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Málsnúmer/bréfalykill

Alþingi, iðnaðamefnd,
Sigrún Brynja Einarsdóttir, nefndarritari, 
150 Reykjavík.

Reykjavík 31. ágúst 2001

Með bréfi frá 29. maí sl. var Samkeppnisstofnun sent frumvarp til raforkulaga til 
umsagnar.
Samkeppnisstofnun telur að markmið með fyrirhugaðri lagasetningu og einstök 
ákvæði frumvarpsins séu í samræmi við markmið samkeppnislaga. Það er mat 
stofnunarinnar að á þeim mörkuðum sem gert er ráð fyrir sérleyfísstarfsemi á 
orkusviði i frumvarpinu sé, af eðlisbundnum ástæðum, erfitt og jafhvel ómögulegt að 
koma við samkeppni. Því er það álit Samkeppnisstofhunar að þær kröfur um efitirlit 
sem ráð er fyrir gert í frumvarpinu séu eðlilegar og æskilegar. Ennfremur er það mat 
stofnunarinnar að nauðsynlegt sé með hliðsjón af samkeppnislögum að skilja á 
afgerandi hátt á milli rekstrar sem er í samkeppnisstarfsemi og þess rekstrar sem 
bundinn er sérleyfi.
I 14. gr. samkeppnislaga segir að samkeppnisráði sé heimilt að mæla fyrir um 
fjárhagslegan aðskilnað á milli þess hluta rekstrar fyrirtækis sem starfar að einhverju 
leyti í skjóli opinbers einkaleyfis eða vemdar annars vegar og hins vegar þess hluta 
rekstrar sem er í frjálsri samkeppni við aðra aðila. I ákvörðunum samkeppnisráðs 
hefur fjárhagslegur aðskilnaður verið túlkaður sem rekstrar- og stjómunarlegur 
aðskilnaður. Það er að mati Samkeppnisstoínunar mikilvægt að ákvæði í sérlögum 
eins og væntanlegum raforkulögum gangi ekki skemur en ákvæði samkeppnislaga í 
því samhengi sem hér um ræðir. Með tilliti til þessa lýsir stofnunin sig sammála 
stjómunarlegu ákvæði 8. gr. og 14. gr. frumvarpsins. Þá verður að telja að það auki 
gagnsæi á þeim samkeppnismörkuðum sem raforkuviðskipti spanna og stuðli þar með 
frekar að samkeppni á þeim að gert er ráð fyrir því í frumvarpinu að fyrirtæki í 
sérleyfisrekstri verði rekin sem sjálfstæðir lög- og skattaðilar.
Til samræmis við orðalag 14. gr. samkeppnislaga og túlkun samkeppnisyfirvalda á 
henni leggur Samkeppnisstofnun til að í 1. mgr. 14. gr. frumvarpsins sem hér er til 
umfjöllunar, þar sem segir að bókhald vegna annarrar starfsemi en dreifingu raforku 
hjá dreifiveitum skuli haldið aðskildu frá bókhaldi vegna raforkudreifingar, verðip̂ sfhóTfl''2 0 '° 
talað um fiárhagslegan aðskilnað á milli raforkudreifingar oc annarrar starfsemi125 Reykiavlk
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Samkeppnisstofhun telur ekki ástæðu til að tjá sig frekar um frumvarp til raforkulaga 
að svo komnu máli.

Virðingarfyllst,
Samkeppnisstofnun,

Guðmundur Sigurðsso


