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Umsögn Rafmagnsverkfræðingadeildar 
Verkfræðingafélags fslands um:

Frumvarp til raforkulaga.
(Lagt fyrir Alþingi á 126. löggjafarþingi 2000-2001.)



__  __ r

Formáli með athugasemdum RVFI við frumvarp til raforkulaga.

í maí 2001 ákvað stjóm Rafmagnsverkfræðingadeildar Verkfræðingafélags íslands 
(RVFI) að taka til umsagnar fhunvarp til raforkulaga, lagt fyrir Alþingi á 126. 
löggjafarþingi 2000-2001. Stofnaður var stýrihópur til að hafa yfirumsjón með 
verkinu. I framhaldi voru stofnaðir fjórir vinnuhópar til að fjalla um:

1. II. kafla Raforkuvinnsla
2. III. kafla Flutningur raforku
3. IV. kafla Dreifing raforku
4. V. kafla Raforkuviðskipti

Öllum félögum RVFÍ var boðið að taka þátt í starfi hópanna. Hver vinnuhópur hefur 
fundað 4-6 sinniun. Þegar athugasemdimar lágu fyrir voru þær sendar félagsmönnum 
í tölvupósti til umsagnar.

Við yfirferðina komu fram ýmsar ábendingar varðandi frumvarpið í heild og vill 
stýrihópurinn koma þeim á framfæri.

Almennt eru menn sammála því að breytinga sé þörf í skipulagi raforkumála á íslandi. 
Af sögulegum ástæðum hefur uppbygging, eignarhald og rekstur raforkukerfisins að 
langmestum hluta verið á vegum ríkis og sveitarfélaga. Með aukinni hagkvæmni í 
byggingu vatns-, jarðvarma-, vind- og sólarorkuvera, auk breytinga á almennu 
rekstrarumhverfi fyrirtækja á íslandi er þátttaka fleiri aðila, svo sem einstaklinga, 
fyrirtækja og erlendra aðila á þessum markaði tímabær.

Sérstöðu íslands bar oft á góma, sérstaklega í sambandi við það markmið laganna að 
skapa forsendur fyrir samkeppni í vinnslu og viðskiptum með raforku. Þar má nefna:

• Raforkukerfi landsins er tiltölulega lítið.
• Raforkukerfið er raffræðilega einangrað frá öðrum löndum.
• Miklar óvirkjaðar orkulindir eru til staðar.
• Um 90% raforkunnar er unnin í vatnsorkuverum.
• Tvískiptur markaður; stóriðja sem vex hratt og almenn notkun sem vex hægt.
• Meirihluti raforkuvinnslunnar bundinn með samningum til langs tíma.



Önnur atriði:

• Lögin eru að mörgu leyti opin og óljós.
• Markmiðssetningin í 1. gr. I. kafla mætti vera skýrari.
• Skilgreiningar í 3. gr. I. kafla mættu vera fleiri.

Frá fulltrúum orkufyrirtækja kom fram að mikil vinna fylgir framkvæmd þessara nýju 
laga. Meðal annars þarf að skipta fyrirtækjunum upp og stórauka söfiiun og 
úrvinnslu mæligagna. Þá er eftir að setja ýmsar reglugerðir. Með hliðsjón af þessum 
ábendingum er gildistökurammi laganna mjög þröngur.

Bent var á að auka þurfi fjárfestingar í flutnings- og dreifikerfum, m.a. vegna ákvæða 
um gæði og afhendingaröryggi. Gerð var athugasemd við háa arðsemiskröfu til 
einkaleyfisþátta. Spurt var um dægurmarkað, en hann gegnir víða lykilhlutverki í 
verðmyndun.

Reykjavík 31. ágúst 2001.

F.h. stýrihóps og stjómar RVFÍ

I
form. RVFÍ.



Athugasemdir RVFÍ (hópur 1) við vinnsluhluta 
Frumvarps til raforkulaga

II. KAFLI 
Raforkuvinnsla.

4. gr.
Veiting virkjunarleyfis.

raforkuver. Þó þarf ekki leyfi ráðherra vegna raforkuvera með afli sem er undir 1 
MW. Skylt er að tilkynna Orkustofhun um raforkuvinnslu mgi afli unjif fywgwilldu 
mwhi ef orkan er seld eða hún sett inn á raforkukerfi.

Virkjunarleyfi skal ekki gefið út til lengri tíma en 50 ára í senn. ( tyriK aö vefa

Virkjunarleyfi fellur úr gildi fimm árum eftir veitingu þess ef leyfishafi hefur þá ekki 
hafið framkvæmdir og 10 árum eftir veitingu þess ef virkjun er þá ekki komin í 
rekstur. Áður en að þessum tímamörkum kemur getur leyfishafi sótt um endumýjun 
leyfis til ráðherra.

Áður en leyfishafi hefur framkvæmdir á eignarlandi á grundvelli leyfis þarf hann að 
hafa náð samkomulagi við landeigendur og eigendur orkulinda um endurgjald eða 
fengið heimild til eignamáms skv. 23. gr. Hafi hvorki náðst samkomulag um 
endurgjaldið né eignamáms verið óskað innan €9 180 daga frá útgáfu leyfis fellur það 
niður. Ákvæði þetta á einnig við um nýtingu auðlinda í þjóðlendum. (oretv.

??).

Athugasemdir ráðuneytis við 4. gr.

Um 4. gr.
Mörk leyflsskyldrar vinnslu eru dregin við 1 MW og eiga þau mork við 

orkuver en ekki einstakar vélar í orkuveri. Slíkar stöðvar eru einkum ætlaðar til 
eigin nota eða til að framleiða varaafl og hafa takmörkuð eða engin áhrif á 
raforkukerfið. Því þykir ekki ástæða til að krefj ast leyfis ráðherra. Þó verður að 
tilkynna Orkustofnun á hverju ári um vinnslu í slikum orku verum ef þau setja 
orku inn á samtengt raforkukerfi landsins eða orkan er seld frá orkuverinu.

í  2. mgr. segir að virkjunarleyfi verði ekki gefin út til lengri tíma en 50 ára í 
senn. Timinn tekur mið af eðlilegum fyrningartima virkjana. Séu ekki verulega 
breyttar forsendur fyrir virkjunarleyfi og leyflshafi óskar eftir framlengingu er 
eðlilegt að verða við þeirri ósk. Enn fremur er kveðið á um að virkjunarleyfi falli 
úr gildi ef framkvæmdir hefjast ekki eða þeim lýkur ekki innan tiltekinna 
tímamarka. Er með þessu ætlað að sporna við því að einstakir aðilar geti „tekið 
frá“ hagkvæma virkjunarkosti og komið þannig í veg fyrir að þeir verði nýttir af 
öðrum. Hins vegar er ljóst að undirbúningur raforkuvinnslu getur tekið mjög 
langan tima. Tillit verður að taka til þess og því er mögulegt að fá leyfi 
endurnýjað ef upphaflegi timinn er ekki talinn nægjanlegur. Sé vilji



virkjanaleyfishafa augljós til að nýta leyfi sitt og tafir eðlilegar er rétt að líta svo 
á að leyfið skuli framlengt fari hann fram á það.

í  3. mgr. kemur fram að leyfishafi skal leita samninga eða heimildar til 
eignamáms vegna nýtingar orkuhnda eða eignarlands I eigu annarra áður en til 
framkvæmda kemur. Gefnir eru ákveðnir frestir í þessu sambandi.

í  4. mgr. kemur fram að heimitt er að veita endumýjanlegum orkulindum 
forgang. Undir skilgreiningu á hugtakinu „endumýjanlegar orkulindir“ falla t.d. 
vatnsföll, jarðhiti, vindorka og sólarorka. Dæmi um orkulindir sem ekki teljast 
enduraýjanlegar eru gas, olía og koL

Athugasemdir M  RVFI um 4. gr.

Mörk leyfisskyldrar vinnslu sýnast vera sett óþarflega há. Það er ekki rétt sem segir í 
athugasemd við þessa grein að stöðvar undir 1 MW séu einkum ætlaðar til eigin nota, 
þ.e. að þær séu ekki tengdar við almenna raforkukerfið nema þegar bilanir verða og 
þær gagnast sem varastöðvar. Með markaðsvæðingu raforkuvinnslunnar er ýtt undir 
að einstaklingar, einir sér eða fáir saman í smáfélögum, framleiði og selji raforku á 
markaði. Þar á meðal t.d. bændur. Reglan á að vera sú að öll raforkuver sem ætlað er 
að tengjast almenna raforkukerfinu í venjulegum rekstri séu leyfisskyld. Ástæðan er 
sú, að kerfið getur orðið fyrir truflunum frá slíkum stöðvum ef búnaður þeirra eða 
frágangur er ófiillnægjandi og þær geta þannig rýrt afhendingaröryggi rafrnagns til 
notenda. Hér er ekki átt við hættu fyrir menn eða búfé af völdum rafmagns heldur 
áhrif á rekstraröryggi almenna raforkukerfisins.

Hinsvegar hafa slíkar stöðvar sáralítil áhrif á nýtingu orkulinda landsins og 
stefhumörkun stjómvalda í þeim efiium. Því mætti einfalda málsmeðferð um stöðvar 
undir 1 MW með því að umsóknir um þær væru sendar beint til Orkustofhunar eða 
Löggildingarstofu, sem heföi það hlutverk að ganga úr skugga um að þær rýri ekki 
afhendingaröryggi rafmagns frá almenna raforkukerfinu, og gæti heimilað þær ef ekki 
er hætta á að þær geri það.

Hér er talað um „eignarland“ sem ekki er skilgreint í 3. gr. En eru ekki öll lönd orðin 
eignarlönd einhvers eflir samþykkt laganna um þjóðlendur? Má þá ekki sleppa orðun- 
um ,4 eignarlandi“ og einnig setningunni um að ákvæðið eigi einnig við um 
þjóðlendur?



5. gr.
Skilyrði fyrir veitingu virlgunarleyfis.

Virkjunarleyfi verður aðeins veitt sjálfstæðum lög- og skattaðila. Handhafa 
virkjunarleyfis er óheimilt að stunda sérleyfísstarfsemi á orkusviði. Ráðherra getur 
vikið frá þessu skilyrði varðandi rekstur jarðvarmaorkuvers sem bæði vinnur raforku 
og heitt vata Skal þá haldið aðskilið bókhald vegna þessara rekstrarþátta.

Við mat á því hvort heimitt er að nýta innlendar orkulindir til raforkuvinnslu skal 
taka tillit til þjóðhagslegrar hagkvæmni við nýtingu viðkomandi orkulinda.

Ráðherra getur sett skilyrði fyrir útgáfu virkjunarleyfis er lúta að því að tryggja 
nægilegt framboð raforku, öryggi, áreiðanleika og skilvirkni raforkukerfisins og enn 
fremur skilyrði er lúta að umhverfisvemd, landnýtingu, eðli orkugjafa og tæknilegri 
og fjárhagslegri getu virkjunarleyfishafa. Mögulegt skal vera að tengja virkjvm 
flutningskerfinu og skal samningur um tengingu liggja fyrir.

Leyfi fyrir vatnsaflsvirkjun getur verið bimdið því skilyrði að samningar takist um 
sam rekstur annarra vatnsaflsvirkjana og vatnsmiðlana á vatnasviðinu. Ef ekki nást 
samningar sker ráðherra úr ágreiningi og er úrskurður hans endanlegur. Virkjunarleyfi 
fyrir jarðgufu virkjun getur á sama hátt verið bundið því skilyrði að samningar takist 
um samrekstur með öðrum jarðgufuvirkjunum sem nýta sama jarðhitasvæði. Þá er 
ráðherra heimilt í virkjunar leyfi að gera fyrirvara um það að öðrum aðila kunni að 
verða veitt leyfi til virkjunar sem nýtir sama vatnasvið eða jarðhitasvæði. Ráðherra er 
heimilt að endurskoða ákvæði virkjunar leyfis með tilliti til þessa og bæta í það 
ákvæðum sem hann telur nauðsynleg til að tryggja heildarhagkvæmni í orkunýtingu 
vatnasviðsins eða jarðhitasvæðisins.

Umsækjandi virkjunarleyfis skal leggja fram ítarlega lýsingu og yfirlitsuppdrætti á 
virkj unarkosti. Hann skal í umsókn sinni sýna fram á að skilyrðum fyrir útgáfii leyfis 
sé fullnægt.

Athugasemdir ráðuneytis við 5. gr.

Um 5. gr.
I greininni er kveðið á um skilyrði og sjónarmið sem leggja má til grundvallar 

viðveitingu virkjunarleyfis og eru þau tæmandi talin.
í  1. mgr. segir að vinnslufyrirtæki skuli vera sjálfstæður lðg- og skattaðili. Þá 

kemur enn fremur fram í 1. mgr. krafa um aðskilnað milli samkeppnisstarfsemi 
og sérley fisstarfsemi á orkusviði. Koma verður í veg fyrir millifærslur milli 
samkeppnis- og einokunarþátta. Um rðk þessa vísast í kafla 6.2. í almennum 
athugasemdum. Með sérieyfisstarfsemi á orkusviði er átt við sérleyfi til flutnings, 
dreifingar og sðlu jarðvarma sem og sérleyfi til flutnings og dreifingar raforku. 
Þetta þýðir að þau fyrirtæki sem í dag stunda t.d. bæði vinnslu og dreifingu 
raforku verða að aðskilja þessa starfsemi í tvð fyrirtæki. Eins og firam kemur í 
almennum athugasemdum nægir að stofina dótturfyrirtæki þar sem ekki eru 
gerðar krofur varðandi eignaraðild. Ástæða er til að veita undanþágu varðandi 
rekstur jarðvarmaorkuvera, sem bæði vinna raforku og heitt vatn. Um er að 
ræða að sama mannvirkið skilar bæði raforku og heitu vatni og því er ðrðugt að 
greina einstaka hhita orkuversins niður á annan hvorn þáttinn eða reka þá sitt I 
hvoru lagi. Slíkt fyrirtæki má ekki koma að neinni annarri sérleyfis starfsemi, 
svo sem dreifingu á heitu vatni. Eðlilegt er að kostnaði sé skipt í bókhaldi milli 
þessara þátta og verður slík skipting alltaf háð mati og mun Orkustofhun sem



eftirlitsaðili með þessari starfsemi fylgjast með því að þessi skipting sé eðlileg. 
Stefnt er að þvi að reglur um skipan hitaveitumála verði teknar til 
endurskoðunar og samræmdar þeim breytingum sem verða á skipan 
raforkumála efitir því sem við á. Rétt er að taka fram að vinnsla raforku líkt og 
önnur atvinnustarfsemi fellur undir samkeppnislög. Heftir Samkeppnisstofhun 
heimild á grundvelli 14. gr. samkeppnislaga til að krefjast fjárhagslegs 
aðskilnaðar milli þess hluta rekstrar sem nýtur einkaleyfis eða verndar og þess 
hluta sem er í frjálsri samkeppni, þ.e. raforkuvinnslu. Eins og að ofan er rakið er 
lagt til að gengið verði lengra en svo vegna sérleyfisstarfsemi á orkusviði.

í  2. mgr. segir að ráðherra skuli meta þjóðhagslega hagkvæmni vegna 
nýtingar við komandi orkuiinda. Þetta þýðir að meta verður hvort önnur nýting 
virkjunarkostsins sé þjóðhagslega hagkvæmari en nýting hans til 
raforkuframleiðslu. Beita verður þessu ákvæði á hlutlægan hátt og gæta 
jaftiræðis.

í  3. mgr. eru talin sjónarmið sem leggja má til grundvallar við veitingu leyfis 
til að reisa og reka raforkuver. Eru þau í samræmi við þau sjónarmið sem talin 
eru í tilskipun ESB 96/92 um innri markað raforku og rakin eru 13. kafla 
almennra athugasemda. í  ákvæðinu segir m.a. að heimilt sé að binda leyfi 
skilyrðum er lúta að því að tryggja nægilegt framboð raforku. í  því sambandi 
getur ráðherra t.d. sett það skilyrði að leyfishafi skuli fullnýta afkastagetu 
virkjunar ef eftirspurn er fyrir hendi. Ekki er heimilt að hafna útgáfú 
virkjunarleyfis á þeirri forsendu að framboð raforku sé nægilegt. Þá eru talin 
fleiri sjónarmið, svo sem öryggis- og umhverfissjónarmið. Viðkomandi virkjun 
verður að fúllnægja þeim kröfúm sem settar eru um öryggi mannvirkja, mat á 
umhverfisáhrifúm verður að liggja fyrir, framkvæmdin verður að samrýmast 
gikiandi skipulagi og nægileg tæknileg og Qárhagsleg geta verður að vera fyrir 
hendi tU að hrinda áætlununum I framkvæmd. Tekið er fram að ráðherra sé 
heimilt að setja sérstök skilyrði þegar fleiri en einn aðití hyggjast nýta sama 
vatnasvið eða jarðhitasvæði. Slík skilyrði eiga að tryggja hagkvæma nýtingu 
viðkomandi svæðis.

Athugasemdir frá RVFI um 5. gr.

I þessari grein er handhafa virkjunarleyfis bannað að stunda sérleyfi á orkusviði. 
Markmiðið er væntanlega að koma almennt í veg fyrir að sérleyfishafi geti notað 
hagnað af sérleyfisstarfsemi sinni til að bæta samkeppnisstöðu sína í raforkuviimslu 
gagnvart öðrum sem ekki hefur slíka starfsemi með höndum. En hvaða ástæða er þá 
til að takmarka ákvæðið við sérleyfisstarfsemi á orkusviði? Því hversvegna ætti 
fremur að banna hitaveitu sem nýtir lághitavatn að eiga raforkuver en 
sérleyfisfyrirtæki í samgöngum á landi eða sjó? En ef markmiðið er ekki svona 
almennt, heldur miðar einungis að því að koma í veg fyrir að t.d. flutningsfyrirtæki 
raforku geti stundað raforkuvinnslu líka, ætti að standa „á raforkusviði“ í stað „á 
orkusviði“.

I þessari grein er ráðherra heimilað að setja ýmisskonar skilyrði fyrir útgáfu 
virkjunarleyfis, þar á meðal til að „tryggja nægilegt framboð á raforku“.

Hér örlar á vantrú á tiigangi lagabreytingarinnar. Grundvallarhugsunin að baki allri



markaðsvæðingu er sú, að markaðinum sé trúandi til að sjá til þess að alltaf sé 
nægilegt framboð á „vörunni“, í þessu tilviki raforku. Fallast má á að ástæða geti 
verið til vissrar varúðar í því efiii, jafii sérstæð „vara“ og raforka er. En hér þarf að 
fara varlega. Ef ástæða þykir til að setja varúðarákvæði sem þetta í lögin er afar 
mikilvægt að í þeim sé vel skilgreint við hvaða aðstæður á raforkumarkaði ráðherra 
getur sett slík skilyrði, hvort skilyrðin eiga að vera tímabundin meðan slíkar 
markaðsaðstæður eru fyrir hendi, eða ótímabundin, og hvers eðlis þau eiga að vera. 
Eins og textinn er fær ráðherra nánast geðþóttavald í þessu efiii. Markaðsvæðing 
raforkuvinnslu og -viðskipta er viðkvæmt mál. Afar mikilvægt er að traust ríki milli 
starfenda á markaði og yfirvalda. Ekkert er betur fallið til að grafe undan slíku trausti 
en galopin geðþóttaákvæði í lögum til handa yfirvöldum.

Svipað er að segja um ákvæðið í þessari grein um skiiyrðið um samninga um 
samrekstur annarra vatnsaflsstöðva og vatnsmiðlana á vatnasviðinu og um viðbótar- 
ákvæði síðar til að tryggja heildarhagkvæmni. Af textanum verður ekki annað séð en 
að þetta eigi bæði við um vatnsaflsstöðvar og miðlanir sem fyrir eru þegar leyfið er 
veitt og síðari stöðvar og miðlanir. Að því er tekur til stöðva og miðlana sem fyrir eru 
er heppilegast að samningar liggi fyrir áður en leyfið er veitt er séu viðimandi að mati 
ráðherra, þannig að ekki þurfi að koma til úrskurðar hans síðar. Um mannvirki í 
framtíðinni og heildarhagkvæmni gegnir öðru máli. Þar verður ekki komist hjá að 
veita ráðherra heimildir af þessu tagi. En skilgreina þarf í lögunum hvers eðlis slíkar 
ráðstafanir mega vera og einnig hvemig á að tiyggja hag leyfishafa. Ekki er hægt að 
útiloka að ráðherra þurfi síðar, vegna heildarhagsmuna, að setja leyfishafa skilyrði 
sem raska grundvellinum undir starfsemi hans. Þá þurfa lögin að tryggja að hann fái 
slíka röskun bætta. Útfæra þarf nánari ákvæði um þetta sem gera leyfishafa fært að 
treysta því að hagsmunum hans sé borgið í framtíðinni. Ekkert er eins ótraustvekjandi 
og opnar lagaheimildir til handa framkvæmdavaldinu.

í lagafrumvarpinu er treyst á leyfisveitingaleiðina til að tryggja nægilegt framboð á 
raforku. Framar í þessari grein örlar, eins og áður getur, á efasemdum um að það muni 
alltaf duga til. Og ekki að tilefiiislausu. í fiestum löndum sem hafa markaðsvætt 
raforkuvinnsluiðnaðinn var umframvinnslugeta (ofQárfesting) í raforkukerfinu þegar 
markaðsvæðingin fór fram. Ennþá liggur því ekki fyrir reynsla á því hvemig 
markaðinum gengur að tryggja nauðsynlegar aukningar á vinnslugetu án þess að 
raforkuverðið verði óhæfilegt fyrst. Nema á einum stað. í Kalifomíu. Þar er reynslan 
afleit. Þótt ferð hafi verið fram ýmis rök fyrir því að aðstæður þar séu um margt 
sérstæðar gefur reynslan þar samt tilefiii til varúðar.

I þessari grein frumvarpsins segir ekkert um hvað gera skuli ef ekki berast nægar 
umsóknir um virkjunarleyfi. Úr því þarf að bæta, t.d. með svohljóðandi viðbót við 5. 
grein:

Efráðherra telur, að fenginni umsögn Orkustofhunar, hættu á að vinnslugeta á 
raforku muni ekki lengur anrta eftirspum að vissum tíma liðnum skal hann efna til 
útboðs á virkjunarleyfum á evrópska efnahagssvœðinu í samræmi við gildandi reglur 
um slík úrboð.



6. gr.
Efiti virkjunarleyfis.

í  virkjunarleyfi skal m.a. tilgreina:
1. Gildistíma leyfis auk sérákvæða um hvenær framkvæmdir skuli heijast í 

síðasta lagi og hvenær þeim skuli lokið. S H H H H R H H H H H B H H I
2. Afmörkun virkjunarsvæðis.
3. Upplýsinga- og tilkynningarskyldu leyfishafa til Orkustofiiunar, annarra 

opinberra eftir litsaðila og flutningsfyrirtækis, sem nauðsynleg er til að viðkomandi 
aðilar geti rækt hlutverk sitt.

4. Öryggis- og umhverfisverndarráðstafanir.
5. Skilyrði um tæknilega og fjárhagslega getu leyfishafa.
6. Frágang á starfsstöðvum og landi.
7. Ráðstöfun mannvirkja og tækja að rekstrartíma loknum.
Heimilt er að kveða á um að virkjunarleyfi skuli endurskoðað að tilteknum tima 

liðnum, enda hafí forsendur fyrir skilyrðum leyfisins breyst verulega.

Athugasemdir ráðuneytis við á. gr.

Um 6. gr.
í  greininni kemur fram hvert skuli vera efni leyfis. Ekki er um tœmandi 

talningu að ræða. í  7. tölul. segir að tilgreina skuli ráðstöfun mannvirkja að 
rekstmrtíma loknum, þ.e. þegar vinnslu er hœtt Getur ráðherra m.a. mælt fyrir 
um að mannvirki skuli fjariægð.

Athugasemdir frá RVFI um 6. gr.

í þessari grein eru talin ýmis atriði sem tilgreina skuli i virkjunarleyfi. Eins og textinn 
er úr garði gerður gætu þessi atriði verið mismunandi frá einu leyfi til annars eftir 
ákvörðun ráðherra án þess að til slíks mismunar þurfi endilega að liggja ástæður. 
Sumt af þessu, svo sem gildistíma leyfis, öryggis- og umhverfisvemdarráðstafanir og 
ráðstöftm á mannvirkjum og tækjum að rekstrartíma loknum, væri eðlilegra að kveða 
á um í lögum. Þar þarf samræmi að gilda. Hér er aftur opnað um of fyrir 
geðþóttaákvarðanir.

Þótt smugur fyrir geðþóttaákvarðanir séu fyrir hendi í lögum er auðvitað ekki þar með 
sagt að ráðherra notfæri sér þær. En það er heldur ekki sagt að hann geri það ekki. Það 
getur verið mismunandi frá einum ráðherra til annars. Það er óvissan sem smugumar 
skapa sem er skaðsamleg fyrir markmið laganna.



7- gr-
Skyldur virmslufyrirtœkja.

Skylt er að tengja virkjun flutningskerfinu. Ráðherra er þegar sérstaklega stendur á 
heimilt að víkja frá þessu skilyrði vegna virkjana sem eru undir 3,5 MW og varðandi 
eldsneytis stöðvar sem fyrst og fremst eru nýttar þegar truflanir koma upp í flutnings- 
eða dreifikerfmu.

í þeim tilvikum þegar samningur skv. 1. tölul. 3. mgr. 9. gr. nægir ekki til að 
flutnings fyrirtækið geti stillt saman raforkuþörf og raforkuframboð skulu 
vinnslufyrirtæki breyta vinnslu virkjana sinna eftir kröfum flutningsfvrirtækisins.

Athugasemdir ráðuneytis við 7. gr.

Um 7. gr.
í  greininni eru skyldur vinnslufyrirtækja taldar.
Samkvæmt 1. mgr. verður virkjun að vera tengd flutningskerfinu. 

Flutningsfyrirtsekið reisir og rekur viðkomandi flutningsvirki gegn endurgjaldi 
samkvæmt gjakiskrá. Með þvl að skylda allar vinnslur til að tengjast 
flutningskerfinu er tryggður aðgangur virkjana að raforkumarkaði á ðllu 
landinu og að allar virkjanir séu á samkeppnismarkaði. Jafnframt er stuðlað að 
öruggum rekstrí raforkukerfisins. Frá þessu skilyrði má víkja að því er varðar 
virkjanir sem eru minni en 3,5 MW ef sérstakar ástœður mæla með því, svo sem 
staðsetning þeirra gagnvart flutningskerfínu. Samkvæmt 2. mgr. er 
vinnslufyrirtæki skylt að breyta vinnslu sinni eftir krðfum flutningsfyrirtækisins. 
Heimildinni á aðeins að beita ef upp koma ófyrirséð atvik og samningar skv. 1. 
tðluL 3. mgr. 9. gr. tryggja ekki að unnt sé að stilla saman raforkuvinnslu og 
raforkuþðrf.

Athugasemdir frá RVFI um 7. gr.

Hætti rekstraraðili rekstri innan leyfisveitingatima þarf hann að selja eða Qarlægja 
mannvirki, þannig að aðrir geti nýtt sér staðsetninguna. Einnig þarf að skylda 
leyfishafa sem hefur hafið rekstur til að nýta leyfið og framleiða raforku.
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(Lagt fyrir Alþingi á 126. löggjafarþingi 2000-2001) 

Rýni RVFÍ - Hópur 2, flutningur

Flutningshópur RVFÍ hefur haldið 5 fundi og farið yfir þann hluta fmmvarpsins sem 
fjallar um flutning. Fundir voru efitirfarandi:

12. júní Almennar umræður og skipulagning funda 
19. júní 3., 8. og 9. (fyrri hluti) gr.

9. (seinni hluti), 10. og 11. grein
i y .  jum j . ,  ö .  og y. ^ i y r r

26. júní 9. (seinni hluti).
3. júlí 12. grein
17. júli Samantekt

Á fundunum hafa verið frá 6 upp í 11 félagar í RVFÍ. Fundarstjóri hefur verið Jón
Bergmundsson. Athugasemdir hópsins eru eftirfarandi:

3.gr. -  Skilgreiningar

Athugasemd 1 Almennt í 3. gr vantar tölulið með skilgreiningu á
kerfisstjóm

Athugasemd 2 7. töluliður í staðinn fyrir “Heimilt er að undanskilja
flutningsvirki....... ” komi “Undanskilin eru
flutningsvirki.....”

Athugasemd 3 11. töluliður Þessi töluliður orðist svo: “Sá sem tekur við
raforku án þess að afhenda hana öðrum.”

9.gr. -  Starfssvið og skyldur flutningsfyrirtœkisins

Athugasemd 4 1. málsgrein Fella niður ákvæði um að leyfi ráðherra þurfi til 
að reisa línu. Þetta fyrirkomulag er ekki fyrir 
hendi í dag og vandséð af hverju slíkt þurfi að 
koma inn í lögin.

Athugasemd 5 í rekstri 
flutnings- 
kerfisins felst 
m.a. að:
1. töluliður

Skilgreina þarf tímamörk sem flutnings- 
fyrirtækið hefur til að grípa til útbóta, t.d. 5 ár, 
án þess þó að ákvæði um greiðslu kostnaðar 
samkvæmt 12. grein breytist. Umsóknaraðili 
um tengingu getur áfiýjað ákvörðun 
flutningsfyrirtækisins til efitirlitsaðila.
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Athugasemd 6 2. töluliður

Athugasemd 7 4. töluliður

Athugasemd 8 Umfjöllun um 
kerfisstjómun 
2. töluliður

Þessi töluliður orðist svo: “Útvega rafmagn í 
stað þess sem tapast í kerfinu”

Fella umræddan tölulið niður þar sem útvegun 
varaafls er aðeins einn þáttur af mörgum til að 
tryggja afhendingaröryggi sem krafist er, sbr. 28 
grein.

Færa þennan tölulið í þann hluta greinarinnar 
sem fjallar um hvað felst í rekstri 
raforkukerfisins.

Athugasemd 9 Umfjöllun um 
viðskiptahags- 
muni notenda

Skýra nánar að þetta eru allir sem tengjast 
kerfinu, þ.e. vinnsluaðilar, dreifiveitur og 
orkunotendur.

12.gr. -  Gjaldskrá

Athugasemd 10 Viðmið 
gjaldskrár 
2. töluliður

Skilgreina nánar hvað er átt við með arðsemi í 
tölulið 2. Er það arðsemi eigin fjár eða arður af 
bókfærðri eign? Ef það er það síðamefnda þá á 
ij ármagnskostnaður ekki að vera meðtalin í 
tölulið 1.

Athugasemd 11 Uppbygging 
gjaldskrár
2. töluliður

Athugasemd 12 Almennt

Þessum tölulið má beita við að setja 
flutningsgjald vegna nýrrar stóriðju. Það vantar 
hins vegar ákvæði um það hvemig eigi að 
meðhöndla núverandi stóriðju, t.d. hvaða 
meginreglur skuli viðhafa.

Bæta þarf inn ákvæði um formlegt samráð 
flutningsfyrirtækisins og viðskiptavina þess um 
útfærslu gjaldskrár, t.d. eins og þekkist í Noregi.
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Rýni RVFÍ - Hópur 3 

IV. kafli, dreifing

Hópurinn hefur haldið 4 fundi og farið yfir þann hluta frumvarpsins sem fjallar um 
dreifingu. Fundarstjóri var Pétur E. Þórðarson.
Athugasemdir hópsins eru eftirfarandi:

Athugasemd 1 Almennt í kaflann vantar skilyrði fyrir tengingu 
smávirkjana við dreifikerfið.

Athugasemd 2 Almennt Skilgreina þarf aðgreiningu í bókhaldi.

Athugasemd 3 Almennt Skilgreina þarf hvað átt er við með dreifiveitu 
og dreifiveitusvæði.

13.gr. -  Sérleyfi til dreifingar.

Athugasemd 4 2. málsgrein í staðinn fyrir “.. .einkaréttur til dreifingar...” 
komi “.. .einkaréttur og skylda til dreifingar...

Athugasemd 5 3. málsgrein Mörk dreifiveitusvæða þyrfitu að liggja fyrir vi 
gildistöku laganna.

Athugasemd 6 4. málsgrein Heimildarákvæði fyrir ráðherra til að breyta
skilgreiningu dreifiveitusvæða er of opið.

14.gr. -  Skilyrði sérleyfis.

Athugasemd 7 2. málsgrein Ath. með frekari nýtingu varavéla, t.d. í tilfelli
orkuskorts.

Athugasemd 8 3. málsgrein í staðinn fyrir “ ... sölufyrirtækj a... ” komi
“.. .sölufyrirtækja og flutningsfyrirtækis...”
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Athugasemd 9 8. málsgrein

Athugasemd 10 9. málsgrein

Athugasemd 11 10. málsgrein

Athugasemd 12 1.-3. Töluliður

Athugasemd 13 1. töluliður

Þessi heimild ráðherra er of opin. Rétt er að 
setja frekari skilyrði með reglugerð.

Hvað er átt við með “ítarleg lýsing” á 
dreifikerfi?
Hvað er átt við með “nýtt dreifikerfi” ? Er það 
t.d. innan eða utan þegar skilgreindra 
dreifiveitusvæða ?

Á þetta eingöngu við um ný dreifikerfi? Það 
kemur ekki fram við lestur málsgreina 9 til 11. 
Oþarfur, innifalinn í 2. tölulið.

Frumvarp til raforkulaga
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15.gr. -  Efiii sérleyfis 

Athugasemd 14 1. töluliður Hér vantar ákvæði um lengd og endumýjun, t.d. 
5 ár.

16.gr. -  Starfssvið og skyldur dreifiveitna

Athugasemd 15 1. töluliður

Athugasemd 16 3. töluliður

Athugasemd 17 4. töluliður

Athugasemd 18 6. töluliður

Þessi töluliður orðist svo: “Veita sambærilegum 
notendum sömu þjónustu”.

Fella umræddan tölulið niður þar sem útvegun 
varaafls er aðeins einn þáttur af mörgum til að 
tryggja afhendingaröryggi sem krafist er, sbr. 28 
grein.

Þessi töluliður orðist svo: “Útvega rafmagn í 
stað þess sem tapast í kerfi veitunnar”

Hvaða mælingum á flutningsfyrirtækið að hafa 
aðgang að? Hvað með úrvinnslu mæligagna og 
skil á niðurstöðum til flutnings- og söluaðila?

Athugasemd 19 7. töluliður Er þetta ekki innifalið í 25. og 28. grein?
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Rýni RVFÍ - Hópur 4, viðskipti.

RVFÍ hópur 4 hefur haldið 4 fundi og farið yfir þann hluta írumvarpsins sem fjallar um 
raforkuviðskipti. Fundir voru eftirfarandi:

14. júní Almennar umræður og skipulagning funda.
21. júní Greinar 18. og 19. (fyrri hluti).
26. júní Greinar 19. (seinni hluti) og 20.
12. júlí Samantekt.

Á fundunum hafa verið firá 4 upp í 6 félagar í VFÍ. Fundarstjóri hefiir verið Magnús 
Kristbergsson. Athugasemdir hópsins eru eftirfarandi (ritaðar með rauðu letri):

18. gr.
Leyfi til aó stunda raforkuviðskipti.

Leyfi ráðherra þarf til þess að stunda raforkuviðskipti. Slíkt leyfi felur hvorki í sér 
sérleyfi né önnur sérréttindi til handa leyfishafa. Leyfi skal veitt til fimm ára í senn.
Er nauðsynlegt að ráðherra gefi út þetta leyrfi ?
Hvemig geta leyfishafar tryggt langtimasamninga ef þeir hafa aðeins tryggt leyfi í 5 ár

Uppfylla verður eftirfarandi skilyrði fyrir útgáfu leyfis:
1. Leyfi verður einungis veitt sjálfstæðum lög- og skattaðilum.
Engin athugasemd.

2. Leyfi verður ekki veitt fyrirtækjum sem stunda sérleyfisstarfsemi á orkusviði.
Fella út “á orkusviði ’’.

3. Aðalskrifstofe skal vera hér á landi.
Hver eru rökin fyrir þessari setningu ? Teljum grein óþarfa.

4. Framkvæmdastjóri og/eða sfjómarmenn skulu vera lögráða, hafa óflekkað mannorð, 
vera fjár síns ráðandi og mega ekki á síðustu fimm árum hafa í tengslum við atvinnu- 
rekstur hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum eða 
lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrot eða opinber 
gjöld.
Engin athugasemd.

Iðnaðarráðuneytið skal halda skrá yfir þá sem leyfi hafa til raforkuviðskipta.
Engin athugasemd.
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19. gr.
Skyldur sölufyrirtækja.

Sölufyrirtæki er m.a. skylt að:
1. Útvega þá raforku sem er nauðsynleg til að unnt sé að standa við orkusölusamninga. 
Engin athugasemd.

2. Gera skriflega sölusamninga.
Bæta við eftir orðirtu “skriflega” orðunum “eða sambœrilega”.

3. Veita stjómvöldum upplýsingar um starfsemina sem nauðsynlegar eru við mat á því 
hvort það fullnægi skyldum sínum.
Þarfaö skilgreina betur.

4. Greiða flutningsfyrirtækinu kostnað sem hlýst af frávikum, sbr. 1. tölul. 3. mgr. 9. gr., 
auk hæfilegrar umsýsluþóknunar.
Þarfað skilgreina betur.

5. Tilkynna Orkustofnun og flutningsfyrirtæki um öll viðskipti með raforku.
Þetta er of opið. Það þcaf að skilgreina þetta betur í reghigerð.

Frumvarp til raforkulaga
RýniRVFÍ

20. gr.
Orkusölusamningar.

Óheimilt er að segja upp orkusölusamningi með skemmri en þríggja mánaða fyrirvara 
þegar um er að ræða notanda sem árlega notar minna en 1 GWst.
Hafa þetta fyrir alla notendur.

Sölufyrirtækjum ber að tilkynna um allar slíkar breytingar til viðkomandi dreifiveitu 
með a.m.k. tveggja mánaða fyrirvara.
Engin athugasemd.

Nýjum notendum ber að semja um orkukaup áður en farið er fram á tengingu við dreifi- 
kerfið.
Sjáum ekki ástœðu fyrir þessari málsgrein.

Ofangreindar athugasemdir eru við texta frumvarpsins eins og það er nú kynnt. Miklar 
efasemdir komu fram um hvemig viðskipti með raforku gætu orðið “eðlileg” á íslandi 
vegna smæðar hins almenna markaðs og hvemig eignaraðild á kerfinu er nú háttað.
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