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Varðar: Umsögn til laga um mælingar, mæligrunna og viktarmennn, 620. mál, 
heildarlög, EES-reglur.

Samorka fagnar því að sett séu heildarlög um mælingar og mæligrunna sem snerta 
orkusölumæla.
Einnig er það fagnaðarefni að í frumvarpinu er ekki reiknað með innheimtu á s.k. 
miðagjaldi sem var í fyrri lögum og Samorka hefur geú athugasemdir við.

Hinsvegar gerir Samorka athugasemdir við fyrirhugaða gjaldtöku af mælum, s.br.
31. gr.
Það virðist sem sama gjald eigi að gilda um allar gerðir mæla, eins og kostnaður 
Neytendastofu sé sá sami hvort sem um er að ræða hina smæstu raforkusölumæla á 
heimilum landsmanna, eða stóra og þungar bensíndælur og hafiiarvogir, svo dæmi séu 
tekin.

Við álítum að ekki meigi innheimta hærri gjöld, en raunkostnað, af umsýslu eins og 
hér um ræðir (s.b. reglugerð um eftirlitsreglur hins opinbera, gr. 12).
Umframgjaldtaka eins og hér virðist vera um að ræða hlýtur að flokkast undir sérstaka 
skattlagningu. Það sést á því að ef við reiknum með að fjöldi rafinagnssölumæla, 
hitaveitu- og vatnssölumæla í landinu sé um 200 000, þá er gjaldtaka af þeim um 50 
milljónir á ári, sem standa mun undir um 90% af þessari starfsemi. Við þetta bætist 
siðan gjald þess aðila (Frumherja hf.) sem framkvæmir löggildinguna.
Það er vitað að árlegur eftirlitskostnaður með orkusölumælum er ekkert i námunda við 
þessar upphæðir.
Á þetta Wjótum við að benda og vekja athygli á að við þetta er kostnaður dreifíveitna 
af maðlum að margfaldast, slíkt mun leiða til hækkunar á fastagjöldum hjá veitum, þ.e. 
til hækkunar á orkuverði i landinu.

Einnig minnum við á að rafVeiturnar greiða sérstakt gjald í hlutfalli við tekjur af 
orkusölu. Gjald þetta er ætlað til að standa undir kostnaði við rafmagnseftirlit í 
landinu, þ.e. a.s. að það rennur til Neytendastofu.
Nú er það vitað að aðeins hluti þessa skatts fer til þeirra verka sem hann er ætlaður til. 
Því bendum við á að óeðlilegt verður að teljast að á meðan þessi skattstofii er ekki full
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nýttur af Neytendastofo, að þá sé settur nýr skattur á orkufyrirtækin, til að kosta þá 
starfssemi sem stofiiunin á að annast.
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