
Stakkanesi 1 -P ó s th ó lf2 2 0  r r ^ .  J ;  i  K B f ^ O O Q  FAX 456 3204
400 ísafjörður ttHfUtt Hr. '  7 «T. 660877-0299

ORKUBÚ VESTFJARÐA Alþingi / 0 , / o X W  SfMI 456 3211

Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

im m dagur 2ooJ

ísafirði 10. september 2001

Umsðgn Orkubús Vestfjarða hf. um frumvarp til raforkulaga, 719 mál.

Hér á eftir fer umsögn Orkubús Vestfjarða hf. um frumvarp til raforkulaga.
Þar sem telja má víst að frumvarpið eigi eflir að taka umtalsverðum breytingum í 
meðförum iðnaðamefndar og ráðuneytis áður en það verður lagt fyrir Alþingi að nýju 
verður í þessari umsögn ekki fjallað um einstakar greinar fyrirliggjandi frumvarps, 
heldur verða dreginn fram þau atriði sem Orkubú Vestíjarða hf. telur mikilvægt að 
verði að veruleika við setningu nýrra raforkulaga.

1. Við setningu nýrra raforkulaga þarf að tryggja að fullri samkeppni verði komið á í 
orkuvinnslunni. í fyrirliggjandi frumvarpi er ekki tekið á þessu máli og vandséð er 
hvemig imnt er að koma á fullri samkeppni á markaði þar sem einn aðilinn 
(Landsvirkjun) ber höfuð og herðar yfir alla aðra og hefur í skjóli gildandi laga 
getað valið úr öllum bestu virkjunarkostum íslands síðustu 40 árin.

2. Það verður að tryggja að í lögunum verði ákvæði er tryggi að öll raforka ( stóriðja 
undanskilin) fari á markað þar sem verð hennar ákveðst. Þannig er unnt að ijúfa 
tengslin milli orkuvinnslu og orkusölu og um leið tryggja öllum 
orkuframleiðendum möguleika til að selja orku á markaði og orkusölum 
möguleika að kaupa á sama markaði. Sé þetta ekki gert er vandséð að markmiðum 
frumvarpsins um samkeppni verði náð.

3. I fyrirliggjandi frumvarpi eru settar fram kröfur um að þeir sem hyggjast byggja 
og reka raforkuver þurfi sérstakt leyfi frá ráðherra, sem þar að auki á að vera 
tímabundið. Orkubú Vestfjarða hf. telur nauðsynlegt að horfið verði frá ríkjandi 
leyfis og haftastefriu og að sömu reglur gildi um virkjanir og aðra 
atvinnustarfssemi í landinu.
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4. Lögð er áhersla á að allar framleiðslueiningar, jafnt stóra sem smáar, sem tengjast 
inn á samtengt net landskerfisins, greiði ákveðið gjald vegna hverra framleiddrar 
orkueiningar til flutningskerfisins. Ekki skiptir máli hvort viðkomandi 
framleiðslueining tengist flutningsnetinu beint eða tengist inn á eitthvert 
dreifikerfi því framleiðslan hefur áhrif á allt samtengda kerfið.

5. Þeirri hugmynd, sem fram er sett í frumvarpinu, að tvískipta flutningskerfinu er 
hafnað. Líta verður á flutningskerfið sömu augum og þjóðvegi landsins, þar sem 
allir notendur taka þátt í uppbyggingu og rekstri kerfisins í samræmi við það magn 
sem þeir flytja efitir kerfinu. Það verður að tryggja jafiian aðgang að 
flutningskerfinu og á sama verði fyrir alla. Það sem hér er lagt til er sú leið sem 
nefnd hefur verið "póstleið".

6. í fyrirliggjandi frumvarpi er ekkert fjallað um hvemig farið verður með rekstur 
óarðbærra eininga í raforkukerfinu. Tryggja verður að óarðbær dreifing og 
flutningur raforku verði greidd af öllum landsmönnum, en ekki aðeins hluta þeirra 
sem búa á landsbyggðinni, eins og nú er.

7. Nauðsynlegt er að í lögunum komi fram hver innheimtir gjöld fyrir orkuna hjá 
endanlegum notanda. Að mati Orkubús Vestfjarða er besti kosturinn sá að 
söluaðilinn hafi þessa innheimtu með höndum og beri ábyrgð á uppgjöri við 
framleiðslu-, flutnings-, og dreifingaraðila.

8. Ljóst er að þær breytingar sem frumvarpið hefur í för með sér eru viðamiklar og 
fyrirtækin þurfa lengri tíma til undirbúnings en gert er ráð fyrir í frumvarpinu. 
Fyrirtækin þurfa að m.a. ná samkomulagi um aðferðir vegna mælinga og uppgjörs 
og koma upp kerfum í því skini. Þá þurfa þau einnig nokkuð ráðrúm til að búa sig 
undir hið nýja skipulag. Af hálfu Orkubús Vestfjarða er lagt til að lögin taki ekki 
gildi fyrr en 2 árum eftir að Alþingi hefur samþykkt þau.

9. Það er mat Orkubús Vestfjarða að frumvarpið hafi umtalsverðan nýjan kostnað í 
för með sér, sem mun valda hækkun orkuverðs en ekki lækkun eins og ýmsir hafa 
talið. Þessi kostnaðarauki stafar m.a. af auknum kostnaði vegna mælinga og 
uppgjörs, hvers konar eftirlits, arðssemiskröfu flutnings- og dreifikerfa og 
niðurbrots fyrirtækjanna (stjómunarlegur aðskilnaður). Leita verður allra leiða til 
að draga úr þessum kostnaðarauka og er bent á að ekki er nauðsynlegt að skipta 
orkufyrirtækjunum upp í smáar dýrar eininingar með þeim afleiðingum að þau 
samlegðaráhrif sem nú eru í rekstri fyrirtækjanna glatast. Hér dugar bókhaldslegur 
aðskilnaður og mikið mun sparast.
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Þau atriði sem Orkubú Vestfjarða hf. telur mikilvægast að tryggð verði í nýjum 
raforkulögum eru að:

• Tryggð verði full samkeppni í orkuvinnslunni og horfið frá ríkjandi leyfis og 
haftastefnu.

• Tryggður verði jafn aðgangur að flutningskerfinu á sama verði fyrir alla.

• Tryggt verði að óarðbær dreifing raforku verði greidd af ollum 
landsmönnum, en ekki aðeins hluta af þeim sem búa á landsbyggðinni, eins 
og nú er.

• Tryggt verði að ekki þurfi að skipta orkufyrirtækjunum upp í smáar dýrar 
eininingar með þeim afleiðingum að þau samlegðaráhrif sem nú eru í rekstri 
fyrirtækjanna glatast.

Með bestu kveðjum /


