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Atvinnuveganefnd Alþingis

Athugasemd varðandi bski. 372. frumvarp til jaga um brevtingu á raforkuiögum nr. 65/2003 ofl.

Iðnaðarráðherra hefur lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum nr. 65/2003, 
meðal annars um frestun á gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi, sbr. 
þskj. 372. Ákvæði þetta átti upphaflega að taka gildi 1. júlí 2009 en hefur þrívegis verið frestað og er 
nú lagt til að því verði frestað í fjórða sinn.

Frestunin hefur í Öli skiptin komið til vegna hagsmuna Orkuveitu Reykjavíkur, en önnur 
raforkufyrirtæki hafa nú þegar uppfyllt þetta ákvæði um aðgreiningu, þ.e. Rarik / Orkusalan, Hitaveita 
Suðurnesja / HS-orka og Norðurorka / Fallorka. Orkubú Vestfjarða og Rafveita Reyðarfjarðar hafa 
varanlega undanþágu vegna almenns ákvæðis sem gildir um dreifiveitusvæði með innan við 10 
þúsund íbúa.

Tilgangurinn með því að krefjast aðgreiningar samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi var tvíþættur, annars 
vegar var það forsenda fyrir að geta sett reglur um opinbert eignarhald á fyrirtækjum sem stunda 
sérleyfisstarfsemi, hins vegar að tryggja betur að allir raforkuframleiðendur sitji við sama borð í 
samskiptum sínum við þau fyrirtæki sem annast dreífingu á raforku og koma í veg fyrir 
samkeppnishindranir sem kunna að leiða af því að sérleyfis- og samkeppnisstarfsemi sé á sömu 
hendi.

Ekki verður annað séð en að þessi rök séu enn í fullu gildi. Orkuveita Reykjavíkur hefur því miður 
misnotað undanþágu sína frá aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi gróflega haustið 2010, 
með því að hækka gjaldskrá raforkudreifingar um 40% en raforkusölu um 11%, þrátt fyrir að félagið 
hafi sjálft reiknað út að hækkunarþörf í dreifingu væri 20% en í sölu 27%. Það liggur í augum uppi að 
ætlunin með þessu er að hlunnfara viðskiptavini í raforkudreifingu, sem eiga sér engrar undankomu 
auðið, og nota afraksturinn til að niðurgreiða samkeppnisrekstur fyrirtækisins. Undirboðin hafa því 
miður ágerst haustið 2011 vegna offramboðs á raforku sem rekja má til gálausra fjárfestinga 
Orkuveitunnar og annars fyrirtækis í orkuverum.

Ekki þarf að fjölyrða um hve skaðlegt það er að fyrirtæki sem er ráðandi á markaðnum gangi þannig 
fram í skjóli sérstakrar undanþágu frá ákvæðum laganna. Rétt er að vekja athygli á því að 
Samkeppniseftirlitið hóf haustið 2010 rannsókn á „Háttsemi Orkuveitu Reykjavíkur á smásölumarkaði 
fyrir raforku", í framhaldi af áðurnefndum verðbreytingum Orkuveitunnar. Þessari rannsókn 
Samkeppniseftirlitsins er ólokið. í þessu Ijósi er sérstakt áhyggjuefni og undrunarefni að 
iðnaðarráðherra hyggist nú beita sér fyrir að þessi undanþága Orkuveitunnar verði enn framlengd. 
Árangur gjaldskrárbreytinganna lætur ekki á sér standa, Orkuveitan birti á dögunum 9 mánaða



uppgjör sem sýnir rekstrarhagnað 15;5 milljarða krv hækkar um 5,6 milljarða á milli ára. Þarf þetta 
fyrirtæki virkilega undanþágu frá samkeppnisákvæðum raforkulaga? Þarf það virkilega að mæta „með 
vottorð í samkeppni"?

Sjónarmið Orkuveitunnar eru rakin í athugasemdum með frumvarpinu og segir meðal annars: 
„...verulegir fjárhagslegir hagsmunir eru í húfi við uppskiptingu Orkuveitu Reykjavíkur. Þeir 
mikilvægustu snúi að skattamálum og samskiptum við lánardrottna fyrirtækisins." Um fyrra atriðið er 
varðar skattamál er það að segja að tæpast getur iðnaðarráðherra haft á móti því að orkufyrirtækin 
greiði skatta af hagnaði sínum eða eignamyndun. En ef svo ólíklega vildi þó til þá gæti 
iðnaðarráðherra eða fjármálaráðherra eflaust beitt sér fyrir því að setja sérstök lög um skattleysi við 
uppskipti Orkuveitunnar og þar með leyst þann þátt í eitt skipti fyrir öll. Að öðrum kosti mun ekkert 
breytast og við getum strax séð fyrir okkur bréfið sem eigendanefndin mun senda iðnaðarráðherra 
haustið 2013. Um seinna atriðið er varðar samskipti við lánardrottna er það að segja að Orkuveitan er 
greinilega of skuldsett og þarf að huga að því að selja eignir, ekki aðeins smávægileg hliðarverkefni 
heldur umtalsverðar eignir svo sem eina eða fleiri virkjanir. Líklegt má telja að þær gætu selst á góðu 
verði, miðað við þann mikla áhuga sem er um þessar mundir á byggingu nýrra virkjana. Og vísun í 
athugasemdum iðnaðarráðherra til „viðkvæmrar stöðu orkufyrirtækjanna" er hafnað, þau hafa öll 
náð að rétta mjög úr kútnum eftir efnahagshrunið 2008 og komið fjármögnun sinni í sæmilegt horf, 
nema Orkuveita Reykjavíkur.

Önnur raforkufyrirtæki hafa þegar lagt í kostnaðarsamar aðgerðir til að mæta kröfum raforkulaga um 
uppskiptingu. Og vitaskuld hafa þau þurft að taka tillit til þessa kostnaðar í gjaldskrám sínum. Hvers 
eiga þau fyrirtæki og þeirra viðskiptavinir að gjalda? Mikilvægt er að ekki sé í sífellu hringlað með 
lagaumhverfið og að öll raforkufyrirtækin sitji við sama borð.

Lokamálsgrein athugasemda með sambærilegu frumvarpi haustið 2010 var svohljóðandi: 
„Frumvarpið hefur fyrst og fremst áhrif á Orkuveitu Reykjavíkur og eigendur þess fyrirtækis. Ekki er 
um íþyngjandi áhrif að ræða." Fallorka mótmælti þessu á sínum tíma og benti á að frumvarpið hefði 
veruleg áhrif á samkeppni á raforkumarkaði með því að gera Orkuveitunni kleift að halda áfram 
undirboðum í raforkusölu, þetta hefði íþyngjandi áhrif á keppinauta Orkuveitunnar á því sviði. Og 
undirboðin væru á kostnað viðskiptavina í raforkudreifingu Orkuveitunnar svo að frumvarpið væri 
einnig íþyngjandi fyrir þá. Nú hefur seinni setningunni verið kippt út úr athugasemdunum og í því 
felst væntanlega viðurkenning iðnaðarráðherra á að frumvarpið hafi íþyngjandi áhrif. Þann skilning 
ber að þakka en betra væri þó að iðnaðarráðherra sæi til þess að hér á landi mætti ríkja heilbrigt 
umhverfi í samkeppnisrekstri á raforkusviði. Skýrsla Hagfræðistofnunar gefur til kynna að talsvert 
vanti uppá það á meðan Orkuveitan fær að reka einkaleyfis- og samkeppnisrekstur í samkrulli.

Af ofangreindum ástæðum vill stjórn Fallorku ehf. mótmæla því kröftuglega að frumvarp til laga um 
breytingu á raforkulögum nr. 65/2003 um frestun á gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- 
og sérleyfisstarfsemi, sbr. þskj. 372, verði að lögum.

Virðingarfvllst, fvrir hönd Fallorku ehf.

Andri Teitsson, framkvæmdastjóri


