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Efni: Athugasemdir Bæjarveitna Vestmannaeyja við frumvarp til raforkulaga.

Almennar athugasemdir:

Breytingar á núverandi raforkulögum eru löngu orðnar nauðsynlegar, þar sem 
miðstýring hefur verið mikil og frelsi takmarkað.

Við lestur þessa frumvarps kemur í ljós að við undirbúning þess hefur verið 
verulegur áherslumunur milli orkufyrirtækja, hvemig standa beri að þeim breytingum sem 
nauðsynlegar eru til að opna raforkumarkað landsins. Á handbragði frumvarpsins má því 
sjá að hér er um töluverða málamiðlun að ræða sérstaklega hvað varðar framleiðslu raforku 
og skipulag raforkuflutnings.

Eins og frumvarpið er lagt fram, er markmiðssetning laganna óljós og koma þarf 
mun skýrar fram með nákvæmum hætti hver tilgangur þess er. Eins og fyrsti kafli er settur 
upp virðist nokkuð mikið í lagt með framhaldið.

I frumvarpinu eru lagðar til nokkuð afgerandi breytingar á skipan raforkumála í 
landinu. Eru þær í anda þeirra skipulagsbreytinga sem gerðar hafa verið í nágrannalöndum 
okkar og skilað þar allgóðum árangri. Hér mun þó ætlunin að stíga skrefi lengra, með kröfu 
um aðskilnað sérleyfis og samkeppnisþátta í rekstri orkufyrirtækja. Þessi krafa mun leiða 
til nokkurs óhagræðis í greininni og stangist beint á fyrri breytingar sem átt hafa sér stað 
með samþjöppun vatns-hita og rafveitoa í eitt fyrirtæki með augljósa samlegðarhagkvæmni. 
Spuming er hvort ekki sé heppilegra í ljósi þess hve lítill orkumarkaðurinn í landinu er, 
fyrirtækin tiltölulega smá miðað við önnur sambærileg fyrirtæki í Evrópu, að uppfylla 
einungis tilskipan EB 96/92 um innri markað raforku og láta vera að stíga tvö skref í einu 
þó EB kunni að gera kröfu um fyrirtækjaaðskilnað á síðari stigum.

Samkeppni í framleiðslu er forsenda þess að samkeppni skapist í raforkusölu í 
landinu, um það eru flestir sammála. í frumvarpinu er ekki minnst einu orði á hvemig selja 
eigi rafmagn og hvemig verðmyndun þess eigi að vera. Með einn framleiðanda sem 
framleiðir tæp 90% af raforkunni og hefiir þar að auki fengið úthlutað bestu 
virkjunarkostum landsins verður erfitt að keppa. í ljósi þessa verður ekki betur séð en ekki 
sé full alvara í samkeppnis hugmyndum frumvarpsins og þar með til lítils að vera að skipta
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fyrirtækjunum upp í samkeppni og sérleyfíseiningar til að koma í veg fyrir árekstra í 
þessum rekstri.

Skipan flutningskerfísins er sá hluti frumvarpsins sem Bæjarveitur finna hvað mest 
að. Uppskipting flutningskerfísins í tvo hluta, meginflutningskerfi og flutningskerfi eins og 
það er sett upp í frumvarpinu kemur afar illa við svæði eins og Eyjar og viðheldur því 
óréttlæti sem við höfum mátt búa við. Eins og gjaldskrá flutningsfyrirtækisins er hugsuð í 
frumvarpinu á að jafna flutningskostnað í núverandi flutningskerfi Landsvirkjunar, og setja 
upp sérstaka gjaldskrá fyrir flutning út úr því kerfi. í okkar tilfelli flyst orkan nær ekkert 
með meginflutningskerfmu þar sem hún er tekin út við virkjunarvegg í Búrfellsvirkjun. 
Samkvæmt frumvarpinu eigum við að greiða sama flutningskostnað og til dæmis notandi 
sem tekur orku sína út úr kerfinu í Mjólkávirkjun á Vestfjörðum, og til viðbótar flutninginn 
til Eyja. Á það má einnig benda að flutningsleggurinn vestur er einmitt geislaleggur út úr 
hringtengingu landsins, eins og flutningurinn til Eyja. Þetta dæmi sem hér er sýnt á einnig 
við alla orku sem tekin er út úr meginflutningskerfmu á suðurlandi.

Ef tillögur frumvarpsins um flutningskefið eru skoðaðar þá kemur einnig í ljós að 
rafmagn sem tekið er út á Akureyri verður ódýrara en rafmagn sem tekið verður út á 
Húsavík þó sá staður sé í mun styttri fjarlægð frá virkjun.

Það er skoðun okkar að réttlátara væri að vera með eina gjaldskrá fyrir allan flutning 
eins og hann verður skilgreindur eða skipta kostnaði í meginflutningskerfinu upp í 
tengigjald og kostnað við flutning eftir vegalengd og álagi, þar sem tengigjaldið væri 
hugsað sem gjald fyrir að eiga þess kost að fá orku annarsstaðar frá og hafa aðgang að 
flutningsnetinu.

Þegar farið er að hugleiða fyrirkomulag raforkuflutnings í landinu kemur upp sú 
spuming hvort nauðsynlegt sé að vera með Rafmagnsveitur ríkisins inni í þeirri mynd. 
Svara þarf þeirri spumingu hvert hlutverk ríkisins á að vera í nýju umhverfi og hvort ríkið 
ætlar að vera í dreifingu og sölu á rafmagni ? Er e.t.v ekki heppilegra að leggja 
flutningshluta Rarik inn í flutningsfyrirtækið og skilgreina hlutverk ríkisins sem 
raforkuflutning um landið, en láta dreifiveitumar um afganginn. Það er skoðun okkar að 
þetta myndi einfalda fyrirkomulag raforkumála í landinu til muna og losa um einn millilið 
sem lengi hefur verið deilt um.

Þáttur eftirlitsaðila er aukinn nokkuð í frumvarpinu og kostnaður því fylgjandi. 
Varað er við að færa þessa starfsemi of mikið til opinberra aðila, en lagt til að í stað þess 
verði lögð áherslu á aukna ábyrgð orkufyrirtækja sem eftirlitið beinist að.
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Athugasemdir við einstaka greinar:

l.gr. Markmiðssetning frumvarpsins er óljós. Krafa um þjóðhagslega hagkvæmni 
nýtingar orkulinda til raforkuvinnslu er ekki líkleg til að ná hagkvæmnisáhrifum 
samkeppnismarkaðar.

4.gr. Ekki er ljóst hversvegna ráðherra þarf að veita leyfí fyrir nýtingu orkulinda og 
tilgreind skuli stærðarmörk virkjanna. Það hlýtur að vera í valdi þeirra sem telja sig 
hafa burði til að virkja og uppfylla opinberar skyldur og kröfur að ráðast í 
virkjunarframkvæmdir.
Réttilega á að setja tímamörk á virkjunarleyfí, séu framkvæmdir ekki hafnar á 
tilsettum tíma. En eftir að virkjun er kominn í rekstur á virkjunarleyfi að vera 
ótímabundið svo fremi að farið sé eftir gildandi lögum og reglum og mannvirkið 
ógni ekki umhverfí sínu.

5.gr. Fallist er á að virkjunarleyfi skuli aðeins veitt aðilum sem eru sjálfstæðir lög-og 
skattaaðilar, og raforkuframleiðendum, stærri en lágmörk segja til um (3-5 MW), sé 
óheimilt að stunda sérleyfisstarfsemi. Einnig að rekstur jarðvarmaorkuvera verði 
aðskilinn bókhaldslega, hvað varðar raforkuframleiðslu, frá annarri starfsemi 
orkuversins.

8.gr. Fallist er á fyrirkomulag reksturs flutningskerfisins og hlutverk kerfisstjóra.

9.gr. Tryggja þarf með skýrum hætti að kerfisstjóri gæti hlutleysis í stjómun 
framleiðslunnar og innkomu virkjanna á kerfið. Einnig er spuming hvemig meta 
eigi kostnað nýrra eininga sem vilja tengjast kerfmu út frá flutningsgetu og töpum.

12.gr. Stjóm Bæjarveitna Vestmannaeyja gerir miðe alvarleear athugasemdir við þessa
grein og getur á engan hátt sætt sig við fyrirkomulag flutningskerfisins eins og það 
er sett upp í frumvarpinu. Skipting flutningskerfisins upp í meginflutningskerfi og 
flutningskerfi kemur til með að viðhalda því óréttlæti sem viðgengist hefur, þ.e.a.s. 
að jafna flutningskostnað niður í kerfí Landsvirkjunar en láta t.d. Eyjamenn greiða 
kostnað við flutning samkvæmt kostnaði út úr meginflutningskerfinu.
Rafmagn það sem Eyjamenn fá út úr meginflutningskerfínu verður nær 
undantekningalaust framleitt í Búrfellsvirkjun þar sem línan fyrir Eyjar tengist 
kerfínu
Það segir sig sjálft að gjaldskrá sem byggð er upp á slíkan hátt mismunar mönnum 
stórlega, greiða jafnaðan kostnað í einu kerfi sem raforka er ekki er flutt með en 
samkvæmt kostnaði út úr því kerfí og til Eyja. Eðlilegt er að greiða einhvert gjald 
fyrir að geta fengið rafmagn annarsstaðar frá, ef Búrfellsvirkjun dettur út en það 
getur aldrei verið sama verð og fyrir orku sem tekin er út í t.d. Mjólkávirkjun á
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Vestfjörðum, tengipunkti sem er geislalína út úr meginlutningskerfinu eins og línan 
til Eyja.

13.gr. Að ráðherra geti breytt skilgreiningu dreifiveitusvæðis getur verið varasamt nema til 
komi heimild til að greiða niður kostnað ef um óhagkvæmt svæði er að ræða. Að 
öðrum kosti getur nýja svæðið orðið íþyngjandi fyrir aðra íbúa dreifiveitusvæðisins 
og breytt rekstrarforsendum.

14.gr. Fallist er á að skilja þurfi á milli framleiðslu og annarra sérleyfisþátta í rekstri 
fyrirtækjanna, en erfitt og óhagkvæmt getur orðið að skilja söludeildir raforku frá 
öðrum deildum vatns og hitaveitna. Þess vegna er lagt til að sölustarfsemi fái að 
vera með sérleyfisstarfssemi þar sem mjög lítill hluti raforkuverðs kemur til með að 
liggja þar en óhagræði verður mikið við að aðskilja þessa starfsemi frá annarri 
starfsemi veitnanna. Aðskilja á sölustarfsemi rafVeitna bókhaldslega frá annarri 
sérleyfisstarfssemi.

16.gr. í þriðja lið er kveðið á um að dreifíveitur skuli sjá fyrir varaafli í truflanatilfellum. 
Þetta getur aldrei gengið upp þar sem þá yrði að vera varaafl í hverju húsi. I 
greinina vantar lið sem skildar dreifiveitur að eigi og reka sölumæla.

17.gr. Lagt er til að gjaldskrá dreifiveitna verði samræmd í þéttbýli en heimilt sé að styrkja 
dreifingu á óhagkvæmum svæðum á sambærilegan hátt og rafmagn til húshitunar.

18.gr. Lagt er til að sölustarfsemi rafVeitna verði heimiluð með sérleyfisrekstri þar sem 
mikið óhagræði mun skapast við að kljúfa þessar deildir frá öðrum sérleyfissölu- 
þáttum.

24.gr.-
31.gr. Lagt er til að eftirliti verði sinnt sem mest innan fyrirtækjanna með innra eftirliti og 

ábyrgð þeirra gerð skýr þannig að draga megi úr umfangi opinbers eftirlits.

Með bestu kveðju 
f.h Bæjarveitna Vestmannaeyja.

Friðrik Friðriksson 
Veitustjóri.
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