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Efni: Umsögn Orkuveitu Reykjavíkur þingskjal 372, 318. mál

Orkuveitu Reykjavíkur hefur borist erindi atvinnumálanefndar Alþingis, dags. 2. desember 
2011, þar sem óskað er umsagnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 42/1983, 
um Landsvirkjun, lögum nr. 139/2001, um stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu 
Reykjavíkur, raforkulögum, nr. 65/2003 o.fl. lögum.

Breyting á lögum nr. 139/2001 um stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu 
Reykjavíkur.

Orkuveita Reykjavíkur fagnar þeirri tillögu sem fram kemur í 3. gr. frv. þar sem breytingin 
mun skýra til muna og taka af tvímæli um ábyrgð eigenda á skuldbindingum fyrirtækisins. 
Hugtakið „lánaskuldbindingar“ í gildandi lögum er ekki nægilega skýrt og því til mikilla 
bóta að notað hugtakið „fjármálagemmgar“ sem skilgreint er í lögum um 
verðbréfaviðskipti.

Orkuveita Reykjavíkur bendir á að í 2. mgr. 1. gr. er annað ákvæði varðandi ábyrgðir 
eigenda, sem valdið hefur vafa í framkvæmd. Í 3. ml. 2. mgr. 1. gr. segir: Abyrgð eigenda 
skal ekki nema hærra hlutfalli en 80% a f lánsfjárþörf verkefnis sem veitt er 
eigendaábyrgð. Við setningu ákvæðisins var gengið út frá því að alltaf þyrfti að vera 
a.m.k. 20% eiginfjárframlag í einstökum verkefnum. Sá vafi sem komið hefur upp í 
framkvæmd varðar það hvort að ábyrgð eigenda geti einungis tekið til 80% af þeim 80% 
af framkvæmdakostnaði, sem tekin eru að láni, þ.e. 64% af heildar fjárþörf verkefnis. 
Þessi afstaða er ekki í samræmi við það sem gengið var út frá við setningu laganna. Vafi 
um heimildir í þessu sambandi hefur valdið erfiðleikum í framkvæmd, þar sem 
lánveitendur er ófúsir að veita lánafyrirgreiðslu með 80% ábyrgð eigenda á. Eðlilegra 
hlýtur að vera að ábyrgðin sé 100% á þeim fjárhæðum sem heimilt er að taka að láni til 
framkvæmda. Því telur Orkuveita Reykjavíkur mjög til skýringar ef tekin væru af öll 
tvímæli um að ábyrgð eigenda geti tekið til 80% af framkvæmdakostnaði hvers verkefnis 
og leggur til að 3. ml. 2. mgr. 1. gr. orðist svo:

Ábyrgð eigenda skal ekki nema hærra hlutfalli en 80% a f fjárþörf verkefnis sem veitt er 
eigendaábyrgð.

Rétt er að minna á að skv. 3. mgr. 1. gr. laga nr. 139/2001 greiðir Orkuveita Reykjavíkur 
eigendum árlegt ábyrgðargjald Orkuveita Reykjavíkur af þeim lánaskuldbindingum sem 
ábyrgð eigenda er á og svarar ábyrgðargjaldið að fullu til þeirrar ívilnunar sem fyrirtækið
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nýtur, á grunni ábyrgðar eigenda, í formi hagstæðari lánskjara umfram þau kjör sem 
almennt bjóðast á markaði án ábyrgðar. Ábyrgðargjald það sem Orkuveita Reykjavíkur 
greiðir er ákveðið á grundvelli mats óháðs aðila á lánakjörum með og án ábyrgðar eigenda 
og skal gjaldið reiknað af höfuðstól gjaldskyldra skuldbindinga. Árið 2010 greiddi 
Orkuveita Reykjavíkur eigendum fyrirtækisins 715.990.213,- krónur í ábyrgðargjald.

Breyting á raforkulögum nr. 65/2003 m. s. br.

Í frumvarpinu er lagt til að fallið verði frá þeirri ákvörðun, sem lögfest var með 
breytingalögum nr. 19/2011, að flutningsfyrirtækið skyldi verða í beinni eigu ríkisins 
og/eða sveitarfélaga frá og með 1. janúar 2015. Í samræmi við það hefur Orkuveita 
Reykjavíkur gert ráð fyrir að hlutur fyrirtækisins í Landsneti yrði seldur og hefur verið 
áætlað að 400 milljónir fengjust fyrir hlutinn. Ef ekki verður af sölu hlutarins verður 
Orkuveita Reykjavíkur að leita annarra leiða til að afla fjárins, með niðurskurði í rekstri 
eða sölu annarra eigna.

Lagt er til í frumvarpinu að uppskiptingu orkufyrirtækja verði frestað enn um sinn og nú 
til 1. janúar 2014. Innan Orkuveitu Reykjavíkur hefur verið unnið mikið starf við 
undirbúning uppskiptingar og verður þeirri vinnu haldið áfram af fullum krafti, þrátt fyrir 
frestun á gildistöku ákvæðis 2.-4. ml. 1. mgr. 14. gr. raforkulaga. Gert er ráð fyrir að unnt 
verði að ljúka vinnunni á árinu 2012 og lögð er áhersla á að formleg uppskipting komi til 
framkvæmda eins fljótt og unnt er, en ekki verði beðið með hana til 1. janúar 2014. Um 
rökstuðning fyrir beiðni um frestun gildistöku uppskiptingar vísast til erindis 
eigendanefndar Orkuveitu Reykjavíkur til iðnaðarráðherra, sem getið er í athugasemdum 
með frumvarpinu.

Virðingarfyllst,

Elín Smáradóttir, hdl.
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