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Efni: Umsögn talsmanns neytenda um 364. mál, frumvarp til laga um 
breyting á lögum nr. 42/1983 um Landsvirkjun með síðari breytingum, 
eignarhald og fyrirsvar, og um 365. mál., frumvarp til laga um breytingar 
á lögum á orkusviði, eignarhlutir rikisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi 
Vestfjarða og Rarik (133. löggjafarþing)

Inngangur

Vísað er til bréfs yðar, dags. 22. nóvember sl., um ofangreind þingmál og 
beðist velvirðingar á að vegna annarra embættisanna gafst ekki færi á að skila 
umsögn innan þess írests sem gefinn var.

Almennt um frumvarpið

Meðal hlutverka embættis talsmanns neytenda er skv. 6. gr. laga nr. 62/2005 að 
standa vörð um hagsmuni og réttindi neytenda, stuðla að aukinni 
neytendavemd og setja fram úrbótatillögur um reglur „er varða neytendur 
sérstaklega“. Með hliðsjón af því takmarka ég efnislega umsögn mína við 
hagsmuni og réttindi neytenda. Ég hef ekki áður gefið umsögn um drög að 
frumvörpum þessum.

Fyrirsvar vegna eignarhalds ríkisins í  orkujyrirtœkjum

Telja verður ástæðu til þess að taka undir tillögur um breytt fyrirsvar vegna 
eignarhalds ríkisins í umræddum orkufyrirtækjum þannig að fjármálaráðherra 
fari í stað iðnaðarráðherra framvegis með eignarhlut ríkisins í Hitaveitu 
Suðumesja hf. (1. gr.), Orkubúi Vestfjarða hf. (1. mgr. 2. gr.), Rafmagnsveitum 
ríkisins hf. (2. mgr. 3. gr.) og Landsvirkjun (364. mál). Tel ég þá breyttu 
tilhögun í samræmi við þá meginstefnu sem virðist nú vera orðin ríkjandi að 
andstæðum hagsmunum sé ekki skipað á sama bás í Stjómarráðinu. 
Iðnaðarráðherra fer ekki aðeins með almenna stjómsýslu á sviði auðlinda- og 
orkumála eins og getið er í greinargerð með frumvarpinu; ráðuneyti undir sömu 
stjóm fer nú með viðskiptamál -  þ.m.t. samkeppnis- og neytendamál sem ég tel
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alls ekki samrýmast fyrirsvari um eignarhald stórra aðila á mikilvægum 
markaði sem nú á að vera orðinn samkeppnismarkaður.

Flutningur eignarhluta rikis íOVog Rarik til Landsvirkjunar

Um tillögu þess efiiis að eignarhlutur ríkisins í Orkubúi Vestfjarða hf. (OV) og 
Rafmagnsveitum ríkisins hf. (Rarik) verði lagður inn til Landsvirkjunar sem 
viðbótareigendaframlag ríkissjóðs í Landsvirkjun (2. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 3. 
gr.) er þetta að segja. Þó að Landsvirkjun sé ekki virk á neytendamarkaði kann 
að verða breyting þar á og því óheppilegt að umrædd fyrirtæki séu þá 
dótturfélög Landsvirkjunar. Hvað sem öðru líður leiðir af tillögunni að OV og 
Rarik verða systurfélög.

Ég tel tillögu þessa í fyrsta lagi draga úr tækifæri í kjölfar sölu Akureyrar og 
Reykjavíkur á hlut sínum í Landsvirkjun að auka virka samkeppni á sem 
flestum stigum raforkumarkaðar -  neytendum til hagsbóta. Þó að talsmaður 
neytenda tjái sig almennt ekki um eignarhald fyrirtækja á markaði dregur þessi 
ráðstöfun úr möguleikum á að dreifa eignarhaldi síðar með það að markmiði að 
auka virka samkeppni á raforkumarkaði fyrir neytendur.

Talsmaður neytenda tekur að öðru jöfnu ekki afstöðu til almennra skattamála 
en tillaga þessi virðist í öðru lagi illsamræmanleg meginforsendu laga nr. 
50/2005 um skattskyldu orkufyrirtækja þar sem einnig var vitnað til 
samkeppnissjónarmiða í greinargerð með frumvarpi til þeirra laga.

í þriðja lagi tel ég að nýleg hlutafélagsvæðing Rarik hafi verið gerð í því skyni 
að skapa skilyrði virkrar samkeppni -  neytendum til hagsbóta. Því til stuðnings 
má vitna til umsagnar minnar, dags. 21. febrúar sl., um þingmál um 
hlutafélagsvæðingu Rarik, 392. mál, á 132. löggjafarþingi þar sem sagði 
(áhersla hér):

„Ég geri ekki athugasemdir við stofnun hlutafélags um rekstur Rafinagnsveitna ríkisins 
enda er Ijóst að tilgangur rekstrarins verður öðrum þrœði arðsemi í samkeppnisrekstri. I 
því sambandi vísa ég til þess að komið hefur verið á nokkru frelsi í framleiðslu og sölu á 
raforku og vegna fjölda raforkufyrirtækja eru fyrir hendi raunverulegar forsendur til 
samkeppni á þeim markaði. Sá hluti starfseminnar sem ekki er á samkeppnismarkaði er 
háður sérleyfi og lýtur eftirliti Orkustofiiunar. - [...] - Þá legg ég til að hlutafélagið verði 
ekki kennt við Rafinagnsveitur „ríkisins“ samhliða þvf að mörkuð verði sú stefiia að 
fyrirtæki í hlutafélagsformi sem œtlað er að stunda samkeppnisrekstur með 
arðsemismarkmið séu ekki kennd við ríkið -  hvað sem líður eignarhaldi.“

í almennum athugasemdum í greinargerð með því frumvarpi sagði m.a.:

„Á árinu 2003 urðu ný þáttaskil í sögu orkumála landsins með setningu nýrra raforkulaga,
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nr. 65/2003, sem komu til framkvæmda þann 1. júli 2003. Með setningu þeirra laga voru 
skapaðar forsendurfyrir samkeppni í vinnslu og viðskiptum með raforku .“ - [...] -

- [...] - „ Röksemdimar fyrir því að stofna hlutafélag um Rafinagnsveitur ríkisins eru 
margvíslegar:

1. Meginröksemdin er sú að hlutafélagsformið er mun hentugra rekstrarform fyrir
rekstur sem þennan en það rekstrarform sem nú er notast við, jafiivel þó að ríkissjóður sé 
einn eigandi að hlutafélaginu, einkum þegar litið er til þess meginsjónarmiðs sem 
raforkulögin frá 2003 byggja á, sem er að reyna að stuðla að samkeppni í vinnslu og 
viðskiptum með raforku .“

Tel ég ýmislegt benda til þess að nýleg -  fyrirhuguð eða yfirlýst -  
markaðsvæðing raforkumarkaðar ekki haft þau áhrif sem stefnt var að eða 
vænst af hálfu neytenda og ýmissa hagsmunasamtaka þeirra. Vil ég í þessu 
sambandi árétta að í nýlegri vimsögn um 5. mál, dags. 22. nóvember sl., sagði 
ég um þingsályktunartillögu um úttekt á hækkun raforkuverðs:

„Tel ég ástæðu til þess að taka undir þingsályktunartillöguna og vil upplýsa að embætti 
talsmanns neytenda hafa borist nokkur erindi sem tengjast umræddri kerfisbreytingu á 
raforkumarkaði. Ekki hefur verið ákveðið hvort eitthvað verður aðhafst vegna þessa af 
hálfu talsmanns neytenda en helst kemur til álita að auðvelda neytendum að virkja 
samkeppni til lækkunar á raforkuverði. Því tel ég rétt að benda á að í slíkri úttekt væri 
æskilegt að lagt yrði mat á hvort -  og þá hvaða -  hömlur eru á því í raun að kraftar 
samkeppninnar á raforkumarkaði nýtist neytendum.“

Með vísan til framangreinds leggst ég gegn þeirri tillögu að færa Orkubú 
Vestfjarða og Rarik undir Landsvirkjun og legg til að í staðinn verði stigin 
nauðsynleg skref til þess að gera forsendur samkeppni á neytendamarkaði fyrir 
raforku raunverulegar og virkja krafta samkeppninnar. Þar sem ég tel það ekki 
hlutverk talsmanns neytenda að hafa skoðun á því hvert eignarhald fyrirtækja á 
markaði skuli vera tel ég að öðrum kosti koma til álita sem illskárri kost að 
horfið verði frá yfirlýstri markaðsvæðingu raforkumarkaðar og komið á 
opinberri verðstýringu á markaði með þá grundvallarvöru sem raforka er. Tel 
ég ósk ríkisins af því að halda utan um „hagsmuni sína í rekstri 
raforkufyrirtækja með þessum hætti“ eins og æskilegt er talið í almennum 
athugasemdum í greinargerð með fhimvarpinu verða að víkja fyrir hagsmunum 
og réttindum neytenda af virkri samkeppni á sviði raforkumarkaðar.

Virðingarfyllst,
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