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Sam tök iðnaðarins

Federation oflcelandic Industries

Reykjavík, 29. nóvember 2006

Efni: Frumvarp til breytinga á lögum um Landsvirkjun, 364. mál og
frumvarp til breytinga á lögum á orkusviði, 365 mál.

Samtök iðnaðarins hafa fengið til umsagnar ofangreind frumvörp. Samtökin gera 
athugasemd við tillögur um að Rarik og Orkubú Vestfjarða verði að fullu í eigu 
Landsvirkjunar, enda gengur það þvert á fyrirætlanir stjórnvalda um að auka 
samkeppni á orkumarkaði.

Árið 2003 voru ný raforkulög samþykkt á Alþingi. Megininntak laganna er 
aðskilnaður framleiðslu, flutnings, dreifingar og sölu raforku. Markmið laganna er 
m.a. að skapa forsendur fyrir samkeppni í vinnslu og viðskiptum með raforku.

Markaðsvæðing á raforkumarkaði var innleidd í áföngum í ársbyrjun 2005 og 2006. 
Nokkur reynsla er nú komin á hið nýja fyrirkomulag. Samtök iðnaðarins telja að 
samkeppni sé lítt virk og snúi nær eingöngu að söluhluta orkunnar sem er mjög lítill 
hluti af heildarkostnaði orku. Staðan á framleiðsluþætti raforkumarkaðar er nú 
þannig að Landsvirkjun er markaðsráðandi sem eini heildsalinn á raforku en allir 
aðrir, sem framleiða orku, nota hana að mestu sjálfir. Landsvirkjun er eina 
fyrirtækið sem hefur gefið út gjaldskrá og getur ekki mismunað viðskiptavinum 
sínum vegna markaðsráðandi stöðu. Því má segja að orkuhluti verðsins sé fastur. 
Lítill hvati er til að laða til sín viðskiptavini og þetta hamlar vexti sölufyrirtækja og 
nýir seljendur eiga erfitt með að komast að. Gömlu dreifiveiturnar eiga 
sölumarkaðinn enn sem komið er og samkeppni er nær enginn.

í því frumvarpi sem hér er til umfjöllunar, er lagt til að Rarik og Orkubú Vestfjarða 
verði dótturfélög að fullu í eigu Landsvirkjunar. Ef af því verður eflist 
markaðsráðandi fyrirtækið enn frekar en það gengur þvert á fyrirætlanir stjórnvalda 
um að stuðla að samkeppni á raforkumarkaði, einkum í Ijósi þess að nú þegar reka 
þessi fyrirtæki sameiginlegt sölufyrirtæki. Til að auka samkeppni á þessum markaði 
þarf að gera skipulagsbreytingar sem skapa meira jafnræði milli framleiðenda. 
Umrædd breyting gengur í þveröfuga átt. Samtökin eru því andvíg tillögum um 
frekari sameiningu þessara þriggja orkufyrirtækja.
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