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Efiii: Umsögn Landsvirkjunar um frumvarp til uppiýsingalaga -  þskj. 502 -  381. mál

Að beiðni allsherjameftidar Alþingis er hér með látin í té neðangreind umsögn Landsvirkjunar 
um frumvarp til upplýsingalaga, þskj. 502 -  381. mál, sem lagt hefur verið fyrir Alþingi á 
139. löggjafarþingi 2010-2011.

Landsvirkjun þakkar það tækifærí að fá að veita umsögn um ofangreint frumvarp. Ljóst er að 
efni þess varðar hagsmuni íyrirtækisins afar miklu, eins og nánar verður gerð grein fyrir hér á 
eftir. Færð verða rök fyrir því að gildissvíð frumvarpsins er of víðtækt þegar kemur að 
fyrirtækjum á borð við Landsvirkjun, og frumvarpið verði því að taka breytingum. Það skal þó 
tekið fram að stefna Landsvirkjunar er sú að hafa gagnsæi að leiðarljósi og að birtar verði 
opinberlega upplýsingar að svo miklu leyti sem því verður við komið, þó þannig að það skaði 
ekki hagsmuni fyrirtækisins og eiganda þess. Þannig hefur fyrirtækið nú birt upplýsingar sem 
áður voru ekki aðgengilegar, og er þar átt við meðalverð raforku til stóriðju og í heildsölu.

Áður en fjallað verður nánar um helstu athugasemdir Landsvirkjunar við efni frumvarpsins skal 
rifjað upp það rekstrarumhverfi 5 sem fyrirtækið starfar í.

Orkuvinnsla á samkeppnismarkaði
Vinnsla raforku fer fram á samkeppnismarkaði samkvæmt raforkulögum nr. 65/2003. Markmið 
þeiixa laga er að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi og efla þannig atvinnulíf og 
byggð í landinu, m.a. með því að skapa forsendur fyrir samkeppni í vinnslu og viðskiptum með 
raforku, eins og fram kemur í 1. gr. laganna. Þannig byggja lögin á því að öll vinnsla, flutningur, 
dreifmg og sala verði rekin á einkaréttarlegum grundvelli, eins og fram kemur í greinargerð með 
frumvarpi því sem varð að lögum nr. 65/2003.

Ríkið er eigandi þriggja orkufyrirtækja sem framleiða raforku, en það eru Landsvirkjun, 
Orkusalan og Orkubú Vestfjarða. Hlutdeild þessara fyrirtækja í framleiðslu raforku hér á landi er 
samtals um 78%. Stærstu samkeppnisaðilar ríkisfyrirtækjanna þriggja eru Orkuveita Reykja- 
víkur, í eigu þriggja sveitarfélaga, með um 14% markaðshlutdeild, og HS Orka, að langmestu 
leyti í eigu Magma Energy Sweden AB, eða 98,562%, með um 7% markaðshlutdeild.

Sömu skilyrði gildi fyrir alla samkeppnisaðila
Landsvirkjun telur afar mikilvægt að sama lagaumgjörð og skilyrði gildi um öll framleiðslu- 
fyrirtæki á markaði, burtséð frá eignarhaldi, og að ekki verði lögð íþyngjandi skilyrði á
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orkufyrirtæki í opinberri eigu umfram fyrirtæki í einkaeigu. Telur Landsvirkjun að ákvæði 
frumvarps til upplýsingalaga, eins og það liggur nú fyrir, íþyngi fyrirtækinu í opinberri eigu um 
of í samanburði við Önnur sem ekki eru í opinberri eigu.

Um eftii frumvarpsins
• Verði frumvarpið samþykkt í núverandi mynd mun Landsvirkjun falla undir ákvæði 

upplýsingalaga. í því felst að í stað þess að njóta sömu réttinda og Önnur orkufyrirtæki 
sem ekki eru í ríkiseigu verður Landsvirkjun skylt að veita aðgang að upplýsingum og 
gögnum sem varða fyrirtækið og starfsemi þess. Ef Landsvirkjun verður bundin af 
ákvæðum framvarpsins er ljóst að samkeppnisstaða fyrirtækisins mun raskast. 
Landsvirkjun sem keppir við aðra á frjálsum markaði mun þá ekki standa jafnfætis 
keppinautum sínum þar sem engar kvaðir eru lagðar á þá um upplýsingaskyldu. 
Breytingin felur í sér að samkeppnisaðilar Landsvirkjunar geta komist yfír upplýsingar 
sem varða starfsemi Landsvirkjunar. Undanþáguákvæði frumvarpsins sem heimila 
takmörkun á aðgangi á grundvelli viðskipta- eða íjárhagslegra hagsmuna veita aðeins 
takmarkaða vemd og koma ekki í veg fyrir að samkeppnisaðilar eða jafnvel viðskipta- 
menn fái aðgang að hluta gagna eða skjala, t.d. viðskiptasamningum, lánasamningum eða 
öðmm viðkvæmum gögnum eða upplýsingum.

Ef breytingin verður samþykkt getur hún orðið til þess að nýir viðskiptavinir veigri sér 
við að gera viðskipta- eða lánasamninga við Landsvirkjun. Af framansögðu er því ljöst 
að breytingin getur skaðað mikilvæga viðskiptahagsmuni Landsvirkjunar, fælt frá nýja 
viðskiptavini og valdið fyrirtækinu tjóni.

• í 2. gr. frumvarpsins er kveðið á um að lögin taki til starfsemi lögaðila sem eru að 75% 
hluta eða meira í eigu hins opinbera. í 3. mgr. 2. gr. er hins vegar kveðið á um að ef 
starfsemi lögaðila í opinberri eigu er að nær öllu leyti í samkeppni á markaði þá geti 
forsætisráðherra, að fenginni tillögu viðkomandi ráðherra eða sveitarstjórnar, ákveðið að 
lögaðilinn skuli ekki falla undir lögin. í greinargerð með frumvarpinu er ákvæði þetta 
hins vegar talonarkað til muna.

Landsvirkjun telur að framangreint ákvæði samræmist ekki ákvæðum raforkulaga 
nr. 65/2003 og geti haft hamlandi áhrif á samkeppni. Landsvirkjun leggur því til að 
3. mgr. 2. gr. verði breytt með þeim hætti að undanþágan verði ekki háð mati ráðherra 
heldur eigi sjálfkrafa við um þá opinberu lögaðila sem em í samkeppnisrekstri. Með þeim 
hætti yrði ákvæðinu snúið þannig að aðilar yrðu undanþegnir nema annað sé tekið fram. 
Sú framkvæmd felur í sér mun skilvirkari stjómsýsiu og kemur í veg fyrir að samkeppni 
sé hamlað eða jafnræðis ekki gætt.

Landsvirkjun bendir einnig á að unnt er að breyta ákvæðinu með þeim hætti að undan- 
þáguákvæðið eigi eingöngu við um starfsemi umræddra fyrirtækja sem flokkast undir 
samkeppnisrekstur. Miða yrði við að slík undanþága ætti sjálfkrafa við en væri ekki háð 
matskenndri ákvörðun ráðherra. Slík undanþága væri í samræmi við þá leið sem farin er í 
lögum um upplýsingarétt um umhverfismál nr. 23/2006.

Samkvæmt lögum um Landsvirkjun nr. 42/1983 er tilgangur Landsvirkjunar að stunda 
starfsemi á orkusviði. Starfsemi Landsvirkjunar felst aðallega í framleiðslu á raforku sem 
að stærstum hluta er seld til iðnfyrirtækja eða dreiflveitna. Með raforkulögum nr. 65/2003
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var starfsemi orkufyrirtækja færð undir samkeppnislög og með því skapaður samkeppnis- 
markaður við sölu á raforku á íslandi.

Ljóst er af framansögðu að Landsvirkjun feílur undir skilyrði 3. mgr. 2. gr. írumvarpsins 
um lögaðila í opinberri eigu í samkeppnisrekstri. Þessi skilningur er staðfestur í lögum nr. 
23/2006 um upplýsingarétt um umhverfismál, en þar eru lögaðilar sem gegna opinberu 
hlutverki og veita opinbera þjónustu felldir undir lögin. í greinargerð með frumvarpi til 
laganna er opinber þjónusta skilgreind nánar en þar segir:

„ Undir ákvæðið falla einvörðungu aðilar sem hafa á hendi hlutverk eða þjónustu 
sem talist getur til opinberrar stjórnsýslu. Undir þetta ákvœði fellur því t.d. ekki 
orkuframleiðsla eða sala til notenda á raforku, en þessi starfsemi hefur verið flutt 
úr rekstrarumhverfi hins opinbera yfir á almennan samkeppnismarkað samkvœmt 
ákvœðum raforkulaga, nr. 65/2003. “

Með vísan til íramangreinds leggur Landsvirkjun til að gerð verði sú breyting á 3. mgr. 
2. gr. frumvarpsins að allir opinberir lögaðilar í samkeppnisstarfsemi verði sjálfkrafa 
undanskildir lögunum eða að slík undanþága verði takmörkuð við þá starfsemi sem 
flokkast undir samkeppnisstarfsemi.

• í 7. gr. frumvarpsins er að fínna nýmæli í íslenskri löggjöf en þar er fjallað um 
upplýsingar um málefni starfsmanna. Samkvæmt ákvæðinu er réttur almennings til 
aðgangs að gögnum um málefni starfsmanna þeirra aðila sem falla undir lögin rýmkaður 
verulega. í ákvæðinu felst m.a. að skylt er að veita upplýsingar um föst launakjör. 
Landsvirkjun bendir á að umrædd breyting getur haft neikvæð áhrif á starfsemi 
Landsvirkjunar. Ljóst er að aðgangur að slíkum upplýsingum er ekki á hinum almenna 
markaði og engin skylda hvílir á atvinnurekendum að veita slíkar upplýsingar. Breytingin 
gæti einnig haft í för með sér fælingarmátt hvað varðar nýja umsækjendur um störf.

• í 15. gr. frumvarpsins er að finna ákvæði sem felur í sér breytingu frá núgildandi löggjöf. 
Um er að ræða breytingu á hinni svokölluðu „tilgreiningarreglu“. f núgildandi lögum er 
kveðið á um að sá sem fer fram á aðgang að gögnum skuli tilgreina þau gögn máls sem 
hann óskar efrir að kynna sér. Einnig er unnt að óska eftir aðgangi að Öllum gögnum um 
tiltekið mál án þess að tilgreina þau sérstaklega. Uppfylli beiðni um aðgang ekki 
framangreind skilyrði hefur stjómvaldi veríð heimilt að synja um aðgang að gögnum og 
hefur sú niðurstaða veríð staðfest af úrskurðarnefnd upplýsingamála.

Með frumvarpinu em skilyrði tilgreiningarreglunnar rýmkuð vemlega frá núgildandi 
lögum auk þess sem sérstök leiðbeiningarskylda er lögð á stjómvöld eða lögaðila sem 
falla undir frumvarpið.

í greinargerð með fmmvarpi núgildandi laga eru færð rök fyrir gildandi reglu. Þar er 
kveðið á um að í beiðni verður að tilgreina gögnin eða málið með það glöggum hætti að 
stjómvöldum sé fært að hafa uppi á gögnunum eða málinu. í þessu felst að ekki er unnt 
að biðja um gögn í öllum málum af ákveðinni tegund eða frá tilteknu tímabili. Að lokum 
kemur fram að byggt sé á sömu tilhögun og í norsku og dönsku upplýsingalögunum um 
þetta efni, þ.e. að tilgreina verður þau gögn eða það mál sem beiðni beinist að.
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Verði ákvæði 15. gr. frumvarpsins samþykkt að óbreyttu felur það í sér að unnt verður að 
óska eftir aðgangi að gögnum í öllum málum af ákveðinni tegund eða firá tilteknu 
tímabili. Slík breyting yrði mjög íþyngjandi fyrir þau stjóravöld og lögaðila sem gert er 
ráð fyrir að falli undir ákvæði frumvarpsins auk þess sem vikið yrði frá sambærilegri 
tilhögun og i nágrannalöndunum.

• í 36. gr. frumvarpsins er fjallað um breytingar á öðrum lögum, þ.á.m. lögum um 
Þjóðskjalasafn nr. 66/1985. Með 36. gr. er lögfest nýtt ákvæði sem kveður á um að 
lögaðilar sem eru að 75% hluta eða meira í eigu hins opinbera séu skilaskyldir hvað gögn 
varðar til Þjóðskjalasafnsins.

Verði ákvæðið samþykkt óbreytt felst í því að Landsvirkjun, sem er alfarið í eigu ríkisins, 
verður skilaskyld um gögn til Þjóðskjalasafnsins. Allir samningar og önnur trúnaðarskjöl 
sem Landsvirkjun hefur gert bæði við lögaðila og einstaklinga ber því að afhenda 
Þjóðskjalasafni. Samningar sem Landsvirkjun hefur gert eru margir til mjög langs tíma. 
Til dæmis eru samningar um nýtingu orkunýtingaréttinda gerðir til 65 ára og samningar 
um rafmagnssölu eru gerðir til 25 til 40 ára með möguleika á framlengingu. f slíkum 
samningur eru gjarnan ákvæði um trúnað á milli aðila og að ekki megi upplýsa um 
tiltelkin efni samningana eða afhenda þá nema með samþykki gagnaðila. Ef það er gert 
án samþykkis gagnaðila getur skíkt leitt til bótaskyldu þess er upplýsir. Hér er því um 
mjög vandmeðfarin mál að ræða.

Þjóðskjalasafnið er stjórnvald sem heyrir undir upplýsingalög nr. 50/1996 og ber skylda 
til þess að afhenda gögn og upplýsingar á grundvelli þeirra. í þessu felst að 
Þjóðskjalasafni getur boríð skylda til þess að veita aðgang að gögnum Landsvirkjunar 
sem eru í vörslu safnins og sem eru vegna langs gildistíma, enn bundin trúnaði.

Samkvæmt upplýsingalögum er heimilt að takmarka aðgang að hluta skjala á grundvelli 
viðskiptalegra hagsmuna. Slík ákvæði takmarka hins vegar ekki aðgang að skjali í heild. 
Samningar sem Landsvirkjun hefur gert við rafmagnskaupendur, lánastofnanir, 
landeigendur og fleiri aðila sem bundnir eru trúnaði, geta því orðið aðgengilegir 
almemiingi að fullu eða hluta. Ef veittur er aðgangur að slíkum skjölum án samþykkis 
gagnaðila Landsvirkjunar getur það falið í sér samningsbrot og bótaskyldu eins og fyrr 
greinir vegna ákvæða um trúnað.

Með vísan til þess sem að ofan er rakið leggst Landsvirkjun alfarið gegn því að 
skilaskylda á gögnum til Þjóðaskjalasafnisns taki til Landsvirkjunar.

Þar sem frestur til að koma að athugasemdum var mjög stuttur hefur Landsvirkjun ekki frekari 
athugasemdir fram að færa að svo stöddu en áskilur sér rétt til þess að koma að frekari 
sjónarmiðum og athugasemdum á síðari stigum.

Virðingarfyllst

Hörður Amarson 
forstjóri


