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Efni: Umsögn Landsnets hf. um 318. mál -  breyting á raforkulögum nr.
65/2003 o.fl.

Vísað er tii er ind is ne fndasv iðs A lþ ing is sem barst Landsnet i hf, í tö ivupósti þann 2. 
desem ber sl. þar sem óskað va r  eftir umsögn Landsnets hf. um fy r irhugaðar breytingar á 
m,a. raforku lögum nr. 65 /2003  (318. mál).

Landsnet te lur ekk i ástæðu til að tjá sig um fyr irhugaðar brey t ingar að öðru leyti en því að 
benda á sku ldb ind ingar ís lenska r ík is ins á grundvelli EES sam n ings in s  að því er varða r 
óhæði og sjá lfstæði f lu tn ingsfyr ir tækis ins. í  ra forkuti lsk ipun 2009/72/EB , sem  von bráðar 
verður tekin upp í EES samning inn , er gengið lengra en áður hefur ver ið  í kröfum er varða 
sjá lfstæði og óhæði f lu tn ingsfyr ir tæ k is ins frá öðrum að ilum  á ra forkumarkað i, e inkum 
raforkufram le iðendum og sö luað ilum . Má í því sam band i e inkum  benda á kafla IV. og V, í 
t ilskipuninni, S am kvæ m t 9. gr. t i lsk ipunar innar skal þeim kröfum sem  þar eru settar fram 
um sjálfstæði frá öðrum  að ilum  á raforkumarkað i fu llnægt eigi s íðar en 3. mars 2012 en 
frestur til að innle iða ákvæði t i lsk ipunar innar að öðru leyti innan ESB er 3. mars 2011.

Með frumvarp i því sem nú hefur verið  lagt fram er því frestað um óti ltek inn tíma að tryggja 
framangre in t s já lfstæði f lu tn ingsfyr ir tæ k is ins hér á landi, en marg ir hagsm unaað ila r  hafa 
lengi gert a thugasem d ir  v ið núverandi e ignarha ld Landsnets, ekk i síst vegna hættu á 
hagsm unaárekstrum , Því e r m ik i lvæ gt að nefnd sú sem átti að gera t i l lögur um 
fram tíðare ignarha ld  Landsnets hefji s törf sem fyrst og grein i þann vanda sem  er samfara 
aðsk ilnaði Landsnets frá Landsv irk jun.

M ikilvægt e r að Landsnet fylgi sömu þróun og er í Evrópu varðand i starfsem i 
f lu tn ingsfyr ir tæk is ins og v iðsk ip taum hverf is . Erlend ir að ilar sem huga að uppbyggingu hér á 
landi horfa m ik ið til þess að aðstæ ður hér á landi séu sam bæ rilega r  hvað rekstrarum hverf i 
og sk ilmála varðar,

Vijðing^rfyllst;
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Gylfaflöt 9 I 112 Reykjavík S ím i 563 9300 Fax 563 9309 landsnelfa iandsnet.is w ww.landsnet.is liT l iOS jj l

http://www.landsnet.is

