
komudagur 7--V. 20/0

Efnahags- og skattanefnd 
b.t. Helga Hjörvar, formanns 
Alþingi, nefndasvið 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Efni: Nýir skattar verði ekki „övart“ til við afgreiðsiu frumvarps til laga 
um mannvirki

Nú er til umfjöllunar í umhverfisnefnd Alþingis frumvarp til laga um mannvirki, 
426. máL. í umsögn Samorku um málið er vakin á því athygli að nýtt 
byggingarleyfi á virkjanir og mannvirki sem þeim tengjast getur „óvarf leitt til 
nýrrar innheimtu fasteignagjalda af þessum mannvirkjum. Þessa er þó hvergi 
getið í frumvarpinu sjálfu eða athugasemdum við það, þótt Samorka hafi 
ítrekað bent á þetta atriði í tengslum við umfjöllun um fyrri útgáfur af umræddu 
frumvarpi, sem ekki hlutu afgreiðslu Alþingis.

Samorka telur einsýnt að nýir skattar eigi ekki að geta orðið til „óvarf og óska 
samtökin því eftir að efnahags- og skattanefnd taki þessa hlið frumvarpsins til 
umfjöllunar.

Önnur hlið á þessu sama máli er sú staða sem komið gæti upp, ef framvegis 
mun þurfa byggingarleyfi vegna nýrra virkjanaframkvæmda, sem mun trúlega 
leiða „óvart“ til nýrrar skattheimtu á þessar nýju virkjanir. Þá verða þessar nýju 
virkjanir eða eigendur þeirra í samkeppni við aðra orkuframleiðendur eða 
virkjanir sem ekki eru greidd af fasteignagjöld, en byggingarleyfa verður ekki 
krafist afturvirkt. Samorka telur þessa stöðu engan veginn geta samræmst 
almennum samkeppnissjónarmiðum og hafa samtökin því jafnframt óskað eftir 
að viðskiptanefnd taki þessa hlið frumvarpsins til umfjölíunar.

Umsögn Samorku um frumvarpið, þar sem m.a. er fjallað um þessi atriði, er 
meðfylgjandi.

Virðingarfyllst,

26. mars 2010

Gústaf Adolf Skúlason 
aðstoðarframkvæmdastjóri
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Nefndasvið Alþingis 
b.t. umhverfísnefndar 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

26. mars 2010

Efni: umsögn um frumvarp til laga um mannvlrki, 426. mál

Markmið frumvarpsins eru m.a. þau að vemda líf, heilsu fólks, umhverfi og eignir 
með því að tryggja faglegan undirbúning mannvirkjagerðar og virkt eftirlit með því að 
kröfum um öryggi mannvirkja og heilnæmi sé fullnægt; og þau að stuðla að endingu 
og hagkvæmni mannvirkja m,a. með því að tryggja að þau séu hönnuð þannig og 
byggð að þau henti íslenskum aðstæðum. Fleiri markmið eru talin upp og eru þau öll 
göfug og lofsverð, líkt og hin framangreindu.

í 9. gr. frv. eru m.a. talin upp þau mannvirki sem undanþegin eru byggingarleyfi. Frá 
síðustu framlagningu frumvarpsins hafa m.a. bæst við þá upptalningu 
fráveitumannvirki og dreifí- og flutningskerfi hitaveitna og vatnsveitna. Aður höfðu 
flutnings- og dreifikerfi rafVeitna ratað inn í þessa upptalningu, í enn eldri útgáfu 
fmmvarpsins. Allt eru þetta viðbrögð við fyrri athugasemdum Samorku og ber að 
þakka þessar breytingar sem eru mjög til bóta.

Forsenda nýrra f'asteignagjalda og þannig verðhækkana?
Ennþá segir hins vegar í 9. gr. frumvarpsins, um byggingarleyfí, að byggingarfulltrúi í 
viðkomandi sveitarfélagi skuli veita byggingarleyfí, „...þar með taíið vegna virkjana 
og annarra mannvirkja sem reist eru í tengslum við slíkar framkvæmdir.“ Samorka 
hefur áður vakið athygli á því að þetta ákvæði getur „óvart“ orðið forsenda nýrrar 
innheimtu fasteignagjalda af virkjanamannvirkjum, eins og gerð er grein fyrir hér á 
eftir, og leggjast samtökin því gegn þessu nýja byggingarleyfí á virkjanamannvirki.

Samkvæmt 3. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, skal árlega leggja 
fasteignaskatt á allar fasteignir sem metnar eru í fasteignamati 31. desember á 
næstliðnu ári samkvæmt Landskrá fasteigna, með ákveðnum undantekningum þó. 
Ýmis mannvirki tengd virkjunum hafa ekki verið skráð í Landskrá fasteigna og því 
hafa ekki verið innheimtir fasteignaskattar vegna þeirra, þótt þeirra sé ekki getið í 
undanþáguákvæðum fyrrnefndra laga nr. 4/1995. Má þar t.d. nefna stíflur og 
jarðgöng. Ennfremur segir m.a. í 26. gr. laga nr. 6/2001 um skráningu og mat 
fasteigna:

Eftirtaldar eignir eru undanþegnar fasteignamati:
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...3. Rajveitur, þar á meðal Unur til flutnings raforku ásamt burðarstólpum og 
spennistöðvum. Meta skal eftir venjulegum reglum hús, sem reist eru yfir aflstöðvar og 
spennistöðvar, og þœr lóðir er þau standa á.

Mjög misjafnt mun vera hvemig sveitarfélög sinna skráningu í Landskrá en ætla 
verður að útgáfa byggingarleyfís geti skapað nýjar forsendur til skráningar á slíkum 
mannvirkjum í Landskrá, þó ekki afturvirkt að sjálfsögðu. í framhaldinu yrðu 
væntanlega lagðir fasteignaskattar á viðkomandi mannvirki, t.d. stíflumannvirki. í 
einhverjum tilvikum gæti verið um að ræða mannvirki í eigu sveitarfélaganna sjálfra 
eða fyrirtækja í þeirra eigu, en í öðrum tilvikum yrði um að ræða mannvirki í eigu 
fyrirtækja í einkaeigu eða í eigu ríkisins. Ljóst er að þama gætu með tíð og tíma 
myndast forsendur fyrir mikilli viðbótar skattheimtu af þessari þjónustustarfsemi sem 
aldrei getur þýtt annað en hærra verð til notenda þjónustunnar -  heimila, fyrirtækja og 
stofnana. Þessa er í engu getið í athugasemdum með frumvarpinu og verður að ætla að 
ekki sé ætlunin með þessum breytingum að búa þannig til nýjan kostnað að óþörfu. Þá 
verður ekki séð að ný tegund skattlagningar á ný virkjanamannvirki 
(byggingarleyfisskyldan er auðvitað ekki afturvirk) fái staðist almennar 
samkeppnisreglur, en raforkuframleiðsla er jú samkeppnisgrein.

Einfaldasta lausnin er hér sú að færa virkjanamannvirkin upp í 1. mgr. 9. gr., þar sem 
talin eru upp þau mannvirki sem undanþegin eru byggingarleyfí. Til vara gæti nefndin 
beitt sér fyrir þvi að a.m.k. stíflumannvirkjum og jarðgöngum yrði bætt við 3. lið 
upptalningar á eignum sem undanþegnar eru fasteignamati, í 26. gr, laga nr. 6/2001 
um skráningu og mat fasteigna. Til þrautavara gæti nefndin tekið það skýrt fram í áliti 
sínu að ekki eigi að koma til nýrrar skattheimtu vegna framangreindrar breytingar. 
Hvergi er enda í athugasemdum fhimvarpsins fjallað um þessa nýju skattheimtu, sem 
þó er rik ástæða til að ætla að geti óvart orðið niðurstaða þessarar breytingar. Nýjir 
skattar eiga hins vegar varla að koma óvart til sögunnar.

Samorka leggst bví geen ákvæði 9. gr, þess efhis að veita burfí byggingarlevfí vegna 
virkiana og annarra mannvirkia sem reist eru í tengslum við slíkar framkvæmdir,

Þjónustugjald, ekki skattur
Samorka styður að eftirlit með neysluveitum fari frá Neytendastofu til hinnar nýju 
Byggingastofnunar (sbr. einkum gr. 5) þar sem eftirlitið verður þá í faglegu umhverfí. 
Til að forðast tvítekningar eða óöryggi um verkaskiptingu milli stofnana skal lögð á 
það áhersla hér, að gerð verði skýr skil á milli tæknilegs markaðseftirlits 
Byggingastofhunar/Brunamálastofnunar annars vegar og viðskiptalegs eftirlits 
Neytendastofú hins vegar, með rafföngum í almennum verslunum. Það er skoðun 
Samorku að öll tæknileg umsýsla með neysluveitum og rafföngum verði á einni 
hendi, undir einu ráðuneyti. Hér þarf að breyta lögum nr. 146/1996.

Hvað varðar rafmagnsöryggisgjaldið sem Samorka hefur oftsinnis gert athugasemdir 
við á liðnum árum leggja samtökin áherslu á að gjaldið renni óskipt til 
rafmagnsöryggismála, sbr. lög nr. 146/1996, eðaþað verði lækkað ella, í samræmi við 
þá stefhu að slík gjaldtaka skuli miðuð við það að standa undir þeim kostnaði sem 
ætlast er til en fari ekki til annarra verkefna. Sú staða er viðurkennd og gerð að 
umtalsefni í frumvarpinu (sbr. athugasemdir með frumvarpinu við gr. 50). Samorka
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treystir því að gjald þetta verði framvegis meðhöndlað sem þjónustugjald, ekki sem 
skattur.

Að öðru leyti vísast hér í umsagnir aðildarfyrirtækja Samorku.
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Virðingarfyllst,

Gústaf Adolf Skúlason 
aðstoðarframkvæmdastjóri
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