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Sæli Bertedikt,

í tölupósti þínum frá því í gær kemur fram að á fundi atvinnuveganefndar 
Aiþingis sfðastliðinn föstudag hafi nefndin rætt meðai annars um 318. máL 
Landsvirkjun o.fl. (eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun 
fyrirtækjaaðskilnaðar). Fram kom í tölvupóstinum að meðal gesta á fundi 
nefndarinnar hafi verið fuiitrúi Seðlabanka íslands, Ríkisábyrgðarsjóðs, og 
að hann hafi á fundinum gert grein fyrir athugasemdum sem fram koma í 
umsögn Seðlabanka íslands um þingmálið. Umsögnin fylgdi tölvupósti 
þínum.

Fyrir hönd nefndarinnar óskaðir þú eftir því að Landsvirkjun sendi 
nefndinni minnisblað um afstöðu fyrij-tækisins til athugasemda í 
framangreindri umsögn Seðlabanka íslands á tölvupöstfangið 
bsb@althinqi.is eigi síðar en kl. 13, sunnudaginn 11. desember nk.

Undirritaður hefur f.h. Landsvirkjunar farið yfir umsögn Seðlabanka 
íslands.

Það kann að vera álitamái hvort af hugtökunum "fjármálagerningar" eða 
"fjárhagslegar skuldbindingar’1 hafi víðtækari merkingu í lögfræðilegum 
skilningi, en Seðlabanki Ísíand telur betrá og skýrara að nota síðarnefndu 
skilgreininguna. Það sem hér skiptir máli er að nefndin og Alþingi séu 
sammála um að sú hugtakanotkun sem notuð verður sé bæði rýmri og 
skýrari en sú sem fram kemur í frumvarpinu og núgiidandi lögum. Að því 
gefnu að svo sé getur Landsvirkjun tekið undir og samþykkt sjónarmið 
Seðlabanka íslands í fyrrnefndri umsögn.

Landsvirkjun telur brýnt að fram komi í nefndaráliti að tilgangurinn með 
breyttu orðalagi frá frumvarpstextanum sé sá að rýmka skilgreininguna en 
ekki þrengja. Hugtakið "fjárhagslegar skuidbíndíngar" hlýtur að verða að 
túlka og skýra með mjög víðtækum og rúmum hætti. Það er í fullu 
samræmi við tilgang fyrirliggjandi frumvarps um eigendaábyrgð 
(ríkisábyrgð)vegna lánasamninga Landsvirkjunar, afleiðusamninga, 
fjármálagerninga og annarra sambærilegra samninga. Breytingin sem 
Seðlabanki íslands leggur til miðar því fyrst og fremst að því að tryggja 
stöðu Landsvirkjunar og taka af allan vafa um til hverskonar nýrra 
fjárhagsiegra skuldbindinga ríkisábyrgðin tekur.

Undirritaður vonast til að þessi tölvupóstur dugi án sértaks bréfs eða 
minnisblaðs um málið. Ef eitthvað þarfnast nánari skýringar eða 
umfjöllunar þá lætur þú mig vita, gsm 894 4164.
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Vinsamlegast sendu mér staðfestingu um móttöku þessa tölvupósts.

Með kveðju,
Jón Sveinsson, hri.,
yfirmaður lögfræðimála Landsvirkjunar


