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Iðnaðarnefnd Alþingis

Málið varðar frumvarp til raforkulaga, lagt fyrir Alþingi á 128. löggjafarþingi 2002 -  
2003. 462. mál, þingskjal 700.

Það vekur íurðu að BSRB skuli ekki hafa verið sent til umsagnar frumvarp um 
raforkulög sem nú eru til umfjöllunar á Alþingi og í iðnaðamefnd. Starfsmenn flestra 
sto&ana og fyrirtækja sem frumvarp þetta varðar eru félagsmenn í BSRB og því 
eðlilegt að BSRB sé gefínn kostur á að segja skoðun sína um jafii mikilvægt mál. Að 
sama skapi er það mjög einkennilegt að BSRB sé ekki gefinn kostur á að skipa mann í 
nefnd sem á að gera tillögu um fyrirkomulag á flutningi raforku, þ.m.t. um stærð 
flutningskerfisins og hvemig rekstri þess og kerfisstjómun skuli háttað þannig að 
öryggi, skilvirkni og hagkvæmni kerfisins verði sem best tryggð. BSRB telur að 
bandalagið eigi fullt erindi í þessa nefnd þar sem störf hennar varða starfsmenn 
RARIK og fleiri stofnana og fyrirtækja sem félagsmenn BSRB starfa við. Að auki er 
um að ræða mikið hagsmunamál fyrir notendur. BSRB hefur tekið mjög virkan þátt í 
umræðu um einkavæðingu almannaþjónustunnar á undanfömum árum og varað mjög 
við henni. Óhætt er að segja að samtökin hafa flestum öðrum fremur beitt sér fyrir 
upplýstri umræðu um þessi efni og m.a. fengið erlenda fyrirlesara hingað til lands og 
ráðist í sjálfstæða rannsóknarvinnu. Skýtur því óneitanlega skökku við að ekki skuli 
leitað álits samtakanna.
í fiumvarpinu kemur fram að skilja á í sundur flutning og dreifingu og þá þætti þar 
sem samkeppni verður viðkomið, vinnslu og sölu, eins og segir í frumvarpinu. Þannig 
verði lagður grunnur að markaðsbúskap í raforkukerfmu. I athugasemdum við 
fhxmvarpið segir orðrétt á bls. 19.: „ Hér áður fyrr var viðtekin skoðun að hið 
opinbera hefði óhjákvæmilega lykilhlutverki að gegna á öllum sviðum þeirra 
(raforkumála) vegna þess að markaðslausnir ættu þar ekki við, m.a. vegna einkaréttar 
i starfsemi af þessu tagi. Á síðustu árum hafa hins vegar verið þróaðar aðferðir þar 
sem markaðsöflum hefur verið beitt á þessu sviði, einkum í vinnslu og sölu raforku, 
Þessar aðferðir hafa í aðalatriðum reynst vel og er nú almennt talið að meiri árangur 
náist að jafiiaði í vinnslu og sölu þar sem samkeppni ríkir en þar sem hefðbundinn 
einkaréttur er allsráðandi. Þessi nýju sjónarmið og reynslu annarra er sjálfsagt að færa 
sér í nyt á íslandi þó hér eins og annars staðar þurfi jafiiframt að taka mið af 
aðstæðum. Þetta verður best gert með að endurskipuleggja raforkubúsakapinn á 
núverandi grunni með markaðsbúskapinn að leiðarljósi í vinnslu og sölu raforku.”

Á þessu sjónarmiði er hnykkt á bls. 41 þar sem segir: “ Breytingamar miða að því að 
koma á markaðsbúskap í viðskiptum með raforku. Samhliða er stefnt að því að draga 
úr opinberum rekstri.”
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BSRB hefur undanfarið kannað þessi mál, m.a. markaðsvæðingu í raforkumálum á 
Norðurlöndum og reynslan hjá nágrönnum okkar sýnir þvert á móti að afleiðingar 
markaðsvæðingar hafa verið slæmar og er verðsprenging á raforkumarkaðinum m.a. 
rakin til þessara breytinga. BSRB getur látið iðnaðamefnd í té ýtarleg gögn um þetta 
efni þar sem sýnt er fram á að grunnhugmynd frumvarpsins um markaðsvæðingu 
raforkugeirans stríðir gegn hagsmunum almennings.
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