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Frumvarp til raforkulaga

Á fundi borgarráðs 18. þ.m. var lögð fram umsögn borgarlögmanns og forstjóra Orkuveitu 
Reykjavíkur frá 17. þ.m. um frumvarp til raforkulaga.

Umsögnin, sem fylgir í ljósriti, er hér með send iðnaðamefnd Alþingis til kynningar.

Þórólfur Ámason

Afrit:
Borgarlögmaður
Forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur sf.
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Umsögn Reykjavíkurborgar og Orkuveitu Reykjavíkur um frumvarp til raforkulaga

Iðnaðamefnd Alþingis hefur óskað umsagnar Reykjavíkurborgar og Orkuveitu Reykjavíkur 
um frumvarp til raforkulaga, heildarlög.

Reykjavíkurborg og Orkuveita Reykjavíkur gáfu umsögn um frumvarp til raforkulaga í 
september 2001 og voru gerðar verulegar athugasemdir við frumvarpið. I því frumvarpi sem 
nú er lagt fyrir Alþingi hefur verið tekið tillit til fjölmargra athugasemda og ábendinga sem 
fram komu í umsögninni. Af hálfu umsagnaraðila eru ekki gerðar athugasemdir við meginefni 
frumvarpsins en þó þykir nauðsynlegt að gera athugasemdir við einstakar greinar þess.

Engar athugasemdir eru gerðar við I  kafla frumvarpsins. í frumvarpinu kemur fram að 
sérstakt frumvarp verði samið og flutt um efni III. kafla sem fjallar um flutning, því þykir á 
þessu stigi ekki tilefni til athugasemdá eða sérstakrar umfjöllunar um þann kafla. Þær 
athugasemdir sem fram eru settar um aðra kafla varðandi bókhald eiga þó einnig við um ]H. 
kafla.

H. kafli
Lögð er til eftirfarandi breyting á 7.gr.
Lagt er til að 3. ml. 1. mgr. verði svohljóðandi:
I þeim til gangi að fyrirbyggja slíkar niðurgreiðslur skal fyrirtækið í bókhaldi sínu halda 
reikningum vegna beinna rekstrartekna og rekstrargjalda og beinna fjárfestinga í varanlegum 
rekstrarfjármunum fyrir vinnslu raforku aðskildum frá reikningum vegna annarrar vinnslu.

Skýring:
I samræmi við breytingatillögur sem gerðar eru við 41 gr. er jafnframt nauðsynlegt að kveða 
skýrar á um hvað felist í bókhaldslegum aðskilnaði í þeim lagagreinum þar sem fjallað er um 
reikningslegan aðskilnað vegna einstakra starfsþátta hjá raforkufyrirtækjunum.

Óraunhæft er að gera ráð fyrir bókhaldslegri uppskiptingu á öllum tekjum, gjöldum, eignum 
og skuldum. Því er miðað við að einungis beinum tekjum, gjöldum og fjárfestingum verði 
skipti upp á aðgreinda bókhaldslykla. Hins vegar verði gengið út frá því að sameiginlegum 
eða óbeinum kostnaði verði deilt út á einstaka starfsþætti með viðurkenndum aðferðum sem 
samþykktar eru af eftirlitsaðila. ítarleg aðgreining á öllum reikningum í bókhaldi er 
óframkvæmanleg nema með gífurlegum kostnaðarauka fyrir fyrirtækin og töfum á 
nauðsynlegri reglubundinni innri og ytri skýrslugerð, auk þess sem ósýnt er um 
viðbótarávrnning af því.
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IV. kafli
Lögð er til eftirfarandi breyting á 16.gr.
Lagt er til að 1. ml. 2. mgr. verði svohljóðandi:
Stundi dreifiveita aðra starfsemi en raforkudreifingu skal fyrirtækið í bókhaldi sínu halda 
reikningum vegna beinna rekstrartekna og rekstrargjalda og beinna fjárfestinga í varanlegum 
rekstrarfjármunum fyrir dreifmgu aðskildum frá reikningum vegna annarrar starfsemi.

Skýring:
Vísað er í skýringu við 7.gr.

Lagt er til að 2.ml. 2.mgr. 16. gr. "Reki sama dreifiveita dreifikerfi á fleiri en einu 
gjaldskrársvæði skal fyrirtækið halda aðskilda reikninga í bókhaldi sínu fyrir hvert svæði." 
verði felldur brott.

Skýring:
Ekki verða séðir neinir augljósir hagsmunir að því að halda þessum lið inni en slíkur 
bókhaldslegur aðskilnaður getur leitt til mikils kostnaðar fyrir dreifiveituna. Ef dreifiveita 
telur nauðsynlegt að hafa fleiri en eitt gjaldskrársvæði getur eftirlitsaðili, sbr. 25. gr., kallað 
eftir þeim upplýsingum sem hann telur nauðsynlegar.

Lagt er til að fellt út úr l.ml. l.tl. 3. mgr. "sem skal tilgreint í gjaldskrá".

Skýring:
Ekki er mögulegt að tilgreina öll tilvik í gjaldskrá. Því þar að vera nauðsynlegt að geta gert 
sér samninga í þeim tilfellum þegar um óvenjulegar aðstæður er að ræða svo sem fjallstoppa 
og eyjar, sbr. 4. mgr. 17. gr.

Lögð er til eftirfarandi breyting á 17.gr.
Lagt er til að 2.tl. 2. mgr. verði svohljóðandi:
Arðsemi fjárfestingar dreifikerfis fyrir fjármagnsliði og skatta (EBIT) skal að jafnaði vera 2 % 
raunávöxtun eða hærri en þó ekki yfír tvöfaldri meðal raunávöxtun ríkisskuldabréfa síðustu 
fimm á r .

Skýring:
Mjög flókið og ógegnsætt er að skipta skuldum, veltufjármunum og eigin fé niður á einstaka 
rekstrarliði. Mun einfaldara og skýrara er að gera arðsemiskröfu fyrir fjármagnsliði og skatta 
á þá fjárfestingu sem bundin er í dreifikerfinu á hverjum tíma.

Lagt er til að l.ml. 4.tl. 2. mgr. verði svohljóðandi:
í stað "arðsemi eigin fjár dreifiveitu" komi "arðsemi fjárfestingar dreifikerfis fyrir 
fjármagnsliði og skatta (EBIT)".

Skýring:
Sjá skýringu vegna 2.tl. 2. mgr.

V. kafli.
Lögð er til eftirfarandi breyting á 19.gr
Lagt er til að 2. ml. 2. mgr. verði svohljóðandi:
I þeim tilgangi að fyrirbyggja slíkar niðurgreiðslur skal fyrirtækið í bókhaldi sínu halda 
reikningum vegna beinna rekstrartekna og rekstrargjalda og beinna fjárfestinga í varanlegum 
rekstrarfjánnunum fyrir sölustarfsemi aðskildum frá annarri starfsemi.
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Skýring:
Vísað er í skýringu við 7.gr.

Engar athugasemdir eru gerðar við VI. kafla.

VII. KAFLI
Gert er ráð fyrir óhóflegu eftirliti Orkustofnunar. Benda má á að t.d. Orkuveita Reykjavíkur er 
með vottað gæðakerfi skv. ISO 9001, innra öryggiskerfi rafmagns skv. lögum nr. 146/1996 og 
innra eftirlit vatns skv. lögum nr.7/1998. Einnig er fyrirtækið endurskoðað af löggiltum 
endurskoðendum. Því verður ekki séð að ástæða sé til að viðamikið ytra eftirlit verði sett upp 
til að framfylgja þessum lögum.
y

I greinum 24 til 26 er verið að leggja til að búinn verði til nýr eftirlitsaðili hjá Orkustofnun 
sem ekki eru færð sérstök rök fyrir að þurfi að vera. Engar sérstakar ástæður eru færðar fyrir 
því að það þurfi sérstaka stofnun til að hafa eftirlit með orkufyrirtækjum. Því er lagt til að 24 
gr. til og með 26. grein og 30. grein verði endurskoðaðar og Samkeppnisstofnun hafi 
eftirlit með viðskiptalegum þáttum orkufyrirtækjanna en Löggildingarstofa með tæknilegum 
þáttum til samræmis við aðrar atvinnugreinar. Komi til álita að Orkustofnun fari með 
eftirlitshlutverk skv. frumvarpinu er nauðsynlegt að færa eftirlitshlutverk annarra 
ríkisstofnana til Orkustofnunar til þess að koma í veg fyrir óhóflegan kostnað og tvíverknað.

Benda má á að skv. 31.gr. frumvarpsins mun Orkuveita Reykjavíkur greiða á annan tug 
milljóna króna árlega til Orkustofhunar vegna þessa eftirlits. Með hliðsjón af fjárhæðinni 
munu því tveir 2-3 starfsmenn Orkustofnunar hafa af því fullan starfa að hafa eftirlit með 
Orkuveitu Reykjavíkur. Rétt er að benda á að kostnaður við eftirlit Orkustofnunar er skv. 
þessu liðlega þrefaldur kostnaður við endurskoðun Orkuveitunnar.

Jafnframt greiðir Orkuveitan í nú þegar vegna öryggiseftirlits Löggildingarstofu og mun skv. 
lögum þurfa að gera það áfram.

í 31.gr. er kveðið á um gjöld til að standa undir kostnaði. Þar mun því vera átt við 
þjónustugjöld en greinin byggir samt sem áður ekki á slíkum gjöldum heldur beinni 
skattheimtu. Ekki verður séð að kostnaður við eftirlit á fyrirtækjunum sé háður fjölda kWh 
sem dreifikerfið flytur. Því verður að sýna fram á hver kostnaður er áður en eftirlitsgjöld 
vegna einstakra fyrirtækja eru ákveðin.

VIIIKAFLI
Gerð er athugasemd við 33. gr. sem fjallar um gjaldtöku vegna útgáfu leyfa. Af greininni 
verður ekki ráðið hvort um þjónustugjöld eða skatt er að ræða. Ef um þjónustugjöld er að 
ræða vegna útgáfu leyfa á gjaldið að vera í samræmi við kostnað leyfisveitanda við útgáfu 
leyfisins. Ef um skatt er að ræða á að kalla gjöldin því nafni og orða greinina í samræmi við 
það.

IX. KAFLI
Lagt er til að 40.gr. verði felld út.
Skýring:
Óþarft er að lögfesta að önnur lög gildi. Þá er ankannalegt að setja skilyrði. um atriði sem 
sýnilega eiga betur heima í öðrum lögum. Auk þess er með öllu ástæðulaust að gera kröfu um 
að mat á endanlegri útfærslu virkjunar liggi fyrir áður en rannsóknarleyfi er geflð út. Upphaf 
rannsókna nýrra virkjana er oft tíu til tuttugu árum áður en afhending orku frá þeim hefst og 
hafa bæði tæknilegar og landfræðilegar forsendur mikið breyst á þeim tíma.



4

Lögð er til eftirfarandi breyting á 41.gr.
Lagt er til að 41.gr. verði svohljóðandi:

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 í bókhaldi skal fyrirtækið gera grein fyrir afkomu einstakra rekstrarþátta í 
skýrslu til eftirlitsaðila sbr. 25.gr frumvarpsins.

Starfræki vinnslufyrirtæki jarðvarmaorkuver sem vinnur raforku og afhendir aðra orku, svo 
sem heitt vatn eða gufu, sbr. 1. mgr. 7. gr., skal fyrirtækið gera grein fyrir bókhaldslegum 
aðskilnaði í skýrslu til eftirlitsaðila sbr. 25.gr. frumvarpsins. Við skiptingu sameiginlegra 
íjárfestinga í orkuverinu skal notast við skiptireglur sem bomar hafa verið undir og 
samþykktar hafa verið af eftirlitsaðila.

Ráðherra getur í reglugerð sett nánari fyrirmæli um bókhaldslegan aðskilnað, þ.m.t. þær 
upplýsingar sem skulu koma fram í skýrslu fyrirtækja til eftirlitsaðila og um skiptigrundvöll 
milli mismunandi starfsemi.

Skýring:
Mikilvægt er að orkufyrirtæki sitji við sama borð og önnur fyrirtæki á samkeppnismarkaði 
hvað varðar framsetningu ársreikninga og sértækum reglum sé haldið í lágmarki. Óeðlilegt er 
að orkufyrirtæki þurfi í ársreikningi að upplýsa samkeppnisaðila um hluti sem geta skaðað 
samkeppnisstöðu þeirra. Skv. 25.gr. frumvarpsins er Orkustofhun falið víðtækt 
eftirlitshlutverk og hlýtur að teljast fullnægjandi að gera henni grein fyrir þessum þáttum. 
Hvert jaxðvarmaorkuver hefur sína sérstöðu hvað varðar hlutföll og eðli raforku- og 
hitaframleiðslu, forsendur virkjunar eru mismunandi frá einni virkjun til annarrar. Eðlilegt er 
að lagt sé mat á hveija virkjun fyrir sig og því getur einsleit regla ekki gilt. Þar af leiðandi er 
eðlilegt að eftirlitsaðili leggi mat á hvert tilvik fyrir sig. Sem dæmi má taka að raforkuver hjá 
Orkuveitu Húsavíkur hefði líklega ekki verið reist ef reiknireglur frumvarpsins hefðu gilt.

Lögð er til eftirfarandi breyting á 43.gr.
Lagt er til að 3.ml. verði felldur niður.

Skýring:
Þarfnast ekki skýringar.

Gerð er athugasemd við 45. gr.
Veita þarf starfandi orkufyrirtækjum ákveðið svigrúm til þess að aðlaga starfsemi sína að 
breyttu umhverfi. Mikil fyrirhöfn og kostnaður er því samfara að breyta bókhaldi og 
reikningsskilaaðferðum á miðju ári og því eðlilegt að þau ákvæði frumvarpsins og ákvæði til 
bráðabirgða sem fjalla um bókhald og reikningsskil taki gildi frá og með 1. janúar 2004.

Gerð er athugasemd við bráðabirgðaákvæði nr V.
Vísað er í athugasemd við 45.gr. Einnig er óraunhæft að ætlast til að ársreikxúngar ársins 
2002 og 2003 séu gerðir upp skv. ákvæðum frumvarpsins. Þá er 1. maí skammt undan og 
ekki sanngjamt að fyrirtækin verði tilbúin með tillögur að uppsetningu bókhalds og 
ársreiknings fyrir þann tíma ef frumvarpið verður að lögum. Því er lagt til að frekar verði 
miðað við 1. desember 2003.

Hjörleifur B. Kvaran, hrl., 
borgarlögmaður


