afnot af auðlindum í þjóðareign og hvemig auðlindunum skal ráðstafað, t.d. með útboði, 
sem fæli þá væntanlega í sér gjaldtökuna. Alkunnar eru þær deilur sem eru um þetta efni 
varðandi afnotin af fiskimiðunum.

Hingað til má segja að öll meiriháttar vatnsorkuver hafi verið í eigu opinberra aðila og að 
mestu nýtt sér ókeypis vatnsréttindi. Því hefur þessi mál lítt borið á góma. Nokkuð öðru máli 
gildir um nýtingu jarðhita. Þar hefur örlað á umræðu um árekstra milli hagsmuna almennings og 
eignaraðila, þ.e.a.s. eigenda jarðhitaréttinda.

Meginatriði þeirrar stefnu, sem boðuð er með þingsályktunartillögunni, er sú að innleiða 
almennan markaðsbúskap í orkumálum. Við það mun myndast samkeppni um aðgang að 
auðlindum í eigu eða forræði hins opinbera. Brýnt er að leikreglur um það hvemig það aðgengi 
fáist verði mótaðar áður en keppnin hefst, sbr. það sem áður segir um fiskimiðin. Vart væri það í 
anda markaðs- og samkeppnissjónarmiða að sögulegur réttur gildi þar um of, enda þýddi það 
afgerandi forgang Landsvirkjunar að virkjunarréttinum. ESB-tilskipunin um raforkumarkaðinn 
hlýtur að kalla á fullt jafnræði um aðgengi að auðlindum í sameign, enda þótt jafnræði um 
aðgengi að markaðinum sé hið efnislega innihald hennar.

Að umræddum vanda er vikið í tveimur frumvörpum sem nú liggja fyrir Alþingi, frv. um 
auðlindir í jörðu og frv. um þjóðlendur, en í því síðartalda er í 3. gr. kveðið á um að leyfi 
forsætisráðherra þurfi til að nýta land og landsréttindi innan þjóðlendu og að ráðherra og 
sveitarstjómum sé heimilt að kveða á um endurgjald eða leigu í því sambandi, en andvirði 
leigunnar skuli veija tii endurbóta á þjóðlendunum. Ekki verður ráðið um hvaða upphæðir er hér 
að ræða. Þá verður heldur ekki séð hvemig eigi að taka á samkeppni um nýtingarréttinn, svo sem 
hvort viðhafa eigi útboð eða annað. A þessum málum þarf því að taka sérstaklega eða í tengslum 
við umrædd frumvörp.

3.3.______Jöfnun orkukostnaðar

Viss jöfnun orkukostnaðar hefur verið markmið stjómvalda um langa hríð og á því tekið með 
ýmsu móti. Þannig felst jöfnun í því að afhendingarverð Landsvirkjunar er alls staðar hið sama, 
óháð flutningskostnaði. Ekki liggur fyrir hve mikil sú verðjöfnun er sem felst í þessu. En 
lauslegar athuganir benda til að mismunur á kostnaðarverði raforkunnar geti numið tugum aura á 
kWh. Dreifingarfyrirtækin halda síðan jöfnun kostnaðar áfram.. Ekki er ólíklegt að sú jöfnun sem 
felst í útjöfnun kostnaðar við flutning og dreifingu raforku kosti því nokkur hundruð milljóna kr. 
á ári.

Bein og opinská jöfnun felst á hinn bóginn í niðurgreiðslum á rafmagni til hitunar 
íbúðarhúsnæðis. Ennfremur mábenda á jöfnun í álagningu virðisaukaskatts við sölu heits vatns.

Að lokum má nefna lagaákvæði um jöfnun á flutningskostnaði olíuvara.



Móta þarf skýra stefnu um markmið og leiðir til jöfnunar á orkukostnaði. Samkvæmt 
þingsályktunartillögunni virðist Landsnetinu ætlað að ástunda jöfnun flutningskostnaðar með því 
að öll viðskipti með raforku fari um netið. Ekki er goðgá að fela Landsnetinu slíkt 
jöfnunarhlutverk, svo sem með því að viðhalda núverandi ákvæðum um jöfnun 
flutningskostnaðar. Þetta er einmitt víða gert með því að hafa gjald fyrir flutning um netið óháð 
flutningslengd. En ýmsum spumingum er þá ósvarað svo sem því hvort og þá hvemig bein 
viðskipti milli framleiðanda og orkuneytanda, hugsanlega eftir eigin dreifikerfi, skuli skoðast í 
þessu sámhengi. Ennfremur má benda á að jöfnunarkostnaðurinn kemur ekki skýrt fram með 
þessari leið.

Nú þegar eru vandkvæði hvað varðar bein viðskipti: Raforkudreifingarfyrirtæki, sem 
framleiða að hluta til eigin þarfa, taka að sama marki ekki þátt í jöfnun flutningskostnaðarins. 
Fullyrðingar um að unnt sé að útvega neytendum ódýra raforku, aðeins ef viðkomandi 
dreififyrirtæki fái að framleiða (meira) til eigin þarfa, eru því oft villandi.

Niðurgreiðsla á raforku til húshitunar er ekki vandalaus fyrir utan að vera kostnaðarsöm: Hún 
skekkir samanburð milli aðferða við húshitun, raforku og jarðvarmaorku.

Hér er aðeins tæpt lauslega á viðfangsefninu “verðjöfnun orku”, markmiðum þess og leiðum. 
Er það fyrst og fremst gert til að minna á að brýnt er að taka á því í tengslum við hin miklu 
viðfangsefni þingsályktunartillögunnar.

4. Orkurannsóknir

4.1 .______ Almennt

Orkurannsóknir eru snar þáttur í skipan raforkumála. Fyrirkomulag þeirra og umfang verður 
því að ræða í sambandi við viðfangsefni þingsályktunartillögunnar. Á þetta er bent í kafla 1.4 í 
áliti orkunefndar.

Opinber fjárframlög til orkurannsókna hafa farið lækkandi nú um margra ára skeið, sbr. 
fjárveitingar til Orkustofnunar eins og sjá má á meðfylgjandi línuriti (2. fylgiskjal). Nú er mikið 
umleikis í orkuframkvæmdum og því hlýtur að vera spurt hvort samræmi sé á milli þess og 
umræddra framlaga til orkurannsókna. Skerðingu á framlagi ríkisins til orkurannsókna hefúr að 
nokkru verið mætt með aukinni þátttöku orkufyrirtækjanna sjálfra. Er það í sjálfu sér þakkarvert 
og í samræmi við þá meginstefnu stjómvalda að fyrirtækin sjálf og hver atvinnuvegur fyrir sig 
eigi að standa straum af rannsóknar- og eftirlitskostnaði. Á hinn bóginn verða landamærin í 
þessum efnum að vera skýr. Þannig hafa mál þróast að Landsvirkjun er t.d. farin að standa straum 
af rannsóknarkostnaði á auðlindum á svæðum innan væntanlegra þjóðlenda þar sem hún hefúr 
ekki fengið virkjunarleyfi. Landsvirkjun gerir þetta af sögulegum ástæðum, en þegar það 
fyrirkomulag sem stefnt er að með þingsályktunartillögunni hefur komist á, er hvorki líklegt né 
eðlilegt að Landsvirkjun eða önnur orkufyrirtæki taki að sér rannsóknir utan sinna vébanda.

Hér er því verkefni sem taka þarf á.

4.2 .______ Orkurannsóknamefnd

Haustið 1996 skipaði iðnaðarráðherra samstarfsnefnd um gerð orkurannsóknar-áætlunar. 
Nefndinni er ætlaða að áætla umfang vatnsaflsrannsókna, jarðhitarannsókna og almennra 
orkurannsókna fyrir næsta fimm ára tímabil.



í nefndinni eiga sæti 10 fulltrúar allra stærstu orkufyrirtækja landsins og samtaka þeirra auk 
fulltrúa iðnaðarráðuneytisins. Orkumálastjóri er formaður nefndarinnar.

Nefndin starfaði ötullega s.l. vetur en dregist hefur að ganga frá lokaáliti hennar. Þess er vænst 
að það verði gert á næstunni, en síðan er ætlunin að viðvarandi ráðgjafamefnd starfi með 
orkumálastjóra og taki við hlutverki orkurannsóknamefndarinnar. Fyrirliggjandi er álit undirhóps 
þeirrar nefndar um verkaskiptingu ríkis og orkufyrirtækja um orkurannsóknir. Fylgir það með 
umsögn.þessari (3. fylgiskjal).

Við lokafrágang nefndarálitsins er þess að vænta að niðurstaðan verði yfirfarin í ljósi þeirrar 
stefnumörkunar ríkisstjómarinnar sem felst í framlagðri þingsályktunartillögu. Er þá eins víst að 
hnykkt verði á nauðsyn þess að aðgreining verði skýr á milli ríkis og fyrirtækja í 
rannsóknarþættinum. Það verði þá ríkisins að sjá um almennar undirbúningsrannsóknir á 
náttúrufari og skilyrðum til virkjunar og benda á almenna virkjunarmöguleika. Síðan taki 
fyrirtækin við og móti virkjunarhugmyndimar nánar, ljúki rannsóknum sem þarf til 
umhverfismats og annist hönnunarrannsóknir. Hliðstæða grein er að finna í reglugerð um 
Landsvirkjun. (Stómartíðindi B hluti nr. 760/1983, 2. grein, 5. liður.)

Þetta kallar á það að huga þarf að nýjum leiðum til fjármögnunar rannsókna, leiðum sem 
hljóta að tengjast því að líta á rannsóknir sem nauðsynlega fjárfestingu áður en kemur að veitingu 
virkjunarleyfis, enda fáist fjárfestingin endurgreidd við leyfisveitinguna með einhvers konar 
gjaldtöku.

Afleiðingar verkaskiptingarinnar eru ekki enn fullkannaðar. Meðal þess, sem athuga þarf 
betur, er hvort fjárveitingar ríkisins nægja til að sinna þætti þess. Jafnframt þarf að gæta að því 
hvort eðlilegt sé að fyrirtæki sem hyggja á virkjanir eigi að taka við rannsóknunum strax á þeim 
tímamörkum sem hér hefur verið rætt um. Sé það gert kann að vera að ríkið gefi frá sér vanbúna 
virkjunarkosti og njóti því ekki sanngjams arðs af þeim, vegna þess að verðmæti þeirra sé ekki 
komið nægilega í ljós sakir takmarkaðra rannsókna. Ákvæði um endurgreiðslu 
rannsóknarkostnaðar Orkustofnunar er að finna í 76. grein orkulaga nr. 58/1967, en nokkuð 
virðist undir hælinn lagt hvort og þá hvemig þessu ákvæð hefur verið beitt.

Meðal þess sem kemur til greina er að hafa millistig milli rannsóknaþáttar hins opinbera og 
þess rannsóknarundirbúnings sem fellur eðlilega á virkjunaraðila. Þetta millistig gæti verið 
kostað af einkaaðilum, sem tækju þá sumpart við hlutverki ríkisins og sumpart virkjunaraðila. 
Millistigið fælist í veitingu rannsóknarleyfa líkt og fram kemur í m . kafla frv. um eignarhald og 
nýtingu auðlinda í jörðu sem nú liggur fyrir Alþingi. Slík rannsóknarleyfi mætti bjóða út og 
endurheimta þá þegar hluta af þeim rannsóknarkostnaði sem hið opinbera hefur lagt út fyrir. 
Virkjunarleyfi tæki síðan við og ætti þá leyfishafi að endurgjalda - með útboði eða á annan hátt - 
allan áfallinn rannsóknarkostnað, bæði ríkisins og þess sem fór með rannsóknarleyfið. Huga þarf 
að aðferðum í þessu sambandi svo sem hæfilegum hvötum fyrir fyrirtæki til að sækjast eftir 
rannsóknarleyfum.

4.3.______Tillaga

í ljósi ofangreinds tekur Orkustofnun undir áðurgreind sjónarmið orkunefndar og leggur til 
við háttvirta þingnefnd að taka upp í þingsályktunartillöguna lið sem lýtur að orkurannsóknum. 
Tillagan er um að inn komi nýr 5. töluliður í 2. mgr. tillögunnar sem hljóði þannig en aðrir 
töluliðir hækki um einn:



“Að marka stefnu í  rannsóknum á orkulindum og skilgreina eðlilega verkaskiptingu um 
framkvœmd og fjármögnun rannsókna í Ijósi nýrrar skipanar orku- og auðlindamála. Sett verði 
ákvceði um eignarrétt á rannsóknargögnum um orkulindir og sölu á gögnum til þeirra sem vilja 
nýta orkulindimar. Kannaðar verði leiðir til fjármögnunar orkurannsókna, svo sem með veitingu 
rannsóknarleyfa. ”

Athugasemd við 5. lið:

“Með nýrri skipan orku- og auðlindamála breytist hlutverk ríkisins í  orkurannsóknum og þar 
með hlutverk Orkustofnunar. Fleiri aðilar geta átt frumkvœði að rannsóknum en ríkið og teka 
þátt í fjármögnun þeirra. Hlutverk Orkustofnunar verður að standa fyrir og safna 
grundvallarupplýsingum um orkulindimar og hvetja til rannsókna á þeim, á vegum ríkisins eða í 
samvinnu við aðra. Ennfremur að samræma rannsóknir og gera ácetlun um þcer til langs tíma, 
svo að unnt verði að veita ráðgjöfum skynsamlega og hagkvœma nýtingu orkulindanna."

“Um leið og framkvcemd og jjármögnun rannsókna fcerist á fleiri hendur þarfskýr ákvceði um 
eignarrétt á rannsóknargögnum og sölu á þeim til þeirra sem halda vilja rannsóknum áfram eða 
hefja nýtingu. Jafnframt þarf að setja ákvæði um það hvemig hátta á veitingu rannsóknarleyfa 
og greiðslum fyrir  þau. ”

Eins og fyrr segir ér þegar verið að vinna að ofangreindu verkefni í umboði iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra með því nefndarstarfi sem fyrr greinir. Engu að síður telur Orkustofnun ástæðu 
til að Alþingi ljái þessari viðleitni lið með því að segja álit sitt með þeim hætti sem hér er lagt til.

5. Niðurstaða

Orkustofnun mælir með samþykkt umræddrar þingsályktunartillögu og tekur í öllum 
meginatriðum undir þá stefhumörkun sem þar kemur fram. Þó er gerð tillaga um að inn í 
tillöguna komi sérstakt ákvæði um orkurannsóknir.

6. Fylgiskjöl

1. Greinargerð Orkustofnunar um tilskipun Evrópusambandsins nr. 92/96 um innri 
markað á sviði raforku og gildistöku hennar á íslandi og upptöku í EES-samninginn, 9. júlí 1997.

2. Línurit um fjárveitingar til Orkustofnunar um 12 ára skeið.

3. Samstarfsnefnd um gerð orkurannsóknaráætlunar. Álit vinnuhóps um
hlutverkaskiptingu ríkis og orkufyrirtækja. 31.des. 1996.

Orkumálastjóri, 30. jan. 1998
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Iðnáðar- og viðskiptaráðuneyti
Arnarhvoli
150 Reykjavík

Vísað er til bréfa ráðuneytisins dags. 15. feb. s.l. og 21. maí s.l. þar sem óskað er eftir 
áliti stofnunarinnar á því hvort hún telji vandkvæði á því að taka tilskipun 
Evrópuþings og Ráðherraráðs Evrópusambandsins nr. 96/92 inn í EES-samninginn og 
að ákvæði hennar taki þar með til íslands. Beðist er velvirðingar á drætti á skilum, en 
munnlega var óskað eftir lengri skilafresti.

Orkustofnun myndaði starfshóp innan auðlindadeildar orkumálasviðs til að fjalla um 
erindi ráðuneytisins ásamt með orkumálstjóra. Þá naut stofnunin ráðgjafar próf. 
Stefáns Más Stefánssonar um lögfræðileg atriði.

Það er niðurstaða Orkustofunar að ekki séu vandkvæði á því að tilskipunin nái til 
íslands með inntöku hennar í EES-samninginn.

Þvert á móti telur stofnunin að gildistaka tilskipunarinnar hér á landi geti styrkt ætlaða 
stefnu stjómvalda í fyrirkomulagi orkumála og um nýtingu orkulinda landsins. Þó 
kann að þurfa að gaumgæfa hvort eða hvaða fyrirvara kunni að vera rétt að gera, sbr. 
möguleika þá sem er að finna í 3. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar. Á þessu stigi er 
Orkustofnun ekki reiðubúin til að tjá sig hveijir þessir fyrirvarar ættu að vera en mun 
halda umfjöllun sinni áfram og tjá ráðuneytinu niðurstöður þar að lútandi.

Til rökstuðnings niðurstöðu sinni fylgir með bréfi þessu greinargerð fyrrgreinds 
vinnuhóps um viðfangsefiiið.

- Virðingarfyllst

Þorkell Helgason 

orkumálastjóri



Greinargerð Orkustofnunar um tilskipun Evrópusambandsins nr. 92/96 

um innri markað á sviði raforku 

og gildistöku hennar á íslandi með upptöku i EES-samninginn

9. iúlí 1997

Inngangur

í greinargerð þessari er farið yfir efnisatriði raforkutilskipunarinnar og sérstaklega 
vikið að atriðum er snerta kunna ísland. Fyrst er þó hugað að því hvort EES- 
samningurinn kunni að krefjast upptöku tilskipunarinnar og um leið hvaða önnur 
ákvæði samningsins kynnu þá að gilda yrði ekki af því. Fjallað verður um það hvort 
og þá hvemig tilskipunin falli að ætlaðri stefnu stjómvalda í raforkumálum. í viðauka 
er aðlöguð erlend tafla um einstök atriði samningsins sem nota má til að átta sig á 
einstökum efhisatriðum tilskipunarinnar en jafnframt nýta hana til að skrá hvemig 
þeim yrði hrint í framkvæmd hér á landi.

Tengsl við EES-samninginn 

Kvöð um upptöku tilskipunarinnar

Orkustofnun hefur ekki tök á því að láta gera ítarlega athugun á lögfræðilegum hliðum 
umrædds máls. Fyrstu kannanir á málinu benda þó eindregið til þess að upptaka 
raforkutilskipunarinnar sé eðlileg ef ekki óhjákvæmileg afleiðing af samningnum um 
Evrópska efnahagssvæðið. Alla vega yrði það Islendinga að færa rök fyrir því að svo 
væri ekki, kysum við að freista þess að sneiða hjá því að taka tilskipunina upp.

Akvœði EES-samningsins sem kynnu að koma í stað tilskipunarinnar

Yrði það stefna stjómvalda að hafna því að taka raforkutilskipunina inn í EES- 
samninginn, yrði að vega og meta hvaða ákvæði samningsins kynnu þá að vera 
ráðandi um þróun raforkugeirans. Hér koma einkum almenn samkeppnisákvæði til 
álita. Ef tilskipunin gilti ekki á öllu EES-svæðinu heldur einungis í ESB-ríkjimum, er 
viðbúið að þrýstingur yrði í þá átt að hrinda meginhugsun tilskipunarinnar í 
framkvæmd með stuðningi í almennum ákvæðum. í því sambandi má minna á að 
Danir veltu þessum kostum mjög fyrir sér. Áhyggjur Dana lutu einkum að 
umhverfishlið orkumála. Óttuðust þeir að með óhefitri samkeppni á raforkumarkaði 
væri ekki unnt að hafa eðlilega stjóm á umhverfismálunum, svo sem að setja skilyrði 
um forgang endumýjanlegra orkulinda. Niðurstaða Dana var því sú að mun æskilegra 
væri að hafa sértæk ákvæði um orkumarkaðinn í formi raforkutilskipunarinnar, fremur 
en að láta almenn samkeppnisákvæði ein ráða ferðinni. Væntanlega eru okkar viðhorf 
þau sömu.

Þá má minna á að löggjöf um erlenda fjárfestingu hefur þegar verið breytt til 
samræmis við EES-samninginn og að þar em ekki lengur nein sérákvæði um orkumál. 
Allt ber þetta að sama bmnni: E f raforkutilskipunin er ekki innleidd á EES-svæðinu, 
gilda hér á landi almennar samnkeppnisreglur EES-samningsins um raforkumarkaðinn 
og möguleikar stjómvalda til að hafa þá stjóm og eftirlit, sem tilskipunin heimilar
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sérstaklega eru þá væntanlega þrengri en væri án upptöku hennar. Þetta eitt nægir í 
raun til þess að rétt er að mæla með því að Island styðji upptöku tilskipunarinnar í 
EES-samninginn. Þar við bætist að það er að öðm jöfnu kostur fyrir okkur sem og 
aðra að sömu viðskiptareglur gildi á öllu EES-svæðinu.

Meginatriði tilskipunarinnar frá íslenskum siónarhóli 

Markmið

Megintilgangur tilskipunarinnar er að koma á samkeppni á raforkumarkaði með auknu 
fijálsræði í viðskiptum um raforkuframleiðslu og sölu. Hér er rétt að staldra strax við 
út frá íslenskum sjónarhóli: Svo lengi sem íslenska raforkukerfið er ekki tengt kerfum 
Evrópu er sköpun samkeppni nær einvörðungu innanlandsmál. Samkeppnin mun ekki 
koma að utan, nema að svo miklu leyti sem innlend raforkuframleiðsla yrði í höndum 
erlendra aðila. Það er því hæpið að tilvist tilskipunarinnar hafi nokkur þau önnur áhrif 
á raforkumarkaðinn á íslandi en íslensk stjómvöld gætu náð fram með innlendri 
lagasetningu. Því má segja að ekki væri rétt eða þörf á að stuðla að upptöku 
tilskipunarinnar í EES-samninginn, nema hún sé í takt við og styrki áform íslenskra 
stjómvalda um fyrirkomulag innlenda raforkumarkaðarins. En hér er rétt að benda 
aftur á það sem fyrr segir, að þess kynni að verða krafist að almennar 
samkeppnisreglur kæmu í stað tilskipunarinnar.

Samkeppni íframleiðslu

Velja má á milli tveggja leiða samkvæmt tilskipuninni:

• Leyfisveitingar, þar sem allir sem uppfylla gagnsæ skilyrði geta hafið framieiðslu.

• Utboð, þar sem á vegum stjómvaida skal gerð áætlun um orkuþörf. Aukin þörf á 
framleiðslugetu skal síðan boðin út á EES-svæðinu á jafhræðisgrundvelli.

í báðum tilvikum verður þó jafnframt að heimila framleiðslu til eigin nota svo og að 
tryggja aðgengi sjálfstæðra framleiðenda. Slíkir framleiðendur eiga rétt á að selja 
raforku til viðurkenndra stómotenda (sjá síðar) eða dreifiveitna. Það er þó háð 
skilgreiningu í viðkomandi ríkjum á hugtakinu viðurkenndir stómotendur hvort 
dreifiveitur falla þar undir eða ekki. Að öðm leyti er skilgreining sjálfstæðra 
framleiðenda óljós í tilskipuninni, en rúm ákvæði um tilvist þeirra gerði útboðsleiðina 
næsta óvirka.

Útboðsleiðin virðist vera fremur í samræmi við þá stefnu sem fylgt hefur verið hér á 
landi hingað til, en val á henni kallar þó á formfastari vinnubrögð við orkuáætlanir 
jafnframt formlegum útboðum á orkuframleiðslu í stað sérstakrar lagasetningar um 
einstakar virkjanir og virkjanaleyfi í kjölfarið. En þessum atriðum í núverandi 
fyrirkomulagi hlýtur hvort sem er að verða breytt í átt til þess sem tilskipunin kveður á 
um. Þessi leið tilskipunarinnar ætti því að geta verið ásættanleg, vilji stjómvöld halda 
áfram í tauminn á raforkuframboðinu.

Leyfisveitingaleiðin á hinn bóginn er fremur í anda tillagna orkulaganeftidar firá okt. 
1996. Ýmsum spumingum verður þó að svara viðvíkjandi þessari leið:

• Er tryggt að í okkar íitla orkukerfi verði Qárfestingar vel grundaðar og tímasettar, 
sé ekki höfð einhver stýring á orkuframboðinu ?



• Er víst að fijálst aðgengi með leyfisveitingaleiðinni skapi virkari samkeppni en 
útboðsleiðin ? Er ekki hætta á því að stærsta eða stærstu orkufyrirtækin gíni yfir 
markaðinum ? Væri smærri fjárfestum ekki jafnvel auðveldara að hasla sér völl 
eftir útboðsleiðinni ?

• Hefur með leyfisveitingu vegna virkjunar Nesjavalla þegar verið mörkuð leið 
útboða til að bregðast við aukinni orkuþörf ?

Aðskilnaður

Aðskilja þarf framleiðslu, flutning og dreifmgu a.m.k. í bókhaldi orkufyrirtækja. Þetta 
er þróun sem þegar er hafin og er eðlileg í hvívetna. Þessi ákvæði tilskipimarinnar 
ættu því vart að valda okkur vandkvæðum.

Flutningskerfi

Kveða þarf á um skyldur þeirra sem eiga og reka flutningskerfi svo sem um 
álagsdreifingu. Verði ofaná að stofna sérstakt landsnet fyrir stofnlínuflutninga hér á 
landi fengi það væntanlega einokun á flutningum, sem væri heimilt samkvæmt 
tilskipuninni. Þar með væri jafnframt auðvelt að uppfylla þessi skilyrði 
tilskipunarinnar. Verði flutaingsaðilar á hinn bóginn fleiri, t.d. þeir sem nú stunda 
flutaingana - Landsvirkjun, Rarik, Orkubú Vestfjarða og Hitaveita Suðumesja - eru 
skyldumar ekki annað en eðlilegt framhald af aðskilnaðinum í bókhaldi.

Aðgengi að kerfinu

Öllum endanlegum orkunotendum, sem nota meira en 100 GWh/a, (viðurkenndum 
stómotendum) á að vera heimilt að gera beina orkukaupasamninga við framleiðendur 
og fá orkuna flutta eftir flutnings- og dreifikerfum (nema svokallaður eini eða staki 
kaupandi komi þar inn í sem milliliður). Hér eru stærðarmörkin þau sömu og gilda um 
stómotendur skv. lögum um Landsvirkjun. I reynd hafa því slík bein viðskipti tíðkast 
hér á landi. Nýmælið væri það að þessir stórkaupendur ættu að geta samið við hvaða 
framleiðanda sem er. Aform hérlendis undanfarið, svo sem hin óbeinu viðskipti 
Norðuráls við Hitaveitu Reykjavíkur eða hugsanleg viðskipti Hitaveitu Suðumesja við 
magnesiumverksmiðju, eru þegar í þessum anda. Stefnubreyting yrði því ekki af 
tilskipuninni í þessum efnum.

Ekki er skylt, en er þó heimilt, að leyfa dreififyrirtækjum slík bein viðskipti við 
framleiðendur. Þetta er lykilatriði varðandi samkeppni á markaðinum, en hér er 
tilskipunin hvorki takmarkandi né heldu bindandi.

Magnákvæði um frjáls viðskipti

Aðildarríkin eiga að sjá til þess að visst lágmarkshlutfall raforkuviðskipta geti fallið 
undir ákvæði frjálsra viðskipta milli framleiðenda og endanlegra notenda. Þetta 
hlutfall á að fara stighækkandi á sex ára tímabili og nema að lokum um þriðjungi 
heildarviðskipta með raforku. Núverandi stóriðjunotendur hafa allir sérstaka samninga 
um orkukaup sín og njóta þar með frjálsra viðskipta. Jafnframt nota þeir nú þegar um 
helming raforkunnar. Umrætt ákvæði er því sjálfgefið fyrir okkur.

Ymislegt

Nokkur ákvæði eru um fyrirvara og undantekningar, svo sem öll almenn ákvæði í 3. 
mgr. 3. gr. T.d. mætti hugsa sér að íslendingar vildu hafa varann á varðandi beina 
erlenda fjárfestingu í orkuiðnaðinum, einfaldlega vegna þess að magn hennar kynni að
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ofgera getu hagkerfisins. Þessu ákvæði mætti þá væntanlega beita, nema önnur 
ákvæði EES-samningsins kynnu að stangast á við það, sem ekki hefur enn verið 
kannað af Orkustofnunar hálfu. Þá eru heimil frávik í neyðartilvikum (23. gr.) svo og 
aðlögunarákvæði (24. gr.) þar sem m.a. er vísað til sérstöðu einangraðra raforkukerfa, 
eins og okkar.

Niðurstaða

Það er niðurstaða af ofangreindri athugun að ekki séu vandkvæði á því að 
raforkutilskipun Evrópusambandsins nái til íslands með inntöku hennar í EES- 
samninginn

Þvert á móti verður að telja að gildistaka tilskipunarinnar hér á landi geti styrkt ætlaða 
stefnu stjómvalda í fyrirkomulagi orkumála og um nýtingu orkulinda landsin. Þó kann 
að þurfa að gaumgæfa hvort eða hvaða fyrirvara kunni að vera rétt að gera, sbr. 
möguleika þá sem er að finna í 3. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar.
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Aðgerðalisti

Raforkutilskipun ESB nr. 92/96

Val á aðferð 4. gr.
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Leyfisveitingaraðferðin
Leyfisveitiandi
Kæruleið, tilkynning til ráðsins 
Birting skilyrða skv. 5. lið

5. gr.
5. gr„ 2 
5. gr„ 1

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Utboðsaðferðin
Hver spáir orkuþörf 
Óháðir aðilar sjá um skipulag útboðs 
Leyfisveiting til óháðra framleiðenda og 
eigin notenda

Sjálfstæðir framleiðendur og 
þeir sem framl. til eigin nota 
geta fengið leyfi samkv. 
ákveðnum skilyrðum skv. 4. og
5. gr.í þeim aðildarrlkjum sem 
valið hafa útboðsaðferðina

6. gr„ 1+2 
6. gr„ 5 
6. gr„ 6

Samningar um innflutning 

Útboðslýsing í Stjórnartíðindum ESB

6. gr„ 4 + 
20. gr„ 1,ii 
6. gr„ 3

Val á aðferð 16. gr.
2.2 Aðgangur 3. aðila (TPA)
2 .2.1 Leiðbeinandi aðgangsgjald Á fyrsta ári eftir gildistöku 

tilskipunarinnar skal birta 
leiðbeinandi verð á notkun 
flutnings- og dreifikerfanna

17. gr. 3
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2.3 Varðandi eina kaupanda (SB)
2.3.1 Leynd á verði 

á.

Hægt að skylda eina kaupanda 
til að kaupa það rafmagn sem 
viðurkenndur viðskiptavinur 
hefur samið um við 
framleiðanda innan eða utan 
svæðisins sem kerfið þjónar, á 
verði sem er jafnt því söluverði 
sem eini kaupandinn býður 
viðskiptavinum, að frádregnu 
verðinu samkvæmt birtu 
gjaldskránni

18. gr., 2

2.3.2 Birting flutningsgjalds Gera ráðstafanir til að birta 
gjaldskrá um notkun flutnings- 
og dreifikerfis

18. gr., 1,

2.4 Skilgreining á viðurkenndum 
kaupendum

2.4.1 Allir notendur sem nota meira en 100 GWh 
á ári

19. gr., 3

2.4.2 Hlutfall landsmarkaðar verður hækkað á 6 
ára tímabili til að ná 23%  af 
markaðshlutdeild

19. g r.,2

2.4.3
2.4.4

Hlutverk dreifiveitna f. viðurk. kaupendur 
Útvíkkun á viðurk. kaupendum (dreifiveitur)

19. g r.,3  
Dreifræði
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2.5 Reglur varðandi rétt til kerfisaðgengis
2.5.1 Samningar við framleiðendur á svæðinu Viðurkenndir viðskiptavinir geta 

gert samninga við 
framleiðendur innan þess 
svæðis sem kerfið þjónar til að 
sjá fyrir eigin þörfum

18. gr., 1,  iii

2.5.2 Samningar um aðgengi óháðra 
framleiðenda v. útflutnings

Sjálfstæðir framleiðendur geti 
samið við flutnings- og 
dreifikerfisstjórnendur um 
aðgang að kerfinu þannig að 
þeir geti gert kaupsamninga við 
forgangsviðskiptavini utan 
kerfisins á grundvelli frjálsra 
viðskiptasamninga.

18. gr„ 1, iv

2.5.3 Aðgengi v. eigin framleiðslu Sjálfstæðir framleiðendur og 
þeir sem framl. til eigin nota 
geta samið um aðgang að 
kerfinu til að þjóna eigin 
starfsstöð og dótturfýrirtækjum i 
sama aðildarríki

20. gr.,1 ,1

2.5.4 Aðgengi v. innflutnings 2. gr„ 1, ii
2.6 Synjun á kerfisaðgangi (TPA) eða 

rafmagnskaupum (SB)
17. gr„ 5;
18. gr„ 4; 
20. gr„ 3

2.7 Afhending rafmagns um beinar línur og 
reglur varðandi það

21.g r.
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3.1 Aöskllnaöur 1 bókhaldi á framlelöslu-, 
flutnings- og dreifingarstarfsemi

14. gr.

3.2 Kefisstjórinn skal vera óháður starfsemi 
sem ekki tengist flutningskerfinu

7. gr., 6

3.3 Aðskilnaður í starfsemi eina kaupanda Sé lóðrétt sameinað fyrirtæki 
tilnefnt sem eini kaupandi 
verður að tryggja að eini 
kaupandinn starfi aðskilinn 
frá framleiðslu- og 
dreifingarstarfsemi 
sameinaða fyrirtækisins og 
ekki má vera upplýsingaflæði 
milli sameinaða fyirtækisins 
og eina kaupandans 
("Kínamúr")

15. gr., 1+2

3.4 Lögformlegur aðskilnaður á eignarhaldi Dreifræði

3.5 Arsreikninga raforkufyrirtækja skal birta 
skv. lögum viðk. lands. A.m.k. liggja 
frammi

14. gr., 2

4.1 Aðildaríkin meiga leggja á herðar 
raforkufyrirtækjum skyldur um opinbera 
þjónustu í þágu almennra efnahagslegra 
hagsmuna

3. gr„ 2

4.2

4.3

Aðiidarrikin skulu tilnefna lögbært 
yfirvald tii að leysa deilumál, sérstaklega 
mál er varða samninga 
Aðildarríkin skulu koma á fyrirkomulagi 
á stýringu, stjórnun og gagnsæi til að 
forðast misnotkun á yfirburðastöðu, 
sérstaklega ef hún kemur niður á 
neytendúm

20. gr„ 3 

22. gr.
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4.4 Valfrjáls forgangur orkugjafa
4.4.1 Endurnýjanlegar orkulindir, úrgangur, raf- 

og varmaveitur (CHP)
8. gr., 3 + 
11.gr., 3

4.4.2 Innlent eldsneyti allt að 15% 8. gr., 4
4.4.3 Álagsstýring Til að tryggja að innri 

markaðurinn á sviði raforku 
starfi eðlilega, er dreifingu álags 
á framleiðsiuvirki og notkun 
samtengla ákvörðuð á 
grundvelli skilyrða sem 
aðildarríkið getur samþykkt. 
Þetta má ekki hafa áhrif á 
afhendingu á rafmagni sem 
samið hefur verið um.

8. gr„ 2

4.5 Gagnsæi og reglur um birtingu gagna
4.5.1 Reglur um skyldur opinberrar þjónustu skulu 

vel skilgreindar og útgefnar
3. gr„ 2

4.5.2 Birta skal skilyrðin og aðferðirnar í 
einstökum atriðum

5. gr„ 2

4.5.3 Birta skal útboð í Stjórnartíðindum 
Evrópubandalagsins

6. gr„ 3

4.5.4 Birta skal skilyrði v. álagsstýringar 8. gr„ 2
4.5.5 Birta skal gjaldskrá um notkun flutnings- og 

dreifikerfisins
18. gr„ 1,1

4.5.6 Birta skal leiðbeinandi verð á notkun 
flutnings- og dreifikerfa v. samningsaðgangs

17. gr„ 3

4.5.7 Birting skilgreininga v. viðrukenndra 
kaupenda

Birta skal fyrir 31. jan. ár hvert 
viðmiðin um skilgreiningu þeirra 
forgangsviðskiptavina sem leyft 
skal að gera samninga með 
skilyrðum sem um getur í 17. 
og 18. gr.

19. gr„ 4

4.5.8 Ef umsækjanda er synjað um leyfi, skal 
honum tjáð ástæða

5. gr„ 3

4.5.9 Fyrirtæki skulu birta ársreikninga sína og 
heimila aðgang að þeim

14. gr„ 2
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Kafli úr ráðgerðu erindi á Orkuþingi 2001 um 

hlutverk ríkisins í orkumálum

Þorkell Helgason, orkumálastjóri 
Orkustofnun

('Leiðrétt 16. sept. 2001)

Raforkuflutningur
Eins og fyrr segir er mörgu haldið opnu um fyrirkomulag raforkuflutningsins í 
frumvarpinu. Minnst breyting fælist í því að flutningssvið Landsvirkjunar breyttist í 
dótturfyrirtæki sem tæki þennan þátt að sér. Það væri þá álíka þróun og í Noregi og Svíþjóð 
með því fráviki að flutningsfyrirtækin eru þar bein ríkisfyrirtæki, en hér væri fyrirtækið í 
óbeinni ríkiseign og þó ekki nema að hálfum hluta.
Yrði þetta raunin og fátt annað gerðist, væri ríkið áfram með umtalsverðar eignir í 
raforkufyrirtækjum, bæði þeim sem standa í samkeppnisrekstri og hinum sem sinna 
einkaleyfísstarfsemi. Þrátta má um það hvort ríkið eigi að taka þátt í slíkri atvinnustarfsemi. 
Það skal látið liggja á milli hluta. En spyrja má hvort ekki væri eðlilegra að umsvif og 
rekstur ríkisins hyrfi að mestu eða jafnvel alveg úr samkeppnishluta geirans og 
einskorðaðist við sérleyfishlutann, flutning og dreifmgu.
í talnadálkum 6 og 7 í töflunni á mynd 2 eru tilgreind verðmæti línukerfa yfir 30 kV. 
Nettóverðmæti þeirra er reiknað þannig að skuldum er skipt hlutfallslega jafnt milli 
flutningsvirkja og annarra mannvirkja fyrirtækjanna. Fram kemur í töflunni að bókfært 
virði flutningsvirkja í þeim fyrirtækjum sem ríkið á hlut í nemur um s.l. áramót rúmlega 26 
milljörðum kr. og að önnur orkufyrirtæki eiga slík mannvirki sem bókfærð eru á tæplega 4 
milljarða kr. Að teknu tilliti til skulda nemur eign ríkisins í fyrirtækjunum rúmum 30 
milljörðum kr. en nettóverðmæti flutningsvirkja í þessum sömu fyrirtækjum nemur aðeins 
rúmum 11 milljörðum kr. Hlutur ríkisins í umræddum fyrirtækjum er m.ö.o. slíkur að það 
ætti að vera hægur vandi að leysa flutningsvirkjahlutann til ríkisins, sem gæti þá stofhað 
beint ríkisfyrirtæki um þennan þátt og rekstur hans, líkt og gert er víða, t.d. í Noregi og 
Svíþjóð. Og þetta fyrirtæki ætti amk. 90% af öllum flutningsvirkjum.



Núv. orkufyrirtæki með rikisaðild

Bókfært 
virði Skuldir Nettóeign

Eignar- 
hlutur 

ríkisins í
Nettó-eign 
ríkisins í

Flutningskerfi 
(yfir 30 kV)

Bókfært virði Nettóeigní

Eignir ríkisins að 
útteknu flutningskerfi

Nettóeign 
ríkis að
undan- Hlutir í þvf 
skildu fyrirtæki

Upphæðir 1 m.kr. fyrirtækis fyrirtækis fyrirtækis fýrirtæki fyrirtæki lfnukerfa línukerfi linukerfi sem eftir er
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ars-
reikningar

Árs-
reikningar 1. dálkur-

Ars-
reikningar

3. hlut- 
/allaður 

með 4.

Árskýrslur 
2000 og uppl.

frá
Orkub.deild

6. dálkur 
hlul- 

fallaður 
með 3./1.

8. dálkur 
sem hlutfall

5. - 7. a j3.-7.
Heimild eða skýring: 2000 2000 3. dáíkur 2000 dátki OS dálki dálkur dálki

Landsvirkjun 111.596 77.092 34.504 50% 17.252 20.256 6.263 10.989 39%
Hitaveita Suðumesja 10.434 1.696 8.738 20% 1.748 1.298 1.087 661 9%
Rafinagnsveitur rfkisins 14.345 3.677 10.668 100% 10.668 3.976 2.957 7.711 100%
Orkubú Vestfjarða 4.390 324 4.067 40% 1.627 900 834 793 25%

Samlals ífyrirtœlýum með 
ríkisaóild 140.765 82.789 57.976 54% 31.294 26.430 11.140 20.154 43%

Rafveita Hafnarfjarðar 
Orkuveita Reykjavíkur 
Akranesveita 
Norðurorka

Samtals aðrir 

Alls

300
3.200

100
75

3.675

30.105

Mynd 2: Flutningskerfi raforku og hlutur ríkisins í því



V erðlagn ing á flu tn in gi og 
d reifin gu  raforku

Erindi Þorkels Helgasonar orkumálastjóra 
á fagfundi raforkusviðs Samorku 

á ísafirði 31. maí 2001

m m

F orsen dur og  
fyrirkom u lag

K röfur til flutnings- og dreifingarfyrirtæ kja

• Kröfur neytenda (og fyrirtækja í 
vinnslu og sðlu)
-  B ærileg þjónusta
-  Sem Is g s t gjöld

• Kröfur stjórnvalda
-  T ryggur aðgangur a llra
-  ö ru g g u r  rekstu r
-  Eðlileg uppbygging
-  Viss jö fnuður

• Krðfur fyrirtækjanna sjálfra
-  Sem m innst o pinber afskipti 
~ Eðlilegur a rð u r
-  H vati til hagræ ðingar

Gerð gjaldskráa

Efnisyfírlit

* Forsendur og fyrirkomulag

* Gerð gjaldskráa

• Verðlagning og eftirlit

• Eftirmáli
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Öndverð sjónarmið

* Markaðssinnar:
-  Notendur kerfisins (vinnsla, salar, neytendur) greiði 

rétt verð en aðeins fyrir þí þjinustu sem þeir nota og 
vilja þiggja

-  Enginn sé þvingaður til tengingar og þar með til 
þátttðkn í óumbeðnum (og ðþðrfum) samkostnaði

• Jafnaftarsinnar:
-  Flutnings- og dreifikerfið sinnir samféiagslegum 

þðrfum
-  Kostnaður vegna hvers og eins verður illa aðgreindur 

enda kostar slík sundurgreining sitt
-  Þesi vegna er viss jðfnun i  kostnaði æskileg eða 

Ahjákvcmileg
-  Enginn á að geta vikið sér undan eðlilegum skyldum 

með þvf að standa utan kerfisins

Verðlagning og eftirlit

Tegundir gjaldskráa

• Vegalengdarleið
-  Tekið er mið af lengd flutningsleiðar
-  En rafmagnið fer aldrei þá leið!
-  Flðkið

■ Póstgjaldskrá
-  “Frfmerki” er sleikt á rafmagnið þegar það er sent
-  Of einfalt

• Punktgjaldskm
-  Greitt er fyrir þjónustu við innmðtun og úttak
-  Viss málamiðlun
-  Sveigjanleiki í útjðfnun eða raungreiðslu

Verðmyndun og -eftirlit

• Vinnsla
-  Samkeppni
-  Almennt samkeppniseftirlit

* Flutningur og dreifing
-  Sérleyfisstarfsemi
-  Einokunareftirlit
-  Samþykktar gjaldskrár eða 

viðbrðgð eftir á

M arkmið við verðlagningu

■ Lfkja cftir skilyrðum frjálsrar samkeppni
-  Eftirlitsaðilinn á að koma í stað e-k. keppinauta
-  En ekki að stýra ínnra starfi fyrirtækjanna

• Ályktun
-  Arðsstýring er ekki hlutverk eftirlitsaðilans
-  Samsetning gjaldskrár heldur ekki nema með sem 

almennustum hœtti
-  Hlutverk eftirlitsaðilans er almenn verðsetning

• En ekld þ6 dns og gaala verðlagaeftírlitíö
• Tdgunmmar virAút vera lauiDÍa
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• Arösemismörk
-  Eigið fé á að renta sig á sanngjarnan hátt
-  Hvað er eigið fé?

• Bókfxrt viðrí
• Eudurmetið virAi
• >16 fé sem niunverulega hefur vetift ligt fram

• Tekjumörk
-  Kostuðnr við þjónustu metinn
-  Eðlilegum arði bætt við
-  Gjildskrá sett tíl að standa undir þessu

• HagræAingarkrafa
-  Kostnaður keyrður niður, almennt og sértækt

Sjónarmið um upphæð gjaldskráa

• Noregur (og Danmörk)
-  Tekjurammar til 5 ira
-  Vfður arðsemisrammi (2-15%)
-  Hagrcðingarkrðfur
-  Gjaldskrir samþykktar fyrirfram

• Sviþjóð (og Finnland)
-  “Eðlileg gjðld”
-  Fyrirtækin setja gjaldskrir
-  Klðgumál eftir á

• Hvert stefnir?
-  Eðlilega byrja menn á arðsrðmmum
-  Þróunin virðist í átt að tekjurðmmum
-  Áform Svia

• Tekjarammar á grundvelli samrcmdi ko»tnaðarlfkani

Fyrirkomulag á Norðuriöndum

Ákvæði raforkulagafrv. um flutnings- og dreifikerfið

• Tengiskylda(7.gr, í. mgr.)
-  Öll orkuver yfir 3,5 MW tengist flutningskerfi
-  Beinar línur til stðrnotenda þó heimilar

• Gjaldskriraðferð (». gr, 3.-*. nir.)
-  Sðmu innmðtunargjðld hvarvetna

• Jatartffp þð lérrelkaaA
-  Sðmu úttektargjðld á meginflutningskerfinu

• JaðartSp þó sérreikaað
-  Viðbótargjðld fyrir aðrar Ifnur flutningskerfisms
-  Tillit til stórnotenda
-  Úttektargjald ( hverju dreifikerfi staðaróháð

■ Þó viöWtargjökl í aértíMkam
• Verðlagning (13. gr, 2. aigr.)

-  Tekjumðrk með arðsramma

m H B I B i B i
Verðeftirlit og hagræðingarkröfur

T ekjuram m i

Framkvæmd og framvinda
* Tekjurammar

-  Í fyrstu vart annað en að byggja á raunverulegum 
tekjum á liðnum árum

-  Er sfðan samanburður mðgulegur?
• Innanlnnds
• MiU landa
• ÁgnindvfttUkani

* Hagræðingarkröfur
-  Almennar

• Sbr. alaicana fnmlciðniiuknÍDgu
■ Séntakar taekaiframfjirir ianan geirant

-  Sértækar
• Sénttk krafa til slakra ryrirtckja

* Ávöxtun
-  Hvað er eðlileg ávðxtun?
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Eftirmáli

Hlutverk Orkustofnunar

• OrkiMtofnun fær miki6 hlutverk
-  Umsagnir
-  H upukga leyfisveitíngarvald
-  Alneaat eftírlit
-  VerAdUrlit meó sérleyfisþáttuin

• Þetta kallar á nýja starfslcrafta
-  LögfneAingMr
-  Rafmagnsverkfrseðingur
-  HagfrnMngsr
-  Stoðttð

• Kostnaður
-  Ásedaður nser 30 m.kr./ár

• Skipulagsbreytíagar- jafnvel meira
-  Eriathngun

• Óskað er samvtnnu við orkugeirann um undirbúning og 
útfœrslur!

Verkefni og vandamál

• Flutningsfyrirtskið
-  Hér verða efqalaust ýmis sjónarmið uppi

• Eigiðfé
-  Hvernig á að (endnr)meta eignir?

• Félagslegnr kostnaður
-  Fyrri ftlagslegttr stnðningur í oýju eignamati
-  MeðhCndhin og Qármögnun frekari ftlagslegs stuðnings

• Gseðamál
-  Hvernig á að hafa eftirUt með gseðum?
-  Hvort og bvernig á að nmbnna fyrir gseði?

• Sbr. nýjar reglur Norðmanna
• Stóriðjan

-  EkU útraett í frv.
• Eftirlitið

-  Mðrgum spurningum er ósvarað -  og sumra á eftir að spyrja!
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ORKUSTOFNUN

Daas. mótt. 'XO-Ob-'Z-oo f Ábm.
Mólsnúmer ZZoo } o é > 0 G l° \ Aðrir
Skialalvkill <r>- 1 -

Verknúmer Trún.
Fski./atlw. Afrittll

Þorkell Helgason 
Strönd
225 Bessastaðahreppur

Ð N A Ð A R - O G  V I Ð S K I P T A R Á Ð U N E Y T I

Amarhvoli 150 Reykjavík 
sími: 560 9070 bréfasími: 562 1289 

netfang: postur@ivr.stjr.is 
veffang: http://www.stjr.is/ivr

Reykjavík, 11. júní 2001 
Tilvísun: IVR01060029/13.310/KRH

Orkustofnun hefur verið falið aukið stjómsýsluhlutverk með lögum nr. 57/1998 um 
rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu og lögum nr. 13/2001 um leit, rannsóknir og 
vinnslu kolvetnis. í/rum varpi til raforkulaga sem ráðherra hefur lagt fram til kynningar á 
Alþingi og ráðherra mun leggja fram á ný á komandi haustþingi er gert ráð fyrir að 
stjómsýsluhlutverk Orkustofnunar aukist enn til muna.

Iðnaðarráðherra hefur ákveðið að skipa nefnd til að yfirfara skipulag Orkustofnunar með 
hliðsjón af því aukna stjómsýsluhlutverki sem stofnuninni hefur verið falið og hlutverki 
hennar samkvæmt frumvarpi til raforkulaga og koma með tillögur um framtíðarskipulag 
stofnunarinnar.

Nefndin skal meta hvemig hið aukna stjómsýsluhlutverk samræmist núverandi skipulagi 
stofnunarinnar og hvort og þá hvemig þörf sé að breyta eða aðlaga skipulagið að breyttu 
hlutverki. Sérstaklega skal nefndin athuga hvort að nauðsynlegt sé að aðskilja 
orkumálahluta stofnunarinnar frá orkurannsóknarhluta hennar að hluta eða öllu leyti. Ef 
svo er skal nefndin koma með tillögur um í hvaða formi orkurannsóknarhlutinn skuli 
rekinn í framtíðinni.

Nefndin skal skila niðurstöðum sínum til iðnaðarráðherra eigi síðar en 1. september 2001.

í  nefndina eru skipuð:
Eyjólfur Ámi Rafnsson, stjómarformaður Orkustofnunar,
Helgi Bjamason, skrifstofustjóri,
Kristín Haraldsdóttir, lögfræðingur, sem einnig er starfsmaður nefndarinnar,
Páll Hreinsson, prófessor, sem skipaður er formaður,
Þorkell Helgason, orkumálastjóri.
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