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Alþýðusambandi íslands hefur borist til umsagnar frumvarp til 
raforkulaga mál 462.

Frumvarpið felur í sér heildarendurskoðun á löggjöf um vinnslu, 
flutning, dreifingu og sölu raforku hér á landi. í því er m.a. ákvæði 
um aðskilnað samkeppnis- og einokunarþáttar í rekstri 
raforkufyrirtækja þannig að framleiðsla og sala verður aðskilin frá 
flutningi og dreifingu. Frumvarpið felur einnig í sér að félagslegum 
skyldum verði létt af raforkufyrirtækjunum. Það leiðir til þess að 
kostnaður fyrirtækjanna vegna óarðbærra eininga í aðveitu- og 
dreifikerfinu mun endurspeglast í gjaldskrá þeirra.

Tilgangurinn með frumvarpinu er m.a. að auka þjóðhaglega 
hagkvæmi raforkukerfisins.
Með frumvarpinu verður tilskipun 96/92/EB innleidd í íslenska 
löggjöf.

Hér á eftir verður gerð grein fyrir almennum athugasemdum við 
frumvarpið og síðan við einstakar greinar þess.

Almennar athugasemdir
Eitt af meginmarkmiðum frumvarpsins er að stuðla að þjóðhaglega 
hagkvæmu raforkukerfi. Lykillinn að því er að koma á 
samkeppnisumhverfi í framleiðslu, flutningi, dreifingu og sölu 
raforku. Alþýðusamband íslands er hlynnt eðlilegri samkeppni og 
verðmyndun á markaði og að neytendur fái notið ábatans sem af 
því hlýst. íslenskur raforkumarkaður er lítill í alþjóðlegum 
samanburði. Það er því ólíklegt að hér á landi muni ríkja fullkomin 
samkeppni á þessum markaði. Hins vegar er líklegra að hér muni 
ríkja einhverskonar fákeppni. Það er því ólíklegt að neytendur komi 
til með að njóta til fulls þeirrar hagræðingar sem ætlað er að ná 
fram með frumvarpinu.
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Raforkan hefur löngum verið talið helsta samkeppnisforskot íslands. 
í  frumvarpinu er engin umfjöllun um þetta heldur er einungis horft 
þröngt til neytendamarkaðarins. Ekki er lagt mat á það hvaða áhrif 
frumvarpið mun hafa á samkeppnisstöðu landsins. Mikilvægt er að 
lögin rýri ekki umrætt samkeppnisforskot og þar með stöðu 
samkeppnisfyrirtækja.

Eins og kemur fram hér á undan er gert ráð fyrir að félagslegum 
skyldum verði létt af raforkufyrirtækjum. Ekkert kemur fram í 
frumvarpinu um það hvaða aðilar eiga að yfirtaka þessar skyldur 
eða hvaða aðilar eiga að bera ábyrgð á þeim.

Með frumvarpinu er einnig ætlunin að gera verðmyndun á raforku 
skýrari og gegnsærri m.a. fyrir neytendur. Gert er ráð fyrir að 
verðmyndunin verði á fjórum stöðum, við vinnslu, við flutning, við 
dreifingu og sölu. Það er því alls óvíst að frá sjónarhóli hins almenna 
neytenda verði verðmyndunin skýrari og gegnsærri. Það er hins 
vegar Ijóst að með tilkomu laganna munu liggja fyrir betri 
upplýsingar um verðmyndum en áður og því verður auðveldara fyrir 
opinbera aðila að fylgjast með því að hún sé með eðlilegum hætti. 
í  frumvarpinu kemur ekki nægilega skýrt fram  með hvaða hætti 
neytendur geta nýtt sér samkeppnina. Geta þeir t.d. ráðið því frá 
hvaða orkuframleiðanda þeir kaupa raforku eða er það 
dreifingarfyrirtækið sem ræður því?

Athugasemdir við einstakar greinar 

31. gr. Gjaldtaka
Gert er ráð fyrir að Orkustofnun muni innheimta eftirlitsgjald, sem á 
að standa undir kostnaði við eftirlit með vinnslu-, flutnings-, og 
dreifingarfyrirtækjum. Það kemur fram í fylgiskjali VIII að gert er 
ráð fyrir að eftirlitsgjöldin muni hækka verð á rafmagni til 
almennings um 1,6 aura á kWst eða um sem nemur 2%. í  dag er 
þetta eftirlit á höndum nokkurra aðila. Við gildistöku laga má gera 
ráð fyrir að það eftirlit falli niður og sá kostnaður sem því fylgir. 
Eftirlit Orkustofnunar ætti þvi ekki að hækka verð til neytenda.
Einnig er óljóst hvort allir kaupendur raforku eiga að bera þennan 
kostnað. Eiga til dæmis stóriðjur að bera hann líka?

45. gr. Gildistaka
Almennt er gert ráð fyrir að lögin taki gildi þann 1. jú lí 2003, nema 
III kaflinn um flutning raforku. Gert er ráð fyrir að hann taki gildi 1. 
janúar 2004. Óheppilegt er að lögin taki ekki gildi í heild sinni á 
sama tíma. Getur það skapað réttaróvissu í samskiptum aðila á 
raforkumarkaði. Einnig er óljóst hvernig verðmyndun verður háttað 
á tímabilinu og jafnframt um fyrirkomulag á verðjöfnun vegna 
flutnings og dreifingar á raforku.
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VII. ákvæði til bráðabirgða
í  VII. ákvæði til bráðabirgða kemur fram að skipuð verður nefnd 
sem ætlað er m.a. að móta tillögur um hvernig jafna megi kostnað 
vegna flutnings og dreifingar á raforku. Gert er ráð fyrir að nefndin 
skili tillögum eigi síðar en 31. desember 2003. Það verður að teljast 
afar óheppilegt að ekki skuli vera búið að ganga frá tillögum um 
verðjöfnun og önnur atriði varðandi flutning og dreifingu á raforku 
áður en lögin taka gildi. Hér er um að ræða verulega stóran þátt í 
verðmyndun á raforku til neytenda og óheppilegt að hann skuli vera 
óljós við gildistöku laganna. Þetta getur einnig skapað réttaróvissu.

Ýmislegt er óljóst í frumvarpinu og mörgum spurningum er ósvarað 
um framkvæmd laganna og áhrif þeirra. Því getur Alþýðusamband 
íslands að svo komu máli ekki stutt það.

Virðingarfyllst,

Hagdeild
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