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Efni: Frumvarp til raforkulaga

Meðfylgjandi er umsögn Löggildingarstofu um “Frumvarp til raforkulaga”, mál nr. 462, sem lagt 
var fram á Alþingi á 128. löggjafarþingi.
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19.02.2003
KRÁ/JÓ

Umsögn Löggildingarstofu um þskj. 700 -  mál 462, 
Frumvarp til raforkulaga

í breyttu frumvarpi til raforkulaga hefur eftirlitshlutverk Löggildingarstofu skv. 28.gr. 
sem var í eldra fhimvarpi verið fellt út. Af því tilefni vill stofnunin taka fram 
efíirfarandi:

1. Eftirlit Löggildingarstofu með raforkufyrirtækjum og skörun.

Raforkufyrirtæki þurfa í dag að sæta eftirliti Löggildingarstofu varðandi 
rafmagnsöryggi skv. lögum nr. 146/96 um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og 
raffanga. Byggir það á sama fyrirkomulagi og fyrirhugað tæknilegt eftirlit skv. 28.gr. í 
frumvarpi til raforkulaga gerir ráð fyrir, þ.e. innra efltirlitskerfí raforkufyrirtækjanna 
sjálfra. Rafmagnsöryggiseftirlitið skarast að hluta til við tæknilegt eftirlit skv. 28.gr. 
fhimvarpsins.

2. Tvöfalt eftirlit.

Raforkufyrirtækin hafa þegar komið sér upp viðurkenndu innra eftirlitskerfi vegna 
rafmagnsöryggis, sem Löggildingarstofa hefur yfireftirlit með. Þar með hafa þau nú 
þegar leyst ýmis atriði s.s, stjómskipulag kerfisins, ábyrgð, innri og ytri úttektir og 
innleiðingu úrbótaferla ofl. Tiltölulega einfalt er að byggja á þessu kerfi og útvíkka 
það ef Löggildingarstofa mun annast eftirlitið samkvæmt 28. gr. frumvarpsins, en 
með nýjum eftirlitsaðila munu raforkufyrirtækin þurfa að byggja upp tvöfalt 
eftirlitskerfi, þar sem erfitt yrði að tryggja að ekki gætti ósamræmis og tvíverknaðar, 
og hefði í för með sér aukinn kostnað fyrir raforkufyrirtækin.

3. Er eftirlit skv. 28.gr. beint að fleirum en raforkufyrirtækjum ?

Eftirlit með tæknilegum atriðum skv 28.gr. beinist nær eingöngu að 
raforkufyrirtækjunum, en þeim er eins og áður hefur komið fram ætlað að byggja upp 
innra eftirlitskerfi. Innra eftirlitskerfið á að tryggja gæði raforku og 
afhendingaröryggi, m.a. með því að tryggja ákveðið verklag og aðgengi upplýsinga. 
Framkvæmd ytra eftirlits verður mjög sambærilegt núverandi framkvæmd yfireftirlits 
Löggildingarstofa með rafmagnsöryggismálum.

í 28.gr. er gert ráð fyrir að notendur geti borið fram kvartanir um gæði raforku til 
Löggildingarstofu (breyt. Orkustofnun). í reynd hlýtur almenna reglan að vera sú að 
farvegur slíkra kvartana og úrbóta sé um raforkufyrirtækin, enda byggja forsendur 
úrlausna á gögnum frá þeim og úrbótum sem þau framkvæma. Má benda á hliðstæðu í 
úrskurðamefnd tryggingafélaga. Þannig verða samskipti eftirlitsaðila og eftirlitsþola á 
milli stjómvaldsins og raforkufyrirtækjanna, en neytendur hafi að öllu jöfiiu aðeins 
samskipti við raforkufyrirtækin.

4. Reynsla

Löggildingarstofa hefur um margra ára bil haft með höndum yfireftirlit sem byggir á 
innra eftirlitskerfi aðila. Stofnunin hefur öðlast trausta reynslu á þessu sviði og náð að



móta árangursríkt og skilvirkt skipulag eftirlits sem grundvallað er á nútímalegum 
hugmyndum um gæðastjómun og eftirlit. Ríkir ágæt sátt meðal raforkufyrirtækjanna 
um framkvæmd þess eftirlits. Reynsla og þekking er þegar til staðar innan 
stofnunarinnar til að takast á við uppbyggingu eftirlits í anda 28.gr. frumvarps til 
raforkulaga.
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Jóhann Ólafsson 
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