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Varðar: Umsögn og athugasemdir Landsvirkjunar um frumvarp til raforkulaga

Landsvirkjun hefur borist bréf iðnaðamefndar Alþingis, dags. 5. febrúar 2003, ásamt frumvarpi 
til raforkulaga, 462. mál. Fyrirtækið gerir eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið en áskilur sér 
rétt til að gera frekari athugasemdir síðar:

Inngangur - almenn atriði
Megintilgangur frumvarps til raforkulaga er að mæta nýjum viðhorfum í rekstri raforkukerfa sem 
byggjast á aðskilnaði náttúrulegra einokunarþátta á raforkusviðinu, flutningi og dreifíngu, frá 
vinnslu og sölu með það í huga að skapa þeim síðartöldu aðstöðu til samkeppni. Jafnframt er 
tilgangur frumvarpsins að koma til móts við tilskipun ES um innri markað raforku. I Evrópu er 
smám saman að verða til einn raforkumarkaður sem gefur veruleg tækifæri til samkeppni. 
Raforkufyrirtækjum fer þar fækkandi vegna sameiningar en jafhframt stækka þau enda er það 
talið nauðsynlegt til að mæta þörfum og kröfum fijáls markaðar og standast samkeppni. 
Rafmagnsverð hefur lækkað i Evrópu með tilkomu markaðsvæðingar, einkum til stómotenda, og 
stafar sú lækkun að mestu af þvi að umframorka sem var til í hveiju ríki fyrir sig komst á markað 
i samkeppni. Hins vegar hefur rafmagnsverð lækkað mun meira en svo að arðsemi nýrra 
orkuvera sé viðunandi. Þvi er fyrirséð að rafmagnsverð í þessum löndum muni hækka á 
næstunni til að tryggja eðlilega arðgjöf af nýjum orkuverum og er sú þróun þegar hafm i 
Skandinavíu og annars staðar i Evrópu. í Bandaríkjunum hefur þróunin gengið hægar og í því 
sambandi má minna á ástandið í Kalifomíu, þar sem yfirvöld lentu í vandræðum vegna rangra 
ákvarðana, sem leitt hafa til raforkuskorts.

Þegar litið er til þess hvaða möguleika ísland hefur til að feta í fótspor annarra Evrópuríkja við 
nýskipan raforkumála kemur i ljós að á því eru ýmsir annmarkar sem stafa af einangrun og smæð 
íslenska raforkumarkaðarins. Sameiginlegur raforkumarkaður er mögulegur vegna samtengingar 
innan álfunnar. ísland er einangrað að þessu leyti, skortir samtengingu og getur því ekki flutt út 
raforku sína nema í formi einhvers konar vamings. Sæstrengur frá Islandi til meginlandsins 
myndi gerbreyta þessari stöðu en hagkvæmni slíkrar framkvæmdar er ekki nægileg í dag þótt á 
því geti orðið breyting á næstu áratugum. íslenski rafmagnsmarkaðurinn er afar smár og skiptist 
hann þannig á árinu 2002 að rafmagnssala til stóriðju nam 65% af heildar rafmagnssölunni en 
35% til almenningsrafveitna. Hlutur stóriðju mun væntanlega aukast verulega á næstu árum.
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Rafmagnssala til stóriðju byggist að öllu leyti á 20 ára rafmagnssamningum og koma núgildandi 
samningar ekki til endumýjunar fyrr en á árunum 2014-2019. Lokið hefur verið við 
rafmagnssamning við Fjarðaál og er hann til 40 ára. Nýir stóriðjusamningar og endumýjun 
þeirra eldri verða án efa til langs tima. Samkeppni um rafmagnssölu til stóriðju er því 
takmörkunum háð. Þá ber og að hafa það í huga að rafmagnssala til stóriðju er í harðri 
alþjóðlegri samkeppni sem kemur fram í staðarvali fyrirtækjanna. Samkeppni á 
raforkumarkaðnum á næstu ámm verður því eingöngu bundin við sölu á almennum markaði og 
þá einungis hvað framleiðsluþáttinn varðar og nær því til um 20% af heildarveltu 
raforkumarkaðarins. Vakin er athygli á því að fyrirhuguð gjaldtaka af stóriðjurafmagni 
samkvæmt fhimvarpinu er í raun gjaldtaka af Landsvirkjun þar eð fyrirtækið á þess ekki kost að 
sækja frekari greiðslur til stóriðjufyrirtækjanna undir gildandi samningum. Gera má ráð fyrir því 
að öðru máli gegni um gjaldtöku af rafmagni almenningsveitna. Landsvirkjun situr þvi ekki við 
sama borð og önnur raforkufyrirtæki hvað stóriðjuhlutann áhrærir.

Landsvirkjun hefur til þessa haft söluskyldu á rafmagni til almenningsveitna og hefur þess vegna 
fjárfest í virkjunum og flutningslínum sem endurgreiðast á löngum tíma. Rafmagnssamningar 
við almenningsveitumar hafa hins vegar verið til eins árs í senn. Uppi em hugmyndir um að 
bjóða veitunum upp á langtímasamninga um rafmagnskaup. Þessir samningar gætu verið til 
mislangs tima og yrði veittur afsláttur af heildsöluverðinu sem miðaðist við lengd samninganna. 
Markmiðið með langtímasamningum er að tryggja eins og kostur er jafnvægi milli framleiðslu og 
eftirspumar.

Fjögur fyrirtæki sem stunda raforkuframleiðslu og sölu skera sig úr hvað stærð snertir. Hér á 
eftir verða sýndar tölur úr ársreikningum þessara fyrirtækja fyrir árið 2001:

Tekjur Hagnaður Eigið fé Eignir alls Eiginfjár-
m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. hlutfall

Landsvirkjun 13.009 -1.839 37.696 132.141 29%
Orkuveita Reykjavíkur 10.516 -533 34.935 56.885 61%
RARIK 5.366 -380 10.964 15.543 71%
Hitaveita Suðumesja 2.816 613 9.549 12.099 79%

Öll ofannefnd fyrirtæki önnur en Landsvirkjun reka hitaveitur en Orkuveita Reykjavíkur rekur 
auk þess vatnsveitu. Rétt þykir að minna á með vísun í töfluna að á markaðnum era fjögur stór 
fyrirtæki en ekki eitt eins og oft kemur fram við umfjöllun um raforkumál og er þá venjulega átt 
við Landsvirkjun. Eins og kunnugt er hafa bæði Orkuveita Reykjavíkur og Hitaveita Suðumesja 
aukið markaðshlutdeild sína að undanfömu með yfirtöku á öðram orkufýrirtækjum og eru enn 
frekari aðgerðir af þessu tagi í undirbúningi. Öll orkufyrirtæki hér á landi önnur en 
Landsvirkjun, þ.m.t. hitaveitur svo og vatnsveitur, hafa einkasölurétt á veitusvæðum sínum. 
Hafa ber í huga að þó svo að aðstaða til samkeppni myndist á raforkumarkaðnum þá á það sama 
ekki við um rekstur hitaveitna og getur einokun á því sviði takmarkað eða hindrað 
samkeppnismöguleika í rafmagnssölu nema gripið sé til viðeigandi aðgerða eins og gert er ráð 
fyrir í 3. mgr. 41. greinar raforkulagaframvarpsins.

Raforkulagafrumvarpið eins og það lítur út i dag hefur í för með sér að flutningsstarfsemi 
Landsvirkjunar verði sjálfstæð rekstrareining. Þessa aðskilnaðar er ekki krafist af öðram 
raforkufyrirtækjum og er þeim heimilt að reka með bókhaldslegum aðskilnaði einokunarþætti
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með öðrum rekstrarþáttum. Jafnframt er þeim heimilt að reka “óskylda” einokunarþætti s.s. 
hitaveitur enda komi til bókhaldslegur aðskilnaður þeirra þátta. í umsögn um 
raforkulagafrumvarp sem lagt var fram á árinu 2001 taldi Landsvirkjun nauðsynlegt að 
einokunarþættir yrðu aðgreindir í sjálfstæð fyrirtæki og stuðla þannig að eðlilegum 
markaðsviðskiptum í raforku. Eins og áður segir gerir raforkulagafrumvarpið ráð fyrir að 
bókhaldslegur aðskilnaður nægi hjá öðrum raforkufyrirtækjum en Landsvirkjun. Það er álit 
Landsvirkjunar að unnt sé að fallast á þetta fyrirkomulag og þá sérstaklega með hliðsjón af 
ákvæðum 41. gr. frumvarpsins. Landsvirkjun telur að það sé forsenda fyrir bókhaldslegum 
aðskilnaði að kveðið sé á um hvemig fara skuli með kostnað í rekstrar- og efnahagsreikningi 
einstakra rekstrarþátta og þá ekki síst hvað varðar fyrirtæki sem selur auk rafmagns heitt vatn en 
ákvæði sem lúta að þessu er að finna í 3. mgr. 41. greinar.

Að öðru leyti gerir Landsvirkjun athugasemdir við nokkrar greinar raforkulagafrumvarpsins og 
fylgja hér með tvö fylgiskjöl.

Virðingarfyllst

Hjál:
Fylgiskjal 1: Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.

Fylgiskjal 2: Fjallar sérstaklega um 41. grein frumvarpsins þar sem lagt er til annað verklag en 
raforkulagafrumvarpið gerir ráð fyrir hvað varðar sameiginlega rekstrar- og 
efnahagsliði.
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Landsvirkjun
Skrifstofa forstjóra 18.02.2003

Mál: 98.13

Umsögn og athugasemdir Landsvirkjunar 
við einstakar greinar frumvarps til raforkulaga

3. gr.

Athuga þarf betur skilgreiningar, t.d. sem hér greinir:

í tölulið 2 þar sem “dreifing” er skilgreind sem “flutningur raforku um 
dreifikerfi”. “Flutningur” samkvæmt 9. tölulið er hinsvegar skilgreindur sem 
“flutningur raforku um flutningskerfi”.

í 14. tölulið er hugtakið “raflína” skilgreint. Svo er að sjá sem hugtakið taki 
einnig til rafstrengs, en í almennu máli er greint þama á milli, þ.e. loftlínu og 
jarðstrengs.

í 22. tölulið þyrfti að tilgreina betur hvaða leyfi er átt við í skilgreiningu á 
hugtakinu “virkjunarleyfi”.

4. gr.

í 2. mgr. er kveðið á um að virkjunarleyfi falli úr gildi 10 árum eftir veitingu þess ef 
leyfishafi hefur þá ekki hafið framkvæmdir og 15 árum eftir veitingu þess ef virkjun er 
þá ekki komin í rekstur. í 3. mgr. er síðan kveðið á um að virkjunarleyfi falli niður hafi 
hvorki náðst samkomulag við landeigendur né eigendur orkulinda eða eignamáms óskað 
innan 90 daga frá útgáfu þess. Telja má að nær útilokað sé að ljúka slíkum samningum 
á svo skömmum tíma. Má því ganga út frá að eignamámsleiðinni yrði 
undantekningarlítið beitt sbr. 23. gr. frumvarpsins.

5. gr.
/  /  

I lok 4. málsgreinar er ráðherra heimilað að endurskoða ákvæði virkjunarleyfis. I
frumvarpið vantar ákvæði sem tryggja að slíkar breytingar raski ekki rekstrarforsendum
viðkomandi virkjunar, hvorki tæknilega né fjárhagslega. Tryggja þarf bótarétt
leyfishafa verði réttindi hans skert.

6. gr.

6. töluliður fjallar um ráðstöfun mannvirkja og tækja að rekstrartíma loknum. Ekki er 
gert ráð fyrir afmörkuðum rekstrartíma og því væri betra að segja “ef leyfishafi eða 
arftaki hans hættir rekstri raforkuversins”.

í niðurlagi greinarinnar er ráðherra heimilað að kveða á um að endurskoða skuli 
virkjunarleyfi að tilteknum tíma liðnum, enda hafi forsendur breyst. Hér þarf að tryggja 
að slík endurskoðun raski ekki rekstrarforsendum virkjunar, jafnt tæknilega sem 
fjárhagslega. Tryggja þarf bótarétt leyfishafa verði réttindi hans skert.



L A N D S V I R K J U N - 2 -

15. gr.

Um 5. tölulið er vísað til umsagnar um 6. tölulið 6. greinar.

Um niðurlag greinarinnar er vísað til umsagnar um niðurlag 6. greinar.

16. gr.

1. töluliður er mótsagnakenndur. Allir eiga rétt á tengingu en þó er heimilt að synja 
nýjum aðilum um tengingu.

24. gr.

í greininni er kveðið á um víðtækt eftirlitshlutverk Orkustofnunar, ekki eingöngu 
samkvæmt þessum lögum, sem þó eru afar víðtæk, heldur einnig samkvæmt öðrum 
heimildum eins og segir í frumvarpinu. Auk eftirlits Löggildingarstofu og annarra 
opinberra aðila hafa raforkufyrirtækin flest tekið upp gæðakerfi og komið á innra 
eftirliti. Gæta verður þess að þetta víðtæka eftirlit valdi ekki stórauknum kostnaði sem 
lagður verður á raforkufyrirtækin og á endanum á raforkunotendur.

25. gr.
Hér eru Orkustofnun fengnar mjög víðtækar heimildir til að krefjast upplýsinga og 
gagna frá orkufyrirtækjum og stjómvöldum. Nauðsynlegt er að tryggja viðskiptaleynd 
og koma í veg fyrir óhóflega vinnu við skýrslugerðir til stofnunarinnar.

28. gr.

í fyrri gerð frumvarpsins var gert ráð fyrir að Löggildingarstofa hefði eftirlit með 
tæknilegum þáttum rafveitna s.s. rafmagnsöryggismálum, afhendingaröryggi og gæðum 
raforku. í frumvarpinu eins og það liggur fyrir nú er gert ráð fyrir að Orkustofnun taki 
að sér þetta hlutverk ásamt eftirliti með því að fyrirtækin starfi samkvæmt gildandi 
lögum og reglugerðum.

Það er skoðun Landsvirkjunar að fyrri tillagan hafi verulega kosti umfram þá sem nú 
liggur fyrir. Þannig væri tæknilegt eftirlit á einni hendi í stað tveggja.

Landsvirkjun leggur til að þessu ákvæði í frumvarpinu verði breytt til fyrra horfs.

31. gr.

Samkvæmt 1. tölulið skal flutningsfyrirtækið greiða gjald af raforku sem mötuð er inn á 
flutningskerfið, þar með talið raforku til stóriðju. Landsvirkjun getur ekki innheimt 
þennan kostnað frá stóriðjukaupendum á gildistíma núverandi samninga. Komist þeir 
stóriðjusamningar, sem nú eru í burðarliðunum, til framkvæmda mun stóriðjurafmagn 
margfaldast á næstu ámm og innmötunargjald þá vaxa langt umfram áætlaðar tekjur 
eftirlitsaðila af því gjaldi.

í athugasemdum með 31. gr. fmmvarpsins er gert ráð fyrir að flutningsfyrirtækið greiði 
40millj.kr. gjald á ári til að standa undir eftirlitskostnaði Orkustofnunar og að 
dreifiveitur greiði 30 millj.kr. á ári eða samtals 70 millj.kr. Auk þess er í frumvarpinu 
gert ráð fyrir að skoðunarstofur sinni víðtæku eftirlitshlutverki sem
raforkufyrirtækjunum beri að kosta. Að óbreyttum lögum greiða raforkufyrirtækin um 
100 millj.kr. árlega til Löggildingarstofu. Ljóst er að eftirlitsþáttur fyrirliggjandi
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frumvarps mundi leiða til mikillar útgjaldaaukningar raforkufyrirtækja. Með vísan til 
umsagnar um 24. gr. telur Landsvirkjun að svo umfangsmikið eftirlit, með tilheyrandi 
kostnaði, sé óþarft.

41. gr.

Sjá fylgiskjal 2.
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Landsvirkjun
Reikningshald 18.02.2003

Mál: 98.13

Umsögn og athugasemdir Landsvirkjunar 
við 41. grein frumvarps til raforkulaga, ársreikningar

Eftirfarandi eru 1. og 2. ml 3. mgr. 41. gr.: “Fastafjármunum sem ekki er unnt aö 
heimfœra beint á einstaka starfsemi skal skipt á hverja þeirra íþeim  hlutföllum sem 
eru á milli þeirra fastafjármuna sem heimfœranlegir eru. Hið sama gildir um 
afskriftir a f þeim eignum sem ekki er unnt aö skipta. ”

Hér vaknar spumingin um hvort miða skuli við bókfært verð fastafjármuna eða 
stofnverð. Innanhússtillögur Landsvirkjunar gera ráð fyrir að skipta sameiginlegum 
afskriftum á milli tekjuaflandi sviða í sömu hlutföllum og beinar afskriftir. Þannig er í 
drögum Landsvirkjunar ekki gert ráð fyrir skiptingu skv. frumvarpinu, þar sem tillögur 
Landsvirkjunar gera ráð fyrir skiptingu í sömu hlutföllum og beinar afskriftir en ekki í 
sömu hlutföllum og fastafjármunir. Þetta getur gefið mismunandi niðurstöðu m.a. 
vegna þess að fyrningarhraði er mismunandi, auk þess sem svara þarf spurningunni um 
hvort miða eigi við bókfært verð á hverjum tíma eða stofnverð. Hér er hins vegar um 
óverulegar ljárhæðir að ræða sem væntanlega verða nær eingöngu vegna sameiginlegra 
kerfa. Sú leið sem frumvarpið gerir ráð fyrir virðist í sjálfu sér ásættanleg ef svar kemur 
við spumingunni um hvort miða eigi við stofnverð eða bókfært verð við skiptingu 
sameiginlegra eigna og afskrifita.

Eftirfarandi er 3. ml. 3. mgr. 41. gr.: “Hreinu veltufé, að frádregnum afborgunum 
næsta árs a f langtímaskuldum, skal skipt í  þeim hlutföllum sem eru milli beinna 
tekna a f hverri einstakri starfsemi. ”

Skipting með þessum hætti getur ekki talist ásættanleg. í frumvarpinu kemur fram að 
flutningsfyrirtækið megi ekki stunda aðra starfsemi en þá sem er nauðsynleg til að það 
geti rækt skyldur sínar skv. lögum þessum. Ljóst er að staða hreins veltuíjár 
Landsvirkjunar getur verið mjög mismunandi frá ári til árs sem m.a. helgast af 
ijármögnun virkjunarframkvæmda og öðrum umsvifum. Dæmi: Hvernig lítur hreint 
veltufé út í árslok 2003 ef lagt verður í 20 milljarða ijárfestingu á árinu 2003 vegna 
byggingu orkuvers?

Eftirfarandi er 4. ml. 3. mgr. 41. gr.: “Langtímaskuldir skal heimfæra á einstaka 
starfsemi í  sömu hlutföllum og fastafjármuni. ”
Landsvirkjun hefur gert ráð fyrir 20% eiginfjárhlutfalli og 80% lánsfjármögnun á 
flutningsfyrirtækinu. Ofangreint ákvæði frumvarpsins er ekki í samræmi við þær 
áætlanir og mundi leiða til þess að sama eiginfjárhlutfall yrði í orkuframleiðsluhluta 
Landsvirkjunar og flutningsfyrirtækinu. Landsvirkjun telur eðlilegt að eiginfjárhlutfall 
flutningsfyrirtækisins verði lægra enda mun það ekki starfa í samkeppnisumhverfi.
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Eftirfarandi er 5. ml. 3. mgr. 41. gr.: “Rekstrartekjum og rekstrarkostnaði sem ekki 
er unnt að heimfcera beint á einstaka starfsemi skal skipt íþeim hlutföllum sem eru á 
milli tekna og kostnaðar sem heimfœranlegur er. ”

Hér vaknar spuming um hvað teljist til sameiginlegs kostnaðar og hvað til 
heimfæranlegs kostnaðar samkvæmt frumvarpinu. Spuming er hvort sameiginlegur 
kostnaður geti talist heimfæranlegur við það eitt að tekin sé ákvörðun um skiptingu eftir 
ákveðnum viðmiðum svo sem starfsmannafjölda, veltu, færslufjölda eða hverju sem 
rökrétt þykir að miða við í því sambandi Velta má fyrir sér hvort ákvörðun um að 
skipta sameiginlegum kostnaði eftir ákveðnum hlutföllum sem byggja á hugleiðingum 
um eðli kostnaðarins sé í eðli sínu “huglægari” heldur en ákvörðun um skiptingu út frá 
starfsmannafjölda, færslufjölda eða hvers annars viðmiðs sem gæti talist rökrétt. 
Ennfremur hvort skipting sameiginlegs kostnaðar skuli fremur vera í sömu hlutföllum 
og beinn kostnaður. Akvörðun um skiptingu á sameiginlega kostnaðinum verður í 
öllum tilvikum að einhverju leiti “huglæg”, hvort sem ákvörðun um skiptingu er sett inn 
í lög eða ekki. Það helgast ofur einfaldlega af því að um sameiginlegan kostnað er að 
ræða.

Varðandi skiptinguna í frumvarpinu (að skipta sameiginlegum kostnaði í sömu 
hlutföllum og beinum ko stnaði) þá e r varhugavert að álykta svo að hún g eti átt við 
Landsvirkjun þannig að það endurspegli eðlilega skiptingu. Þau hlutföll sem 
Landsvirkjun miðar við eru byggð á athugunum á eðli sameiginlegs kostnaðar í hverju 
tilviki og ættu að mati fyrirtækisins að gefa eðlilegri skiptingu. Miðað við frumvarpið 
er hins vegar gert ráð fyrir að ef fyrirtæki telji að skiptireglur skv. 3. og 4. mgr. eigi ekki 
við um starfsemi þess þá geti það óskað eftir því við Orkustofnun með rökstuddri beiðni 
að því sé heimilt að byggja á öðmm skiptigmnni og að Orkustofnun skuli í framhaldinu 
taka rökstudda ákvörðun um þann skiptigrundvöll sem byggt skuli á.

Mælt er með því að gerðar verði breytingar á 3. og 5. mgr. 41. greinar raforkulagafrum- 
varpsins, þannig að það verði meginregla að raforkufyrirtækjunum beri sjálfum að 
ákvarða fyrirfram reglur um skiptingu einstakra liða í rekstrar- og efnahagsreikningi, 
enda skuli slík skipting hafa verið borin undir Orkustofnun og hlotið samþykki hennar. 
Fari raforkufyrirtækin hins vegar ekki að slíkum reglum um ákvörðun skiptingar skuli 
ákvæði frumvarpsins um skiptingu gilda. Gengið er út frá því að ákvörðun 
Orkustofnunar sé áfrýjanleg.

Með þessu móti væri áherslum breytt þannig að ákvæði frumvarpsins tækju ekki 
sjálfkrafa gildi, hversu vel eða illa sem þau ættu við, heldur legðu fyrirtækin sjálf 
gmnninn að eðlilegri kostnaðarskiptingu.

Meðfylgjandi er 41. gr. raforkulagafrumvarpsins þar sem ofangreindar tillögur 
Landsvirkjunar hafa verið felldar inn í textann.



Breytingartillögur Landsvirkj unar

41.gr.
Arsreikningar

Um ársreikninga fyrirtækja sem falla undir ákvæði laga þessara fer samkvæmt lögum 
um ársreikninga.

Ef fyrirtæki á samkvæmt lögum þessum að halda reikningum vegna mismunandi 
starfsemi sinnar aðskildum i bókhaldi skal gera sérstaka grein fyrir hverri þeirra í 
ársreikningi. Sú sundur-liðun má koma fram i skýringum með ársreikningi.

Sam eiginlegum  rekstrartekium og rekstrarkostnaði sem ekki er unnt að heim færa beint 
á einstaka starfsemi skal skipt á fyrirfram ákveðinn hátt sem ákvarða skal á grundvelli 
athugana á einstökum tekiu- og kostnaðarliðum og borinn hefur verið undir Orkustofnun 
og hlotið sambvkki hennar. Hliðstæðar reglur gildi varðandi ákvörðun um skiptingu 
sameiginlegra afskrifta. fiármagnskostnaðar og efnahagsliða. Sé hins vegar ekki farið að 
fram angreindum  ákvæðum varðandi ákvörðun skiptingar gilda eftirfarandi ákvæði:

Fastafjármunum sem ekki er unnt að heimfæra beint á einstaka starfsemi skal skipt á 
hveija þeirra í þeim hlutföllum sem eru á milli þeirra fastafjármuna sem heimfæranlegir 
eru. Hið sama gildir um afskriftir af þeim eignum sem ekki er unnt að skipta. Hreinu 
veltufé, að frádregnum afborgunum næsta árs af langtimaskuldum, skal skipt í þeim 
hlutföllum sem eru milli beinna tekna af hverri einstakri starfsemi. Langtimaskuldir skal 
heimfæra á einstaka starfsemi í sömu hlutföllum og fastafjármuni. Rekstrartekjum og 
rekstrarkostnaði sem ekki er unnt að heimfæra beint á einstaka starfsemi skal skipt i þeim 
hlutföllum sem eru á milli tekna og kostnaðar sem heimfæranlegur er.

Starfræki vinnslufyrirtæki jarðvarmaorkuver sem vinnur raforku og afhendir aðra orku, 
svo sem heitt vatn eða gufu, sbr. 1. mgr. 7. gr., skal við bókhaldslegan aðskilnað skipta 
þeim þáttum í rekstrar- og efnahagsreikningi sem getið er um í 3. mgr. þessarar greinar i 
hlutfalli við verðmæti þeirra orku sem afhent er. Verðmæti raforkunnar skal miðast við 
meðalverð á raforku við stöðvarvegg í viðskiptum til almennra nota hérlendis. Verðmæti 
annarrar orku, svo sem heits vatns og gufu, skal miðast við að arður af fastafjármunum 
sem eru bundnir í jarðvarmaorkuverinu sé svipaður og heildararður af fastaíjármunum 
fyrirtækisins.

Nú telur Telii fvrirtæki að eðli starfsemi þesssinnar eða umfang leiði til þess að 
gildandi skiptireglur skv. 3. eða 4. mgr. eigi ekki við um starfsemi fyrirtækisins-r-G_getur 
fyrirtækið þá það óskað eftir þvi við Orkustofnun með rökstuddri beiðni að því sé heimilt 
að byggja á öðrum skiptigrundvelli. Orkustofnun skal innan sex vikna frá móttöku beiðni 
taka rökstudda ákvörðun um þann skiptigrundvöll sem byggt skal á.

Ráðherra getur í reglugerð sett nánari fyrirmæli um bókhaldslegan aðskilnað, þ.m.t. 
þær upplýsingar sem skulu koma fram í ársreikningi fyrirtækja sem falla undir ákvæði 
þessarar greinar, og um skiptigrundvöll milli mismunandi starfsemi.


