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Frumvarp til raforkulaqa oq um brevtinqar á löaum á orkusviði - umsöqn
Alcan á íslandi hefur móttekið bréf frá Iðnaðarnefnd Alþingis, dags. 05.02.2003, þar sem
óskað er umsagnar um 462. mál og 463. mál á 128. löggjafarþingi 2002-2003.
Frumvarptil raforkulaaa. 462. mál. heildarlöq:
Almennt viljum við koma á framfæri áhyggjum okkar um að frumvarpið verði til þess að
orkuverðtil stóriðju hækki í framtíðinni. Helstu ástæður fyrir því er tvískipting núverandi
orkuverðs í flutningskostnað og orkuverð, möguleg skattheimta á Landsvirkjun og gjaldtaka
sem lýst er í 31. gr. Þó svo að núverandi samningar okkar við Landsvirkjun breytist ekki
segir saga síðustu 35 ára okkur að með reglulegu millibili þarf að gera viðbótarorkusamninga. Þegar kemur að því næst, mun áhrifa frumvarpsins gæta til hækkunar.
Rétt er að benda á, þessu til stuðnings, að skv. Aðalsamningi okkar við ríkisstjórnina og
Landsvirkjun er okkur ekki heimilt að kaupa raforku frá öðrum en Landsvirkjun og því mun
möguleg lækkun vegna aukinnar samkeppni ekki eiga við okkur.
Önnur atriði sem við viljum benda á:
í 9. gr., “Skyldur flutningsfyrirtækisins” erfjallað um meginreglur, sem hafa ber að leiðarljósi,
þegar skammta þarf afl og orku til dreifiveitna og notenda. Þess er getið, að við skömmtun
skuli “gæta jafnræðis og byggja á málefnalegum sjónarmiðum, sem nánarskulu útfærð í
reglugerð”. í rafmagnssamningi Alcan á íslandi og Landsvirkjunar, sem er hluti af
Aðalsamningi og hefur lagastoð, er fjallað um réttindi og skyldur samningsaðila, þegar ekki
reynist unnt af óviðráðanlegum ástæðum að uppfylla ákvæði samningsins og viðbóta við
hann um orkuafhendingu.
Reglugerðin, sem í þessari grein frumvarpsins er boðuð, þarf að taka mið af gildandi
samningum og má á engan hátt rýra umsamin réttindi orkukaupanda.
í 28. gr., “Eftirlit með gæðum raforku og afhendingaröryggi” kemurfram, að í reglugerð skuli
kveða á um gæði raforku og afhendingaröryggi. I gildandi rafmagnssamningi Alcan á
íslandi og viðbótum við hann er á nokkrum stöðum fjallað um gæðamál raforku. Þar er um
lágmarkskröfur að ræða, sem samningsaðilar gera til hvor annars. Væntanleg reglugerð
um þessi efni má í engu rýra ákvæði gildandi samnings um gæðamál raforku.
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Forsenda fyrir því-að Alcan á íslandi hafnar ekki frumvarpinu alfarið er að við treystum því
að núgildandi rafori<usamningar okkar við Landsvirkjun standi óhaggaðir að öjlu leyti en ekki
aðeins í “meginatnðum” eins og stendur í gr.7.1 í athugasemdum við frumvarpið. Jafnframt
muni einokunarákvæði Landsvirkjunar í Aðalsamningi okkar verða aflétt hið fyrsta.
Frumvarp til laqa um brevtinqu á ýmsum löqum á orkusviði, 463. mál:
Alcan á íslandi gerir engar athugasemdir við þetta frumvarp, enda verður ekki séð, að það
snerti gildandi rafmagnssamning við Landsvirkjun.

Virðingarfyllst,

Rannveig Rist

