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Efni: Umsögn Orkusölunnar ehf. um frumvarp til upplýsingalaga.

Vísað er til umsagnarbeiðni allsherjarnefndar dags. 8. febrúar 2012 um mál 366 á 140. 
löggjafarþingi - frumvarp til upplýsingalaga, sbr. þingskjal nr. 442. Eftirfarandi eru athugasemdir 
Orkusölunnar ehf. við efni frumvarpsins sem einkum beinast að gildissviði laganna.

í 3. mgr. 2. gr. er kveðið á um undantekningu frá reglu 2. mgr. 2. gr. um útvíkkað gildissvið 
laganna. í ákvæði 3. mgr. 2. gr. er gert ráð fyrir því að sé starfsemi lögaðila skv. 2. mgr. að nær öllu 
leyti í samkeppni á markaði geti ráðherra, að fenginni tillögu hlutaðeigandi ráðherra eða 
sveitarstjórnar og umsögn Samkeppniseftirlitsins, ákveðið að lögaðili falli ekki undir gildissvið 
laganna. Ákvörðun ráðherra samkvæmt 3. mgr. 2. gr. tekur gildi við birtingu hennar í B-deild 
Stjórnartíðinda.

„...aðnær öllu leytiísamkeppniámarkaði... “

Orkusalan bendir á að ekki er skilgreint frekar í umræddri 3. mgr. 2. gr. hvað átt sé við með að 
starfsemi lögaðila sé að nær öllu leyti í samkeppi á markaði. Þá segi í greinargerð frumvarpsins, sbr. 
um 2. gr., að ákvörðun um það hvort tiltekið fyrirtæki geti fallið undir undanþágureglu 3. mgr. 2. 
gr. frumvarpsins verði að byggja á sérstöku mati á starfsemi viðkomandi fyrirtækis og 
markaðsaðstæðum á því sviði sem það starfar á. Ekki komi fram hvaða skilyrði fyrirtæki þurfi að 
uppfylla til þess að teljast „að nær öllu leyti í samkeppni á markaði“ og óljóst orðalag greinargerðar, 
sbr. um 2. gr., varpi ekki frekara ljósi á skilyrði ákvæðisins.

„ ...umsögn Samkeppniseftirlitsins... “

Orkusalan bendir á að nú geri frumvarpið ráð fyrir að ráðherra afli umsagnar 
Samkeppniseftirlitsins án þess að frekar sé skilgreint hvernig afla skuli slíkrar umsagnar, innan 
hvaða tímaramma umsögn skuli skilað til ráðherra sem og hvaða gagna Samkeppniseftirlit byggir 
umsögn sína á. Einungis komi fram í greinargerð með frumvarpinu, sbr. um 2. gr., að gert sé ráð 
fyrir að ráðherra leiti umsagnar Samkeppniseftirlitsins um stöðu viðkomandi lögaðila. Engar 
frekari leiðbeiningar eða skýringar séu gefnar.
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„...að fenginni tillögu hlutaðeigandiráðherra... “

Orkusalan bendir á að nú geri frumvarpið ráð fyrir því að hlutaðeigandi ráðherra, eða sveitarstjórn, 
þurfi að senda tillögu til ráðherra um að viðkomandi lögaðili skuli falla undir undanþáguákvæði 3. 
mgr. 2. gr. frumvarpsins. í tilviki Orkusölunnar yrði það ráðherra orkumála sem senda myndi slíka 
undanþágu. Hvorki í frumvarpinu né í greinargerð þess eru að finna skýringar hvers vegna 
hlutaðeigandi ráðherra þarf að senda slíka tillögu og ekki ljóst hvers vegna viðkomandi lögaðili geti 
ekki sent slíka tillögu / undanþágubeiðni beit til ráðherra. Orkusalan leggur til að í stað orðalagsins 
„að fenginni tillögu hlutaðeigandi ráðherra“ í 3. mgr. 2. gr. komi „að fenginni beiðni viðkomandi 
lögaðila".

Með vísan til þess að undanþáguheimild 3. mgr. 2. gr. byggir á ákvörðun ráðherra að fenginni 
umsögn Samkeppniseftirlitsins má gera ráð fyrir því að vinnsla beiðni lögaðila um undanþágu frá 
gildissviði nýrra upplýsingalaga taki sinn tíma innan stjórnsýslunnar og að ákvörðun ráðherra 
verði ekki tekin með skjótum hætti, enda gerir umrætt ákvæði ekki ráð fyrir því. Orkusalan bendir 
á að ekki er kveðið á um það í frumvarpi nýrra upplýsingalaga hvort lögaðila, sem sótt hafi um 
umrædda undanþágu, sé heimilt að hafna beiðni um aðgang að gögnum á grundvelli þess að beðið 
sé ákvörðunar ráðherra um undanþágu frá gildissviði laganna skv. 3. mgr. 2. gr. þeirra.

Orkusalan telur að taka þurfi af allan vafa í frumvarpi til nýrra upplýsingalaga hvort og þá að 
hvaða leyti ný upplýsingalög gildi um þá lögaðila sem sótt hafi um umrædda undanþáguheimild 3. 
mgr. 2. gr. frumparsins. Lagt er til að viðkomandi lögaðili sem sótt hefur um undanþágu á 
grundvelli 3. mgr. 2. gr. verði undanþegin frá gildissviði laganna þar til ákvörðun hefur verið tekið, 
svo fremi sem sótt hafi verið um undanþágu strax við gildistöku laganna.

Virðingarfyllst, 
f.h. Orkusölunnar ehf.

Magnús Kristjánsson, 
framkvæmdastjóri Orkusölunnar ehf.
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