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Nefndasvið Alþingis
b.t. atvinnuveganefndar 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Alþingi 
Erindi nr. Þ 140/1735 
komudagur 16.4.2012

16. apríl 2012

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um útgáfu virkjanaleyfa o.fl., 491. 
mál

Skv. tillögunni ályktar Alþingi að fela ríkisstjórninni að skipa fimm manna nefnd sem 
geri úttekt á eftirfarandi:

a. Hvort ástæða sé til, með tilliti til þess að tryggja þurfi öllum landsmönnum 
sanngjaman arð af sameiginlegum orkuauðlindum landsins, að við úthlutun 
virkjanaleyfa til raforkuframleiðslu, jafnt á eignarlöndum sem þjóðlendum, verði 
við það miðað að virkjanir stærri en 5-10 MW verði í eigu orkufyrirtækja sem að 
a.m.k.2/3 hlutum séu í eigu ríkis eða sveitarfélaga eða félaga í þeirra eigu
a.m.k.2/3 hlutum.
b. Hvort hagkvæmt sé fyrir ríkissjóð og landsmenn alla að gefa öflugum 
innlendum fjárfestum, eins og lífeyrissjóðunum, kost á því að eignast hlut í 
Landsvirkjun í áföngum á næstu fimm árum með samtals eignarhlut allt að 
30%. Einnig þarf að skoða hvernig hægt sé að tryggja að slíkur eignarhlutur sé 
ekki framseljanlegur.
c. Hvort ástæða sé til að setja almennar reglur og viðmiðanir í lög um skýra 
heimild fyrirtækja í eigu opinberra aðila (ríkis og sveitarfélaga) til að standa að 
verkefnafjármögnun stærri fjárfrekra verkefna með öðrum fjársterkum aðilum, 
innlendum og/eða erlendum eftir atvikum, svo sem vegna einstakra vatnsafls-, 
gufuafls-, vindorku- og sjávarfallavirkjana, og hvernig að slíkum verkefnum skuli 
almennt staðið við þær aðstæður.
d. Hvort ástæða sé til þess að ríkið hafi frumkvæði að því að marka skýra 
stefnu um hvernig best verði staðið að vinnu, undirbúningi og 
hagkvæmnisathugun vegna lagningar rafmagnskapals (strengs) frá Íslandi til 
Evrópu (hugsanlega með skipun sérstakrar stefnumörkunarnefndar af hálfu 
ríkisins) og með hvaða hætti helstu raforkufyrirtæki landsins, Landsvirkjun, 
Orkuveita Reykjavíkur, HS Orka, Rarik, Orkubú Vestfjarða og Landsnet hf., 
komi að því undirbúningsstarfi. Jafnframt þarf að skoða og meta kosti og galla 
m.a. áhrif á atvinnusköpun, verðhækkanir á raforku vegna útflutnings o.fl.
e. Hvaða breytingar þurfi að gera á gildandi lögum til að hrinda 
framangreindum breytingum í framkvæmd (einkum a-, b-, c- og d-lið) og að 
hverju þurfi helst að gæta í þeim efnum. Nefndin setji fram hugmyndir að 
slíkum lagabreytingum og leggi eftir atvikum fram drög að lagafrumvarpi um 
efnið, þyki henni ástæða til.

Varðandi a-liðinn vill Samorka taka fram að umræða um málefni orku- og 
veitufyrirtækja snýst oft óþarflega mikið um eignarhald á auðlindum og veitukerfum.
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Hægt er að stýra starfsemi allra orku- og veitufyrirtækja mjög nákvæmlega í krafti 
laga og reglna án tillits til eignarhaldsins, þar með talið gjaldtöku af nýtingu auðlinda í 
opinberri eigu. Samorka leggst því eindregið gegn ákvæðum a-liðar.

Hvað b-liðinn varðar lýsir Samorka ekki skoðunum samtakanna á æskilegu 
fyrirkomulagi eignarhalds tiltekinna aðildarfyrirtækja þeirra. Samtökin ítreka þó í 
þessu sambandi fyrri ummæli um a-lið tillögunnar.

Varðandi c-liðinn fær Samorka ekki séð að neinn skortur sé á almennum 
lagaheimildum til beitingar á verkefnisfjármögnun við einstakar orkuframkvæmdir, 
eða að sérstök vandamál séu til staðar hvað það varðar, svo lengi sem áhugi aðila er 
til staðar.

Loks, varðandi d-liðinn, þá er lagning sæstrengs afar áhugavert viðfangsefni og full 
ástæða til að hagkvæmni slíkrar framkvæmdar sé til skoðunar. Samorka minnir þó á 
að á vettvangi Landsvirkjunar er nú unnið að slíkri úttekt og því e.t.v. ekki ástæða til 
að stofnað sé til annarrar en sambærilegrar vinnu á vegum ríkisins á sama tíma.

Almennt séð er því ekki mikil þörf á umræddu nefndarstarfi að mati Samorku.

Að öðru leyti vísast til umsagna einstakra aðildarfyrirtækja Samorku.

Virðingarfyllst,

Gústaf Adolf Skúlason 
aðstoðarframkvæmdastjóri
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