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Efni: Umsögn Orkustofnunar um frumvarp til raforkulaga o.fl., 462. og 463 mál á 128. 
löggjafraþingi

Vísað er til bréfs ritara háttvirtrar iðnaðamefndar Alþingis dags. 5. febrúar s.l. þar sem óskað er 
umsagnar Orkustofnunar um frumvarp til raforkulaga, 462. mál, heildarlög, EES-reglur, og breytmgar 
á ýmsum lögum á orkusviði, 463. mál.

Orkumálastjóri hefur átt aðild að samningu raforkulagafrumvarpsins ásamt með starfsmönnum 
iðnaðarráðuneytisins. Ennfremur hefur orkumálastjóri haft tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á 
framfæri við háttvirta þingnefnd, bæði á málstofu hennar á Hvolsvelli 19. september 2001 og á fundi 
með nefndinni 10. febrúar s.l. Jafnframt skal vísað til umsagnar embættisins við frumvarp til 
raforkulaga sem lagt var fram á 126. löggjafarþingi; sjá fylgiskjal.

Af þessu leiðir að orkumálastjóraembættið er i öllum meginatriðum samþykkt frumvarpinu, bæði í 
heild sinni og í velflestum smáatriðum.

1. Almenn sjónarmið um raforkulagafrumvarpið

Hinn almenni texti fhimvarpsins hefur ekki tekið grundvallarbreytingum frá þeirri gerð sem lögð var 
fram á 126. þingi. Meginbreytingin felst i frestun á gildistöku en þó einkum á frestun á fullri 
framkvæmd ákvæða um flutning og dreifingu. I þeim efnum er því miður enn talsverður ágreiningur, 
sem má segja að sé milli sjónarmiða á meginþéttbýlissvæðinu suðvestanlands og talsmanna þeirra sem 
búa annars staðar. Hér á skv. bráðabirgðaákvæðum frumvarpsins að freista þess að ná breiðri 
samstöðu með sérstakri nefhdaskipan. Er rétt að reynt sé að ná slíkri samstöðu, en þó er vart annars að 
vænta en að lokum verði að höggva pólitískt á hnútinn. Og það er í raun gert með því móti, að náist 
ekki samstaða um annað, taka aðalákvæði frumvarpsins um flutning og dreifmgu gildi að ári liðnu.

Vissulega er það bagalegt að fyrirkomulag flutnings og dreifingar verði í bráðabirgðaástandi í eitt ár. 
Hugsunin er sú að á þessum biðtíma gildi núverandi ástand óbreytt, en efalaust munu koma upp 
ágreiningsefhi um það hvað “óbreytt ástand” merki í því sambandi, og hefur þegar verið spurt um eitt 
slíkt atriði. Kosturinn við frestunina er á hinn bóginn sá að þá gefst aukið svigrúm til að undirbúa 
framkvæmd laganna.

2. Hlutverk Orkustofnunar

Orkustofnun fær vissulega mjög aukið stjómsýsluverkefhi með téðu frumvarpi, ef að lögum verður. I 
umsögn um lög um Orkustofhun er vikið að þvi hvort æskilegt og heppilegt sé að stofnunin taki þetta 
að sér í ljósi þess hvaða afleiðingar það hefur á allt skipulag stofnunarinnar, og þar með að henni 
verður að skipta upp. Niðurstaðan er sú að þrátt fyrir allt sé skynsamlegast að fara þá leið í þessum 
efnum sem frumvörpin marka.

í umræðum um málið, jafnvel á Alþingi svo og i háttvirtri iðnaðamefnd, hefur borið við að gert sé 
meira úr hlutverki Orkustofnunar en efni standa til. Samandregið lýtur hlutverkið annars vegar að
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ýmiss konar almennri umsjá, einkum upplýsingaöflun og umsögnum, en hins vegar að beinu eftirliti 
með sérleyfisstarfsemi í raforkugeiranum, þ.e.a.s. flutningi og dreifingu á raforku. Fyrri verkþátturinn 
er af svipuðum toga og stofnunin sinnir nú þegar, en eftirlitshlutverkið er nýtt.

Eftirlitsstarfsemi er sjaldnast vinsæl og því síður óumdeild. Þeim sem eftirlitshlutverkið beinist að 
fmnst það einatt óþarft eða a.m.k. jafnan um of. Svo verður efalaust einnig um það eftirlit með 
sérleyfisstarfseminni sem Orkustofnun er falið með frv. til raforkulaga. Á hinn bóginn er það 
meginregla i því hagkerfi sem við erum smám saman að tileinka okkur að annars vegar fáist aðhald frá 
markaðinum, þ.e.a.s. með samkeppni, en hins vegar þurfi aðhald af opinberri hálfu þegar samkeppni 
verður ekki við komið; þ.e. þegar um e.k. einokunarstarfsemi er að ræða.

Raforkugeirinn hefur hingað til allur verið rekinn nánast sem sérleyfisstarfsemi. Því má spyrja hvert 
eftirlitið hafi verið með honum og hvers vegna þurfi nú að koma upp markvissri eftirlitsstarfsemi. 
Eftirlitið hefur hingað til í raun verið i höndum eigenda orkufyrirtækjanna, sveitarstjóma og 
stjómvalda. Gjaldskrár hafa þurft samþykki iðnaðarráðuneytisins, en seinasta áratuginn hefur að mati 
undirritaðs ekki tiðkast að hafa mikil afskipti af gjaldskrám á þeim vettvangi.

Nú eru forsendur að breytast á margan hátt:

•  Orkufyrirtækin verða (velflest) bœði með samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi undir höndum.
•  Starfsvið dreifiveitnanna er í vaxandi mæli aðskiliðfrá sveitarfélagamörkum.
•  Eignarhald þeirra er líka að fjarlœgjast sveitarfélögin.

Til viðbóta þessu kemur að í Evróputilskipuninni um raforkumálin er krafist eftirlits með 
sérleyfisstarfseminni. Og að síðustu má spyrja hvort hagsmuna neytenda hafi verið nægilega gætt í 
fyrirkomulaginu hingað til.

Orkustofnun hefur sett upp áætlun um það eftirlit sem henni er falið með umræddu frumvarpi. Er þar 
reynt að gæta hófs, en ekki verður annað séð en að auka þurfi fæmi stofnunarinnar á þremur sviðum: I 
lögfræði, rafmagnsverkfræði og i hagrænum þáttum (hagfræði eða endurskoðun). Ætlunin er að nýta 
þessa auknu fæmi í annarri stjómsýslu stofnunarinnar en á móti kemur að núverandi starfsmenn munu 
koma að hinum nýju verkefnum. Þannig var áætlað fyrir ári að kostnaðarauki verði um 40 m. kr. á ári. 
(Sjá síðar um kostnað við gæðaeftirlit). Það er einsetningur stofnunarinnar að rækja eftirlitið í sem 
nánustu samstarfi við orkufyrirtækin og treysta eftir föngum á það innra eftirlit sem þau hafa. Það er 
ekki ásetningur neinna að byggja upp umfangsmeiri eftirlitsstarfsemi en brýna nauðsyn ber til.

3. Einstök atriði
Eins og fyrr segir hefur orkumálastjóri átt aðild að gerð frumvarpsins og því eru fá einstök atriði sem 
hann sér nú ástæðu til að gera athugasemdir við. Þó má benda á tvö atriði, frekar til umhugsunar en að 
gerð sé útfærð tillaga um breytingar. En hugnist nefndinni þær hugmyndir sem hér eru reifaðar er 
undirritaður reiðibúinn að vinna að frekri útfærslu þeirra.

3.1 Eftirlit með gæðum raforku og afhendingarörvggi (28. gr.)

í fyrri gerðum frumvarpsins var kveðið á um að Löggildingarstofa færi með þetta hlutverk. I 
fyrirliggjandi frumvarpi er þetta verksvið fært til Orkustofhunar og eru einkum færð fyrir þvi þau rök 
að hafa beri bæði hið hagræna og tæknilega eftirlit á sömu hendi.

í fyrrgreindri umsögn Orkustofnunar um frumvarpið frá 126. þingi var spurt hvort “þess[a] eftirlits 
[sé] ... að öllu leyti þ ö r f eða hvort nœgi að kerfisstjórinn hafi umsjón með tœknilegum gœðum 
raforkuþjónustunnar. Þetta mætti íhuga, enda ávallt brýnt að stilla öllu eftirliti í hó f eins ogfrekast er 
kostur. Þingnefndin ætti að afla sér óháðs sérfræðilegs álits um þetta efni. ” Skal nú þessi þanki tekinn 
upp aftur.

Gæði raforku má flokka í spennugæði, þjónustugæði og afhendingaröryggi.

•  Spennugæðum er haldið uppi svo raftæki virki sem skyldi og skemmist ekki. Alvarleg vandamál 
vegna spennubreytinga eru fátíð á íslandi enda hefur vilji dreifmgarfyrirtækjanna til að viðhalda 
spennugæðum verið skýlaus.



•  Þjónustugœði felast m.a. í því hvort og hve greiðlega erindum og kvörtunum er sinnt. Þótt ekki sé 
til þjónustustaðall hefur rafveitumar ekki skort vilja til að sinna þjónustugæðum.

•  Afhendingargœði felast í þvi að straumrof séu sem sjaldnast og vari sem skemmst. 
Afhendingargæði hérlendis eru tvímælalaust með ágætum. Nú sinna raforkufyrirtækin skráningu 
og úrvinnslu á tölfræði um afhendingargæði á vegum svonefhds START-hóps undir forystu 
flutningssviðs Landsvirkjunar en með aðild Orkustofnunar.

Ekki er sjálfgefíð að sama fyrirkomulag þurfi að hafa um flutningsfyrirtækið og dreifíveitur. 
Flutningsfyrirtækið nýtur aðhalds frá dreifíveitunum; þeirra sem taka við raforkunni. Hnykkja mætti á 
ákvæðum um skyldur flutningsfyrirtækisins i 9. gr. og kveða skýrar á um að því beri skylda til að 
afhenda orku af viðunandi gæðum. Þetta mætti t.d. gera með því að fella saman 3. og 4. tölul., 3. mgr. 
9. gr. og setja þar inn almenna gæðaskyldu.

Öðru máli gegnir um dreifíveitumar. Þær þjóna endanlegum notendum, en þeir hafa vart bolmagn 
hver fyrir sig til að veita aðhald í gæðamálum. Aftur mætti fara sömu leið og skerpa á gæðakröfum i 
16. gr. Það sem þá skortir er einkum að notendumir hafí kvörtunarleið þyki þeim dreifiveitumar ekki 
afhenda þeim nógu góða vöru eða veiti að öðru leyti ekki næga þjónustu. Að þessu er vikið í 2. mgr. 
28. gr. þar sem segir m.a.: “Notendur geta borið fram kvartanir er lúta að gæðum raforku og 
afhendingaröryggi til Orkustofnunar. Akvæði 24.-25. gr. gilda að öðru leyti um eftirlitið eftir því sem 
við á. ”

Þetta ákvæði er að vísu einum of beinskeytt. Auðvitað eiga notendumir að beina umkvörtunum sinum 
fyrst til veitnanna sjálfra. (Ekki vill orkumálastjóri vera vakinn um miðja nótt með umkvörtun um 
rafmagnsleysi.) Akvæði fyrri málsliðarins gæti þvi verið eitthvað í þessa veru: “Telji notandi 
rafmagns að dreifiveita hans hafi ekki sinnt umkvörtunum hans um gæði raforku og 
afhendingaröryggi getur hann borið fram kvörtun við Orkustofnun. ”

Eftir situr þá hvort eða í hvaða mæli þörf er á afganginum á 28. gr., þ.e.a.s. 1. og 3. mgr., en þar er 
kveðið á um virkt eftirlit Orkustofnunar með gæðamálum. Séu þau ákvæði felld niður refjalaust er 
viðbúið að Orkustofnun hafí fá haldreipi þurfí að taka á málum; þá væri í reynd treyst á að fyrirtækin 
stæðu sina plikt. Ætla má að ekki reyni á þessi ákvæði, þar sem fyrirtækin munu leggja metnað sinn í 
gæðamál. Samt kemur til álita að halda ákvæðunum næsta óbreyttum en um leið að Orkustofnun og 
ráðuneytið (sem setur reglugerð um framkvæmdina, sbr. 3. mgr. 28. gr.) einsetja sér að fara sé hægt í 
að setja á laggimar sérstakt eftirlitskerfí.

Niðurstaða þessara vangavelta er því sú hvort milda megi ákvæði 28. gr. frumvarpsins, eða a.m.k. hafa 
framkvæmdina í lágmarki, en skerpa ákvæði 9. og 16. gr. Jafnframt þyrfti þó að aðgæta hvort önnur 
ákvæði, svo sem um upplýsingaskil til Orkustofnunar, séu nægileg. Með þessu móti ætti að mega 
draga úr eftirlitskostnaði, en í kostnaðarmati með frumvarpinu sem lá fyrir 127. þingi, var gert ráð 
fyrír að kostnaður Löggildingarstofu við framkvæmd 28. gr. myndi nema 9,5 m. kr. á ári. Þessari 
upphæð, nær allri, er bætt við kostnað Orkustofnunar í kostnaðarmati fyrirliggjandi frumvarps. Hér 
mætti því spara.

3.2 Skipting kostnaðar (41. gr.)

41. gr. frv. var ekki í fyrsta raforkulagafrumvarpinu og helgast það af því að þá var krafíst 
fyrirtækjaaðskilnaðar milli samkeppnisrekstrar og sérleyfísstarfsemi, en nú er bókhaldslegur 
aðskilnaður látinn nægja. Því er nú talið nauðsynlegt að kveða á um það hvemig haga beri 
bókhaldslega aðskilnaðinum. Nauðsynlegt er fyrir sérleyfíseftirlitið (Orkustofnun) svo og 
samkeppniseftirlitið (Samkeppnisstofnun) að til séu skýr viðmið í þessum efnum.

Frumvarpsgreinin er þannig uppbyggð að meginreglan er sett fremst en siðan er fyrirtækjunum boðinn 
sá möguleiki að rökstyðja óskir um frávik frá henni. Það kæmi til álita að snúa þessu við, þ.e.a.s. að 
fyrirtækin setji fyrst fram sínar skiptireglur en siðan verði eftirlitsaðilinn að sækja málið, ef honum 
þykir reglumar vera á skjön við markmið meginreglunnar. En þá er líka ljóst að fyrirhöfn 
eftirlitsaðilans getur orðið meiri en ella. Ef ákvæðunum væri víxlað yrði það hans að yfirfara 
fyrirkomulag fyrirtækjanna og rökstyðja kröfur um breytingar. En að óbreyttu er sönnunarbyrðin á



hinn veginn. Kostnaður Orkustofnunar gæti því aukist.

4. Ýmis lög á orkusviði

Við frumvarpið um breytingar á ýmsum lögum á orkusviði hefur Orkustofnun engar athugasemdir. 
Farið hefur verið yfir ákvæði frumvarpsins og aðgætt hvort þar sé eitthvað of- eða vantalið, en ekkert 
slikt hefur komið í ljós.

5. Gildistaka frumvarpanna

Kveðið er á um að frumvörpin taki þegar gildi en komi að fullu til framkvæmda 1. júlí n.k.

Vissulega veitir þetta afar nauman tíma til undirbúnings. Orkustofnun hefur haft fjárveitingu til 
undirbúnings. Undirbúningur hefur verið nokkur, en þó hefur ekki þótt stætt á því að ráða nýja 
starfsmenn fyrr en lögin hefðu tekið gildi. Verði það í þinglok og þá strax auglýst kæmu nýir 
starfsmenn vart til starfa fyrr en í maíbyrjun. Þá væru tveir mánuðir til stefnu. A móti kemur að 
flutnings- og dreifmgarkafli laganna frestast i raun um eitt ár.

Orkustofnun telur sig því geta tekið við umræddum verkefnum þegar 1. júlí n.k., sé það vilji Alþingis.

Virðingarfyllst

Þorkell Helgason 
orkumálastjóri

Fylgiskjöl:
Umsögn Orkustofnunar um frumvarp til raforkulaga, 719. mál á 126. löggjafarþingi, dags. 
20. ágúst 2001
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Efni: Umsögn Orkustofnunar um frumvarp til raforkulaga

Vísað er til bréfs ritara háttvirtrar iðnaðamefndar Alþingis dags. 29. maí s.l., þar sem óskað er 
umsagnar Orkustoínunar um frumvarp til raforkulaga, 719. mál, heildarlög.

Þess er fyrst að geta að orkumálastjóri átti aðild að samningu frumvarpsins ásamt með 
starfsmönnum iðnaðarráðuneytisins. M.a. fór hann í tvær kynnisferðir með ráðuneytismönnum til 
Norðurlanda til undirbúnings málsins. Orkumálastjóri hefur þannig haft tækifæri til að koma 
sjónarmiðum sínum á framfæri þegar á frumstigum málsins, sbr. einnig umsögn embættisins um 
fyrri frumvarpsdrög sem send voru ráðuneytinu með bréfi dags. 27.05.1999, sjá 1. fylgiskjal, svo og 
umsögn Orkustofnunar um þingsályktun um framtíðarskipulag raforkumála, dags. 30.01.1998, sjá 2. 
fylgiskjal.

Af þessu tvennu leiðir að orkumálastjóraembættið er i öllum meginatriðum samþykkt frumvarpinu, 
bæði í heild sinni og í velflestum smáatriðum. Umsögn þessi verður því að sama skapi efnisrýr.

1. Tilgangur frumvarpsins

Markmið frumvarpsins, ef að lögum verður, er -  eins og segir í 1. gr. þess -  “að stuðla að 
þjóðhagslega hagkvæmri nýtingu orkulinda til raforkuvinnslu í því skyni að efla atvinnulíf og byggð 
í landinu ”. Þessu markmiði er ætlunin að ná með því að “skapa forsendur fyrir samkeppni i vinnslu 
og viðskiptum með raforku ” jafnframt þvi að “stuðla að aukinni skilvirkni við vinnslu, flutning, 
dreifingu og viðskipti með raforku". Um meginmarkmiðið verður vart deilt, enda þótt ávallt kunni 
að vera mismunandi skoðanir á orðalagi. Þannig má spyrja hvort orðið "þjóðhagslega" eigi hér 
heima. En það er leiðin að markmiðinu sem er nýmæli hér á landi: Að innleiða samkeppni í þeim 
þáttum raforkugeirans þar sem það er talið gerlegt.

Hið ytra tilefni þess að nú er lagt til að sköpuð verði lagaskilyrði fyrir samkeppni i þessari 
atvinnugrein er -  eins og kunnugt er -  tilskipun Evrópusambandsins nr. 96/92/EB frá 19. des. 1996 
um innri markað á sviði raforku og ákvörðun um að tilskipunin verði hluti af EES-samningnum. 
Þannig verður ekki undan því vikist að innleiða efnisatriði þessarar tilskipunar í íslensk lög. Á hitt er 
þó að líta að tilskipunin ein og sér er vart nægilegur rökstuðningur fyrir þvi að taka upp gjörbreytt 
fyrirkomulag i þessum málum hérlendis. Hefði það verið fast sótt hefði efalaust mátt fá undanþágur 
eða a.m.k. rúma tímafresti til að gera breytingar hérlendis, enda þótt íslenski raforkumarkaðurinn 
falli ekki beinlínis undir hugtakið “lítið og einangrað kerfi" eins og það er skilgreint i 23. tölulið, 2. 
gr. tilskipunarinnar. Það þarf því frekari réttlætingar við til að taka upp breytt skipulag.

Ráðuneytið spurði á sínum tíma ýmsa aðila í raforkugeiranum um það hvort rétt væri að leita eftir 
undanþágu eða taka upp tilskipunina án skilyrða. Orkustofnun lagði til að hið síðara yrði gert í 
umsögn sinni dags. 9. júlí 1997, sjá 3. fylgiskjal.
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Samkeppni í raforkugeiranum hefur rutt sér hratt til rúms víðs vegar í heiminum á liðnum áratug. 
Því á tilskipun Evrópusambandsins sér sögulegar forsendur. Eðlilega er spurt hvort reynsla annarra 
þjóða af breyttu fyrirkomulagi styðji þá fyrirætlan að taka hér upp samkeppni i raforkugeiranum. 
Fullyrða má að samkeppnisfyrirkomulag hefur leitt til æskilegrar þróunar, einkum lækkunar á 
raforkuverði. Gagnrýnisraddir segja þó að þetta sé ekki einhlítt: Verð á hráorku til 
raforkuframleiðslu hafí lengst framan af þessu tímabili nýs fyrirkomulags farið lækkandi og því 
eðlilegt að raforkuverð lækki jafnframt. Einnig er bent á að víða hafí verið umframfjárfesting í 
raforkuvinnslu. Samkeppnisfyrirkomulagið hafí stöðvað frekari fjárfestingu og þar með skapað rúm 
til lækkunar raforkuverðs. Aðrir segja að einmitt það sé samkeppninni að þakka: Miðstýrð 
raforkuvinnsla -  eins og annar miðstýrður rekstur -  hafí tilhneigingu til offjárfestingar. Ekkert nema 
samkeppni knýi stjómendur til aðhalds. Nú er sums staðar -  t.d. í forysturíkinu í þessum efnum, 
Noregi -  komið að þvi að umframfjárfestingin er uppurin; þörf er orðin á nýrri fjárfestingu. Þá 
reynir á hvort samkeppnisknúinn markaður hafí nægilega framsýni til skynsamlegra ákvarðana. Með 
þessu verður fróðlegt að fylgjast.

Hvað sem líður fyrirmælum ESB-tilskipunarinnar er ljóst að tími þeirrar miðstýringar sem hefur í 
reynd verið á íslenska raforkumarkaðnum er liðinn. Upp eru sprottin öflug raforkuvinnslufyrirtæki 
til hliðar við það stærsta, Landsvirkjun, og þetta ásamt fleiru kallar óhjákvæmilega á almenn 
lagaákvæði um fyrirkomulag í greininni. Með frumvarpinu eru stigin ákveðin en þó varkár 
breytingaskref, sem eru sögulega séð óhjákvæmileg, en um leið eðlileg. Með fhimvarpinu eru 
sköpuð lagaleg skilyrði fyrir samkeppni en það er ekki mælt fyrir um framkvæmdaatriði við að 
koma því fyrirkomulagi á, svo sem uppskiptingu fyrirtækja eða frumkvæði að vírkum 
raforkumarkaði. Það verður því rúm til að aðlaga þróunina íslenskum aðstæðum og fylgjast um leið 
með reynslu annarra sem lengra eru komnir á þessari þróunarbraut.

Enda þó megintilgangur ESB-tilskipunarinnar, og um leið frumvarpsins, sé að koma á samkeppni i 
vinnslu og viðskiptum með raforku, má ekki gleyma hinu atriðinu: Því að skipa málum í 
sérleyfisþáttunum, flutningi og dreifíngu með raforku. Nær helmingur af kostnaði við 
raforkuþjónustuna verður til í þessum þáttum og því er ekki síður mikilvægt að haga þar málum svo 
að jafnræði og hagkvæmni ráði ríkjum. Eftirlit með þjónustu og verðmyndun á raforku hefur verið 
óskipulagt og að mestu í hendi eigenda orkufyrirtækjanna sjálfra. Með frumvarpinu, ef að lögum 
verður, er komið á vel skilgreindu og markvissu fyrirkomulagi í þessum efnum. Skipulagsbreytingin 
þjónar því ekkí aðeins þeim tilgangi að skapa jafnar forsendur fyrir samkeppni heldur er hér ekki 
síður um mikilvæga neytendavemd að ræða, enda þótt það verði mjög undir framkvæmdinni komið.

Meginniðurstaða þessara hugleiðinga um markmið og leiðir frumvarpsins er sú að um markmiðin 
hljóti allir að vera sammála og að grundvallaratriði í leiðunum séu í samræmi við almenna þróun 
bæði innanlands og erlendis, og þjóni ekki aðeins þeim tilgangi að uppfylla kröfur 
Evrópusambandsins.

2. Nokkur einstök atriði frumvarpsins

Eins og fyrr segir hefur orkumálastjóri átt aðild að gerð frumvarpsins og því eru fá atriði sem hann 
sér nú ástæðu til að gera athugasemdir við. Þó má benda á tvö meginatriði, frekar til umhugsunar en 
að gerð sé bein tillaga um breytingar.

2.1 Fvrirkomulag raforkuflutnings

í III. kafla ftumvarpsins eru ákvæði um flutning á raforku. Meginhugsunin er sú að eitt fyrirtæki 
verði ráðandi í flutningnum. Þetta fyrirtæki á að stýra rekstri flutningskerfísins. Ekki er fjallað um 
það hvert þetta fyrirtæki eigi að vera, enda skal ráðherra tilnefna það. Álitamál hvort þetta er nógu 
markvisst og formfast fyrirkomulag. T.d. þarf að vera festa í starfí þessa fyrirtækis. í 
lagafrumvarpinu eru ekki sjáanleg ákvæði um timalengd á tilnefningu ráðherra á 
flutningsfyrirtækinu.

Fyrirkomulag raforkuflutnings er með ýmsu móti hvað þetta varðar. Á Norðurlöndunum er í 
meginatriðum tvenns konar fyrirkomulag: í Svíþjóð og Noregi voru stofnsett sérstök ríkisfyrirtæki 
(afsprengi fyrri opinbers rekstrar á þessu sviði) sem eiga megnið af flutningsvirkjununum og reka



allt kerfíð. í Finnlandi er það hlutafélag -  m.a. i eigu orkuvinnslufyrirtækjanna -  sem á 
flutningsfyrirtækið. I Danmörku eru flutningsfyrirtækin tvö, enda er ekki enn tenging yfír Stórabelti. 
Þessi fyrirtæki eru rekin af raforkufyrirtækjunum i hvorum landshlutanum, aðallega rafveitunum. 
Margt er þó sérstakt í Danmörku, sem helgast af sögulegum forsendum. í Þýskalandi eru 
flutningsfyrirtækin mörg en hafa hvert sitt yfirráðasvæði. Kvartað hefur verið yfir þröskuldum milli 
þessara flutningskerfa.

Leiðin sem farin er i frumvarpinu er um margt lík þvi sem er í Noregi: Eitt fyrirtæki sem rekur 
flutningskerfið enda þótt það sé ekki nauðsynlega eigandi að öllu kerfmu. Munurinn er þó sá að ekki 
er tekið á því í frumvarpinu hvert þetta fyrirtæki er og þar með ekki á eignarhaldi þess. Raunar er 
heldur ekkert um þetta sagt í norsku raforkulögunum, en strax í byrjun var út frá þvi gengið að 
stofnað yrði rikisfyrirtæki um þennan rekstur. Fram kom í viðtölum bæði i Noregi og Svíþjóð að 
almenn ánægja rikir með þetta fyrirkomulag, og það meðal allra aðila í geiranum.

I 4. fylgiskjali með þessu bréfi er úrdráttur úr erindi sem orkumálastjóri hyggst flytja á Orkuþingi i 
október n.k. Þar er bent á að unnt væri að fara sömu leið og í Noregi og Svíþjóð án sérstaks 
tilkostnaðar fyrir ríkið, einfaldlega með þvi að rikið leysti til sin hluta af núverandi eignum sinum í 
orkufyrirtækjum í formi flutningsvirkja og geri úr því sérstakt fyrirtæki. I framhaldinu mætti hugsa 
sér að ríkið losaði sig við það sem þá er eftir af hlutum í þeim orkufyrirtækjum sem starfa á 
samkeppnissviðinu: I vinnslu og sölu. En það er í raun annað og ekki endilega skylt mál.

Meginatriðið er að með sérstöku ríkisfyrirtæki um rekstur flutningskerfísins væri tryggð festa og 
hlutleysi i störfum þessa mikilvæga liðar i miðlun raforku frá kaupendum til seljenda.

2.2 Gialdskrár við flutning og dreifíngu raforku

Ymis og ólik sjónarmið hafa verið uppi í kringum okkur um hvemig haga eigi verðlagseftirliti með 
sérleyfisþáttunum í markaðsvæddu raforkukerfi, með flutningi og vinnslu. Víðast hvar virðist í 
fyrstu hafa verið einblínt á arð eða rekstrarafgang fyrirtækjanna á þessu sviði og þeim i reynd 
skammtaður arður. Fyrir þessu er löng hefð í Bandaríkjunum, þar sem eftirlitið með hinum 
einkareknu orku- og simafyrirtækjum hefur verið með þessu móti. Og um margt er þessi hugsun í 
samræmi við þá meginaðferð sem viðhöfð var meðan verðlagning hérlendis var að mestu háð 
verðlagseftirliti.

Mikilvægt er að gjaldskrár og eftirlit með þeim stuðli að hagræðingu en hindri hana ekki. Því hafa 
menn fíkrað sig frá stýringu á arði yfír í stýringu á tekjum. Þannig er reynt að fínna hver sé eðlilegur 
tilkostnaður við viðkomandi þjónustu og fyrirtækjunum settur tekjurammi sem á að duga fyrir 
þessum kostnaði að viðbættri þóknun fyrir fjármagn. Takist fyrirtækjunum að haga rekstri sínum 
betur og komast af með minni tilkostnað en svarar til tekjurammans kemur það þeim í hag og eykur 
arð þeirra. Séu þau á hinn bóginn illa rekin og þrifast ekki innan sinna tekjuramma eru þau þvinguð 
til hagræðingar eða til sameiningar við önnur betur rekin fyrirtæki.

Norðmenn hafa farið i gegnum þessa þróun og eru óðum að hverfa frá arðsstýringu yfír í 
tekjustýringu. Sama virðist gerast hjá öðrum þjóðum. Síðan eru nokkuð skiptar skoðanir á því hvort 
inngrip eftirlitsaðilans eigi að koma á undan eða eftir. Það er að segja hvort setja eigi tekjurammana 
fyrirfram og birta þá fyrirtækjunum eða biða og sjá hvort þau setji sér gjaldskrár sem í reynd gefa 
þeim þær tekjur sem rýmilegar þykja. Og gerist það ekki gripi eftirlitsaðilinn inn í eftir á. Slík 
inngrip eru eftirá í Svíþjóð og Finnlandi. Þróunin í Danmörku er enn nokkuð óljós í þessum efnum 
en virðist þó nálæg þeirri norsku. í Svíþjóð fara inngrip eftirlitsaðilans fram með e.k. kærumálum 
fyrir sérstökum stjómsýsludómstólum og þykir þetta fyrirkomulag þunglamalegt.

í meginatriðum eru ákvæði hins íslenska frumvarps sniðin eftir norskri fyrirmynd, en að mati 
undirritaðs mætti orðalagið vera ögn skýrara í viðkomandi frumvarpsgrein (12. gr.). Það kann þó að 
vera smekksatriði fremur en efnislegt og verður þvi að svo komnu ekki gerð tillaga um 
orðalagsbreytingar.



Þingnefndinni til fróðleiks fylgja með bréfinu myndrammar af erindi sem orkumálastjóri flutti á 
fagþingi Samorku á Isafírði 31. mai s.l., sjá 5. fylgiskjal. Þar koma ítarlegar fram þau sjónarmið sem 
hér hafa verið reifuð.

2.3 Önnur einstök atriði

I 40. gr. frumvarpsins er ákvæði þess efnis að sá sem hyggst rannsaka auðlindir til raforkuvinnslu 
skuli “leggja fram mat á því hvernig tengja megi fyrirhugaða virkjun raforkukerfl landsins I 
mörgum tilvikum getur þetta reynst örðugt fyrr en að loknum rannsóknunum. Það getur einmitt verið 
tilgangur þeirra að fínna æskilega staðsetningu fyrir virkjun. Hér mætti huga að sveigjanlegra 
ákvæði.

Komið hefur í ljós að grundvallarákvæði í IV. kafla frumvarpsins, um dreifíveitur, getur valdið 
misskilningi. Hér er átt við skilgreiningu á “dreifiveitusvœði ”. Með þessu hugtaki er - eins og 
segir í 4. tölul., 3. gr. - átt við “landsvœði, venjulega í samfelldri heild, þar sem dreifiveita hefur 
einkarétt til dreifingar raforku ”. Hugtakið skiptir sköpum í 17. gr. - og í raun einungis þar: “A
hverju dreifiveitusvæði skal vera samrœmd gjaldskrá fyrir alla notendur”. Mikilvægt er að ljóst sé 
að sama fyrirtækið getur rekið veitur á fleiru en einu dreifiveitusvæði, enda getur það leitt til 
hagræðingar i heildarrekstri. Að þessu er raunar vikið í 14. gr. frumvarpsins. Spumingin er engu að 
síður hvort ofangreint sjónarmið mætti ekki koma skýrar fram, amk. i umsögn þingnefndarinnar um 
frumvarpið.

3. Hlutverk Orkustofnunar

Orkustofnun fær viðtækt nýtt hlutverk með frumvarpi þessu, sem m.a kemur fram i upphafi 24. gr. 
frv. þar sem segir að “ Orkustofnun [skulij hafa eftirlit með leyfum sem veitt eru samkvæmt lögum 
þessum og að starfsemi og gjaldskrá flutningsfyrirtækisins og dreiflveitna samræmist ákvæðum 
laganna og reglugerðum settum samkvæmt þeim." Hið nýja hlutverk stofnunarinnar kann að kalla á 
meiri eða minni breytingar á skipulagi hennar og er þetta í athugun í sérstakri nefnd sem 
iðnaðarráðherra skipaði með bréfi dags. 11.06.2001, sjá 6. fylgiskjal. Á þessu stigi er ekki unnt að 
segja hver niðurstaðan verður. Á það má þó minna að skipulagi stofnunarinnar var breytt á 
gagngeran hátt i ársbyrjun 1997 með það að markmiði að aðskilja stjómsýslu frá framkvæmd 
rannsókna á stofnuninni. Þegar háttvirt iðnaðamefnd tekur frumvarpið til athugunar mun væntanlega 
gefast tækifæri til að skýra frá og ræða tillögur þessarar nefndar um fyrirkomulag Orkustofnunar og 
greina frá sjónarmiðum stofnunarinnar í þeim efnum.

Auk Orkustofnunar koma Samkeppnisstofnun og Löggildingarstofa að eftirliti samkvæmt ákvæðum 
frumvarpsins. Hlutverk Samkeppnisstofnunar er afar eðlilegt. Með tilliti til þess sem tiðkast erlendis 
má á hinn bóginn spyrja hvort það gæðaeftirlit sem Löggildingarstofu er ætlað að sinna samkvæmt 
ákvæðum 28. gr. megi ekki fela kerfisstjóranum og þar með spara í beinum opinberum útgjöldum.
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