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Efni: Tillaga um breytingu á lögum um Orkuveitu Reykjavíkur.

Orkuveita Reykjavíkur vísar til íundax atvinnuveganefndar Alþingis þann 9. desember s.L, 
þar sem fjallað var um 318. mál - Landsvirkjun o.fl. Þar gerðu fulltrúar Orkuveitu 
Reykjavíkur grein fyrir þvx að ákvæði 2. mgr, 1. gr. laga nr. 139/2001, um stofhun 
sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur, varðandi ábyrgðir eigenda, hefur valdið 
vafa í framkvæmd.
í 3. ml. 2. mgr. 1. gr. segir: Ábyrgð eigenda skal ekki nema hœrra hlutfalli en 80% a f 
lánsjjárþörf verkefnis sem veitt er eigendaábyrgð. Markmið ákvæðisins var að tryggja að 
aíltaf kæmi til a.m.k. 20% eiginfjárframlag í einstökum verkefni. Sá vafí 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. 
Við setningu laganna kom þetta sjönarmið ekki fram og var ekki gert ráð fyrir þessari 
túlkun ákvæðisins.
Vafi um heimildir í þessu sambandi hefur valdið erfiðleikum í framkvæmd, þar sem 
lánveitendur er ófusir að veita lánafyrirgreiðslu með 80% ábyrgð eigenda á. í þessu 
sambandi er vísað til meðfylgjandi minnisblaðs Local lögmanna, dags. 22. nóvember 
2011, um ábyrgð Reykjavíkurborgar á lánaskuldbindingum Orkuveitu Reykjavíkur, sem 
aflað var í tengslum við fyrirhugaða lántöku Orkuveitu Reykjavíkur hjá Lánasjóði 
sveitarfélaga.
Niðurstaða minnisblaðsins er eftirfarandi:
Heimild eigenda OR til ábyrgðar á lánum OR er takmörkuð við 80% a f lánsfjárþörf 
verkefnis. Abyrgðin miðast við 80% a f því láni sem tekið er til fjármögnunar tiltekins 
verkefnis. Eigendum OR er þannig ekki heimilt að gangast ífulla ábyrgð á láni til OR, þó 
lánsfjárhœðin sé innan við 80% a f heildarkostnaði verkefms, enda miðast 
eigendaábyrgðin að hámarki við 64% afheildarkostnaði.
Eðlilegra hlýtur að vera að ábyrgðin sé 100% á þeim fjárhæðum sem heimilt er að taka að 
láni tií 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 hœrra hlutfalli en 80% a f fjárþörf verkefnis sem veitt er 
eigendaábyrgð.
Bent er á að samkvæmt umsögn ríkisábyrgðarsjóðs til atvinnuveganefndar frá 10. 
desember 2011 er ábyrgð ríkissjóðs á lántökum Landsvirkjunar ótakmörkuð. í umsögninni 
segirm.a.:
I  þessu sambandi er rétt að fram komi, að ekki hefur verið talið að þessi ákvœði œttu við 
þegar um er að rœða ríkisábyrgð til ríkisaðila, þe. þeirra sem njóta ríkisábyrgðar á allar
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sínar skuldbindingar, m.a. Landsvirkjun. Það leiðir að eðli slíkrar eigendaábyrgðar að 
ríkisábyrgðin nœði í þeim tilvikum hvort eð er til 20 % eiginjjárframlagsins og 100 % 
þeirra lána sem jyrirtækið tæki vegna verkejhis.
Samkvæmt þessu er regin munur á aðstöðu Orkuveitu Reykjavíkur og Landsvirkjunar, ef 
eigendaábyrgð vegna lántaka Orkuveitu Reykjavíkur getur ekki numið nema 64% af 
fjárþörf verkefnis en ríkisábyrgð vegna Landsvirkjunar er 100%.
Rétt er að halda því til haga í þessu samhengi að skv. 3. mgr. 1. gr. laga nr. 139/2001 
greiðir Orkuveita Reykjavíkur eigendum árlegt ábyrgðargjald af þeim lánaskuldbindingum 
sem ábyrgð eigenda nær til og svarar ábyrgðargjaldið að fullu til þeirrar ívilnunar sem 
fyrirtækið kann að njóta 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 höfuðstóli gjaldskyldra skuldbindinga. Áríð 2010 greiddi Orkuveita 
Reykjavíkur eigendum fyrirtækisins 715.990.213,- krónur í ábyrgðargjald.

Virðingarfyllst,

Elín Smáradóttir, hdl.
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