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komudagur 7.12.2011

Reykjavík, 7. desember 2011
T ilv .: 1112003

Varðar: 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, og lögum nr. 19/2011, um breytingu á 
raforkulögum, nr. 65/2003, með síðari breytingum (eigendaábyrgðir, 
eignarhald flutningsfyrirtækisins og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar) -  318 mál.

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis dags. 2. desember. Í póstinum er þess 
farið á leit við Samkeppniseftirlitið að stofnunin veiti álit sitt á frumvarpi 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, og lögum nr. 
19/2011, um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003, með síðari breytingum 
(eigendaábyrgðir, eignarhald flutningsfyrirtækisins og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar), hér 
eftir nefnt frumvarpið.

Samkeppniseftirlitið hefur tjáð sig um flest atriði frumvarpsins áður með einum eða 
öðrum hætti og mun því ekki fjalla um öll ákvæði frumvarpsins hér á eftir. Er vísað til 
umsagnar Samkeppniseftirlitsins um breytingu á raforkulögum nr. 65/2003 með síðari 
breytingum - 204. mál dags. 10. desember 2010 og umsagnar við frumvarp til laga um 
breyting á lögum nr. 121/1997, um ríkisábyrgðir, með síðari breytingum, 187. mál. dags. 
25. nóvember 2010 um nánari sjónarmið stofnunarinnar.

Samkeppniseftirlitið telur sterk rök fyrir því að aðgreining á milli sérleyfis og 
samkeppnisþátta sé skýr. Er Samkeppniseftirlitinu heimilt að kveða á um 
fyrirtækjaaðskilnað í vissum tilvikum á grundvelli 14. gr. samkeppnislaga. Stofnuninni er 
jafnframt heimilt að kveða á um slíkan aðskilnað á milli sérleyfisstarfsemi 
raforkufyrirtækja og samkeppnisstarfsemi á grundvelli ákvæðis 2. mgr. 27. gr. 
raforkulaga.

Hefur Samkeppniseftirlitið nú til rannsóknar hvort Orkuveita Reykjavíkur hafi brotið gegn 
ákvæðum samkeppnislaga og raforkulaga meðal annars með því að nýta 
einkaleyfisstarfsemi til þess að styðja við samkeppnisstarfsemi. Rannsókn málsins er ekki
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lokið. Telur Samkeppniseftirlitið rétt að taka fram í þessu samhengi að samtöl 
Samkeppniseftirlitsins við fyrirtæki sem starfa á þessum markaði, samráð við aðrar 
opinberar stofnanir og ábendingar sem stofnuninni hafa borist benda til þess að 
margvíslegur ávinningur verði af aðskilnaði sérleyfis- og einkaleyfisstarfsemi 
raforkufyrirtækja.

Í almennum athugasemdum með frumvarpinu er vísað til skýrslu Hagfræðistofnunar 
Háskóla Íslands dags. 1. nóv. sl. sem Iðnaðarráðuneytið fól stofnuninni að gera. Fram 
kemur í skýrslunni að á undanförnum árum hafi raforkuverð hækkað minna en verðlag 
almennt. Er á það bent í skýrslunni að hlutfallslega fá heimili hafi skipt um raforkusala en 
fyrirtæki nýti reyndar þorra þess orkumagns sem seldur er. Hafa þau skipt um orkusala í 
meira mæli en heimili. Sú staðreynd að hægt er að skipta um raforkusala getur þó haft 
áhrif þar sem það hvetur raforkusala til þess að fylgjast með verðum hvers annars og 
gæta þess að stilla verðlagningu í hóf. Hagfræðistofnun telur erfitt að greina ítarlega áhrif 
aðskilnaðar orkufyrirtækja en telur erfitt að sjá að kostnaður hafi aukist mikið við 
aðgreininguna. Um þetta segir nánar tiltekið í skýrslunni:

„Í samtölum við forráðamenn raforkufyrirtækja kom ekki fram að mikill 
kostnaður hefði fylgt þessum aðskilnaði, og ekki verður heldur séð af 
ársreikningum fyrirtækjanna að aðskilnaðurinn hafi verið kostnaðarsamur, þar 
sem þar eru hvorki merki um einskiptiskostnað við uppskiptinguna né 
kerfisbundinn aukalegan kostnað."

Síðar í skýrslunni segir svo um aðskilnaðinn:

„Umgjörð raforkumála hefur náð að skapa samkeppni í  raforkusölu til 
fyrirtækja. Sú samkeppni hefur leitt a f sér lægra raunverð raforku og þar af 
leiðandi bætt rekstrarskilyrði fyrirtækja sem mögulega skilar sér í  lægra verði 
til neytenda. Erfitt er hins vegar að meta þennan ávinning og bera saman við 
mögulegan kostnaðarauka við aðskilnað.

[...]

Hvort lítil virkni á markaði í  raforkusölu til heimila er vegna þess að ekki hafi 
tekist að skapa nægilega umgjörð varðandi aðskilnað sérleyfis- og 
samkeppnishluta er erfitt að segja. Hins vegar er ljóst að frekari og skilvirkari 
aðskilnaður sérleyfis- og samkeppnishluta stuðlar að bættri samkeppni á 
raforkumarkaði og stórt skref verður tekið í þá átt þegar Orkuveita 
Reykjavíkur aðskilur sína starfsemi"

Samkeppniseftirlitið telur að sú afstaða sem birtist í ívitnuðum málsgreinum skýrslunnar 
sé í meginatriðum í samræmi við það sem komið hefur fram í rannsóknum 
Samkeppniseftirlitsins.

Svo sem fram kemur í almennum athugasemdum við frumvarpið hefur Orkuveita 
Reykjavíkur áður óskað eftir framlengingu á aðskilnaði á milli sérleyfis- og 
samkeppnisþátta í rekstri fyrirtækisins. Í athugasemdunum segir svo um rökstuðning 
Orkuveitunnar:
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„Í bréfi eigendanefndar Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 8. nóvember 2011, 
kemur fram að verulegir fjárhagslegir hagsmunir eru í húfi við uppskiptingu 
Orkuveitu Reykjavíkur. Þeir mikilvægustu snúi að skattamálum og 
samskiptum við lánardrottna fyrirtækisins. Milljarða hagsmunir séu í húfi að 
vel takist til við aðskilnað samkeppni- og sérleyfisþátta starfsemi 
Orkuveitunnar. Almennur órói einkenni enn þá fjármálakerfi heimsins og því 
þurfi nánara samráð við stjórnvöld og lánveitendur vegna uppskiptingar 
fyrirtækisins. Þar a f leiðandi sé óskað eftir viðbótarfresti."

Samkeppniseftirlitið hefur umrætt bréf ekki undir höndum og á því erfitt með að leggja 
mat á rökstuðning sem þar kann að finnast. Vera má að hér sé um áþekkan rökstuðning 
að ræða og áður var settur fram. Sé það svo er að mati Samkeppniseftirlitsins erfitt að 
sjá hvers vegna Orkuveitan sendir Alþingi rökstuðning sinn svo seint sem raun ber vitni. 
Samkeppniseftirlitinu er ekki kunnugt um neina breytingu í starfsemi OR sem kallar á að 
lögum sé breytt svo skyndilega.

OR er stærsta félag landsins á sviði smásölu á raforku. Má því ljóst vera að það getur 
haft mikil áhrif á samkeppni á þeim markaði sem félagið starfar. Þeir keppinautar OR sem 
á annað borð hafa skyldu til að greina á milli rekstrarþátta sinna hafa þegar gripið til 
nokkurra ráðstafana í þá átt. Telur Samkeppniseftirlitið að það sé ósanngjarnt gagnvart 
þeim að stærsta félag landsins á sviði smásölu á raforku hafi komist undan því að grípa 
til sambærilegra aðgerða.

2.
Samkeppniseftirlitið telur jafnframt rétt að fram komi að stofnunin telur að það sé til bóta 
að flutningsfyrirtæki raforku sé óháð dreifiveitum, raforkusölum og raforkuframleiðendum 
að því marki sem kostur er. Væri félagið í beinu eignarhaldi ríksisins má auka sjálfstæði 
flutningsfyrirtæksisins gagnvart öðrum fyrirtækjum á markaðnum. Telur 
Samkeppniseftirlitið að það styðji við önnur markmið raforkulaga og sé jafnframt til þess 
fallið að auka jafnræði á meðal viðskiptavina flutningsfyrirtæksisins. Rétt er að taka það 
fram að Samkeppniseftirlitinu hafa fram að þessu ekki borist vísbendingar um möguleg 
brot flutningsfyrirtækisins á samkeppnislögum eða um neikvæðar afleiðingar af háttsemi 
þess fyrir samkeppni.

3.
Með vísan til þess sem að framan greinir er það afstaða Samkeppniseftirlitsins að ekki sé 
ástæða til þess að gera athugasemdir við önnur ákvæði frumvarpsins en 6. gr. Leggur 
Samkeppniseftirlitið til að ákvæðið verði fellt úr frumvarpinu.

Virðingarfyllst,
F.h. Samkeppniseftirlitið

Snorri Stefánsson
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