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Stjómskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis gefur þeim, sem þess óska kost á að senda 
skriflegar athugasemdir við frumvarp til stjómskipunarlaga um breytingar á stjórnarskrá 
íslands. Pað vil ég gera með eftirfarandi erindi.

Á þessu ári leitaði ég til Iðnaðarráðuneytis varðandi mismunun milli aðila um 
verðlagningu á rafmagni:

Þ.e. verð til stóryðju
verð til heimila í þéttbýli og dreifbýli 
verð til sumarhúsaeigenda í dreifbýli 
verð til lögbýla staðsett í dreifbýli 
verð til atvinnureksturs t.d. ilræktenda.

Greiðsla á dag getur farið í rúmlega helmings mun á milli svæða, einnig getur munað 30 
falt á milli svæða vegna mælaaflesturs, þó að notandi framkvæmi aflestur sjálfur.

Þegar farið er ofan í flækjustigið, er allt að 9 faldur munur á rafmagnsverði til íslenkra 
neytenda og sölu á rafmagni til stóryðju, en stóryðjan notar 85% af allri 
rafmagnsframleiðslu íslands, almennir neytendur 10%, 5% er óútskýrt. Ef hægt er að 
selja 85% á jafn lágu verði og raun ber vitni, er eðlilegt að íslenskir neytendur geti fengið 
rafmagn á svipuðu verði, og er þá vísað til jafnræðisreglu.

Undirritaður hefur beðið um viðtal við forsætisráðherra og orkumálaráðherra varðandi 
þennan ójöfnuð, en ekki fengið áheyrn enn. Eru þó liðnir margir mánuðir síðan ég bað 
um þessi viðtöl. Nú síðast bað ég um viðtal við forseta íslands.

Ástæða þess að ég óskaði eftir viðtali við forseta eru misvísandi upplýsingar frá 
stjómlagaráðsmönnum um auðlindamál.
Ég hef talað við tvo stjórnlagaráðsmenn, annars vegar Þorvald Gylfason, sem sagði að 
rafmagnsmál hefðu verið tekin út úr stjórnarskrá og væri í sérkafla, jafnræðisregla gilti 
ekki þar. Þá hafði ég samband við Ara Teitsson og spurði hann út í þessi ummæli 
Þorvaldar, og sagðu hann þetta tóma vitleysu. Einnig talaði ég við Pál Ásgeirsson vegna 
ummæla Þorvaldar um sérákvæði á verðlagningu rafmagns til stóriðju og sagði hann að 
sérákvæði um rafmagnsmál væri ekki til í stjómarskrá.

Eins og tillaga að nýrri stjómarskrá segir: Allir skulu hafa jafnan aðgang að 
náttúruauðlindum í almannaeigu. Ég óska eftir að þetta ákvæði verði endurorðað og sagt 
að allir íslendingar skulu hafa jafnan aðgang að náttúruauðlindum íslands í almannaeigu 
og ekki megi taka erlenda hagsmuni fram yfir íslenska. Það stjórnvald, sem það 
reynir, skal sæta rannsókn hafi stjómarskrá verið brotin.



Ég tel að við íslendingar verðum að fara varlega í rafmagnssölu til erlendra aðila í 
framtíðinni nema fullt verð komi fyrir og íslendingar greiði ekki hærra verð fyrir 
rafmagn en erlendir aðilar. Að búa til störf með stóriðjuframkvæmdum er viðkvæði 
einstaka stjónimálamanna. Það hefur sýnt sig á undanförnum áratugum og til dagsins 
í dag að sífellt hefur hallað á íslenska kaupendur rafmagns, sérstaklega þeirra er hita 
húsin með rafmagni á köldum svæðum.

Að lokum vil ég segja að þeir stjómmála- og embættismenn, sem taka hagsmuni 
erlendra aðila fram yfir íslenska eru ekki að gæta hagsmuna íslendinga.
Ég mun ekki mæta á kjörstað í framtíðinni nema rafmagnssölumál til íslenskra 
neytenda verði lagfærð svo viðunandi sé fyrir íslenska neytendur.

Virðingafyllst,

Rúnar Lárusson, 
Haukdælabraut 96,
113 Reykjavík.
Kt. 260148-2309,
Sími 8659590 og 5652460.



Orkustofnun,
Reykjavík.

Reykjavík, 14. maí2012.

Varðandi söluverð á raforku til almennings.

Iðnaðarráðuneytið vísar undinituðum á Orkustofun til að fá upplýsingar um hvað hver 
aðili er að greiða raunverulega fyrir rafmagn komið á afhendingarstað.

Ég hef fengið þær upplýsingar símleiðis frá Orkustofnun að kílóvattstund til notenda er 
frá kr. 2.20 til kr. 18.00. Þetta er áttfaldur mismunur á milli neytenda. Ég óska því eftir 
upplýsingum um hvað Iiggi þar að baki.

Almenningur greiðir mest, sérstaklega sumarhúsaeigendur, er virðast greiða niður 
rafmagn til stóryðju, sem Ifklega er að greiða kr. 2.20 -  kr. 2.90 fast til 30 -40  ára. 
Rafmagnsverð hækkar all hressilega ársfjórðungslega til almennings.

Lfklega er verð til stóryðju kr. 2.90 samkvæmt upplýsingum frá Ragnari Ámasyni, 
prófessor við Háskóla íslands, en hann hefur talsvert varið þessa mismunun á milli aðila 
opinberlega.

Það er rannsóknarefni hvaða einstaklingar hafa hag af því að ganga gegn réttlæti 
almennings um jafnari orkukostnað milli notenda.

f sumarhúsi mínu greiði ég kr. 7.28 á kílóvattstund fyrir flutning á rafmagni, og kr. 16.38 
fyrir heildarverð á kflóvattstund. í næsta nágrenni eru ylræktarmenn að greiða kr. 0.90 
fyrir flutning og eru óánægðir. Þeir vilja setja eigin dreyfilínur. Sumarhúsaeigendur og 
skógræktendur greiða 700% meira en ylræktendur fyrir flutning á sama svæði.

Þetta flækjustig til notenda í rafmangssölu er ólíðandi, það á að heita 
samkeppnismarkaður, en svo er ekki í reynd. Það sjónarmið mitt kemur vonandi í ljós 
þegar ég hef kært til viðeigandi aðila.

Spuming mín til Orkustofnunar er einfaldlega hvort að stofnunin upplýsi mig um 
fyrirhugað orkuverð Orkuveitu Reykjavíkur til Norðuráls, sem Orkuveitan hefur samið 
um vegna fyrirhugaðrar virkjunar á Hellisheiði, og lífeyrissjóðir taka hugsanlega þátt í að 
byggja og eiga.

Þessar upplýsingar eru nauðsynlegar til að geta sannfærst um að almenningur sé ekki að 
greiða niður rafmagn til stóryjðu. Mín skoðun er að rafmagnsverð á að vera það sama á 
öllu landinu, án tillits til hvar fólk býr eða vid hvað það starfar. Magnafslátt og næturtaxta 
er rétt að hafa, en spuming hve mörg prósent afsláttturinn eigi að vera.
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Evrópusambandið gaf út tilskipun um að ekki megi vera meiri en 13% verðmunur milli 
viðskiptavina Spalar. Ég hef beðið skrifstofustjóra Evrópustofu Guðberg Ragnar 
Ægisson að gera könnun fyrir mig, hvemig raforkusölumálum er háttað til almennings 
og stóryðju í Evrópusambandinu.

í náttúmnni ríkir jafnvægi, það þekki ég vel, hef unnið úti vetur sem sumar í 47 ár. Þetta 
jafnvægi nátttúrunnar er sköpunarverkið sjálft, óútskýranlega fullkomið, enda hefur 
maðurinn þar hvergi komið nærri. Ákvörðun um rafmagnsverð til orkukaupenda er 
mannanna verk, þar er glundroðinn einn að verki. Aðilum mismunað Ifklega allt að 
áttfallt.

Þessu þarf að breyta. Fyrir mig eru það mannréttindi að fá að kaupa raforku á sama verði 
og erlend stóryðja.

65. grein sjómarskrár Lýðveldisins íslands segir:
“Alli skulu vera jafnirfyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 
trúarbragða, skoðana, þjóðemisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ættemis og stoðu 
að öðm leyti”.

Rúnar Lárusson, 
Haukdælabraut 96, 
113 Reykjavík.



Samkeppniseftirlitið,
Borgartúni 26,
105 Reykjavík.

Reykjavík, 10. október, 2012.

Að gefnu tilefni óska ég undirritaður eftir að samkeppniseftirlitið rannsaki verðlagningu á 
flutningi og dreifmgu rafmagns utan þéttbýlis.

Samkvæmt raforkulögum hefur Orkustofnun eftirlit með gjaldskrám vegna flutnings og 
dreiflngu raforku samkvæmt raforkulögum nr. 65 frá 2003.

Orkustofnun skal hafa samráð við Samkeppniseftirlit, um eftirlit með starfsemi og

f
 aldskrá flutningsfyrirtækis og dreifiveitna, eftir því sem við á.
12. grein segir: Hafa ber samráð við framleiðendur raforku, neytendur, stórnotendur, 

dreifiveitur og Landsnet.

Ég hafði samband við Erlu Björk Þorgeirsdóttir, verkefnastjóra hjá Orkustofnun, hún gat 
ekki sagt til um hvaða neytendahóps hafi verið leitað til um samráð, orðrétt sagði hún 
takmörkuð samráð við neytendur. Óska ég eftir að það verði skoðað.

17. grein er svohljóðandi: Dreifiveitum er heimilað sækja um leyfi til Orkustofnunar til 
að hafa sérstaka gjaldskrá á dreifbýlissvæðum, þar sem kostnaður vegna dreifingar er 
sannanlega hærri en íþéttbýli. (tilvitnun lýkur)

Ég óska eftir að kannað verði hvað valdi því að Orkustofnun hafi samþykkt að mismuna 
kaupendum flutnings og dreifingu svo stórlega að svíður undan.

Ég nefni dæmi um mismunun: Ég á sumarbústað í Skeiða- og Gnúpverjahreppi nánast á 
virkjunarsvæði. í hreppnum og Ámessýslu er mjög þéttbýlt og í skipulögðum 
sumarhúsabyggðum enn þéttbýlla. Þrátt fyrir það er ég að borga hæsta verð fyrir flutning 
og dreifingu hjá Rarik, fastagjald kr. 68,89 á dag.

Hjá Orkuveitu Reykjavíkur er gjaldið kr. 30,7 á dag. (þéttbýli)

Rafmagnssala kr. 4,86 kwh í dreifbýli fyrir sumarhús í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. 
Dreifing almennrar orku Rarik kr. 6,81 kwh í dreifbýli.

Dreifmg kr. 3,95 kwh íþéttbýli
Flutningur Landsnet kr. 1,27 kwh

Þarna munar stórlega á flutningi milli þéttbýlis og svokallaðs dreifbýlis, þessi sérstaka 
gjaldskrá, sem dreiflveitum er heimilt að sækja um, getur ekki hafa verið hugsuð þannig 
að kaupendum sé mismunað jafn gróflega og þama kemur fram.
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Einnig greiði ég kr. 31.556 á ári fyrir mælaaflestur, sem er aðeins gert einu sinni á ári.

í Stykkishólmi greiðir rafmagnsnotandi kr. 1.000,- á ári fyrir mælaaflestur 
(þéttbýlisstaður).
Stykkishólmur er líklega með fæni íbúa enn Skeiða- og Gnúpverjahreppur, þegar 
sumarhús eru meðtalin. Þessa mismunun þarf að athuga.
í mínum huga er jafnræðisregla um jafnan aðgang að auðlindum brotin af Orkustofnun ef 
eftirlit með verðlagningu Rarik hefur raunverulega átt sér stað.

Ég vek athygli á því að um er að ræða íslenskar auðlindir, sem fyrst og fremst eiga að 
gagnast íslenskum ríkisborgurum. Þess í stað fer ótrúlega stór hluti tekna okkar í að 
greiða niður rafmagn fyrir heimsþekkt stórfyrirtæki í eigu erlendra aðila.

Stóriðja greiðir frá kr. 2,20 til kr. 3,30 á kilovattstund samið til 3 0 -4 0  ára.

Á sama svæði og minn sumarbústaður stendur í Ámessýslu eru ylræktendur, sem greiða 
kr. 0,95 á kwh fyrir dreifingu og flutning og fmnst það dýrt og vilja setja upp eigin 
dreifiveitu. Þama er munur milli sumarhúsa og þeirra 700% og hafa þeir þó heitt vatn. 
Þennan risavaxna mun þarf Samkeppniseftirlitið að skoða á þessu svæði.

Sem dæmi um hvað ríkir mikil leyndarhyggja í rafmagnssölumálum á íslandi get ég 
tekið dæmi; Ég leitaði til Evrópustofu um upplýsingar varðandi rafmagnsmál í Evrópu. 
Þeir sendu mér upplýsingar og þar rakst ég á að íslensk stjómvöld hefðu beðið um 
undanþágu frá Evróputilskipun, þar sem segir að verðlagning á rafmagni til stóriðju eigi 
að vera þekkt og öllum kunnugt, sem vilja vita. Hversvegna beðið var um slíka 
undanþágu væri fróðlegt að vita.

Ekki veit ég hvort það er ykkar hlutverk að kanna það, en það er staðreynd að stóriðjan 
notar 85% af allri rafmagnsframleiðslu íslands og greiðir kr. 2,20 til kr. 3,30 fyrir kwh 
en almenningur notar 10% og greiðir fyrir allt að kr. 20,00 fyrir kwh í mínu tilfelli. Ekki 
veit ég hvort hægt er að fmna hærra verð til landsbyggðafólks, það þarf að kanna. Það á 
að ríkja samkeppni á þessum markaði, en það er lítill munur á milli aðila og tekur því 
ekki fyrir fólk að flyja sig milli raforkusala. Ég held að flestir séu sammála um það. 
Vandamálið liggur helst í mun milli dreifbýlis og þéttbýlis, stóriðju og almennings.

TiIIaga að nýrri stjómarskrá gerir ráð fyrir að aðilum verði ekki mismunað um aðgang að 
auðlindum og eðlilegt gjald verði greitt fyrir og gætt jafnræðisreglu.

Þegar hægt er að selja 85% af rafmagnsframleiðslu alls landsins til erlendra aðila á kr. 
2,20 -  3,30 kwh blasir við að hægt er að selja eigendum auðlindanna, sem eru 10% af 
kaupendum, á svipuðu verði. Stórkaupendur fái eðlilega afslátt vegna magninnkaupa. 
Þessi verðmunur ætti að minni hyggju ekki að vera meiri en 100-150%.
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Á hvaða vegferð eru íslendingar í virkjunar og sölusamningamálum við erlendra aðila, 
sem gerðir eru á bak við tjöldin, líklega 20% undir þeim verðum sem aðrir gera sín á 
milli erlendis. Hefur eitthvað verið kannað hvort íslenskur vinnukraftur fái vinnu við 
stóriðju eða erlendur vinnukraftur fái vinnuna og riðji íslendingum burt. I>að er að gerast 
í byggingariðnaði. Þetta umhverfi leyndarhyggju og undirferlis stjórmálamanna og 
embættismanna er óþolandi í samningamálum við erlenda aðila, þegar á sama tíma er 
níðst á innlendum kaupendum raforku. Ólögmætir viðskiptahættir, allavega siðlausir.

Ragnar Ámason prófessor við Háskóla íslands hefur talsvert varið þessa mismunun á 
milli aðila opinberlega. Pað er rannsóknarefni hvaða einstaklingar hafa hag af því að 
ganga gegn réttlæti almennings um jafnari orkukostnað milli notenda. Ég tel líklegt að 
einhverjum einstaklingum sé greitt fé fyrir að halda upp áróðri á óbreyttu ástandi í 
raforkumálum.

Þetta leyndammhverfí er ávísun á spillingu og gengur ekki í siðuðu samfélagi. Þetta 
raforkuumhverfi verður ekki í lagi fyrr en innlendir aðilar fá að kaupa rafmagn á svipuðu 
verði og erlendir.

Þessa dagana eru 1 ífeyrirssjóðir í auknum mæli að kanna hvemig þeir geta fjárfest í 
virkjunum á íslandi. Það mál þarf að vera öllum borgurum sýnilegt, enda kemur þeim 
málið við. Lífeyrissjóðimir geta ekki fjárfest fyrir erlenda aðila til að selja þeim ódýrt, en 
halda íslenskum kaupendum í skrúfstykki, líklega farvegur fyrir önnur 
lífeyrissjóðamistök. Þessar þreifingar lífeyrissjóðanna þarf að rannsaka, jafnræðisregla 
enn og aftur.

í skýrslu Hagfræðistofnunnar Háskóla íslands frá l.nóvember 2011 stendur: Samkeppni 
ríkir í raforkusölu til fyrirtækja, en í minna mæli til heimila og hefur ekki náð að skapa 
hvata fyrir heimilin að skipta um söluaðila. Einnig má lesa í skýrslunni: Miklir 
markaðsbrestir ríkja á raforkumarkaði að því leyti að bæði flutningur og dreifing felur í 
sér náttúrulega einokunarstarfsemi, sérstaklega þegar fullrar samkeppni nýtur ekki við. 
(tilvitnun lýkur)

Ég tel að Rarik sé hreinlega hættulegt fyrirtæki fyrir neytendur, að annast flutning og 
dreifingu án þess að taka tillit til hagsmuna neytenda. Sérstaklega þeirra er búa á köldum 
svæðum og hafa ekki aðgang að heitu vatni til húshitunar. Tvö stór og dýr opinber 
fyrirtæki þ.e. Orkustofnun og Rarik em líklegri til að vinna saman að hækkunum í stað 
þess að Orkustofnun hafi náið eftirlit með starfsemi Rarik.
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Samskipti Orkustofnunar og eftirlit með Rarik þarf að rannsaka nákvæmlega, hvemig 
verðlagningu á flutningi og dreifingu rafmagns á landsbyggðinni er háttað, t.d. að 
landsbyggðafólk fái aðgang að rafmagnsverði sambærilegt við þéttbýlisfólk. í flestu 
greiða landsmenn svipað verð fyrir þá hluti, sem þeir þarfnast til að komast af nema í 
þessu flækjustigi rafmagnssölumála. Mín skoðun er sú að ástæða þess að þetta er eins og 
raun ber vitni er að rekstur Rarik og Orkustofnunar er of dýr og að stjómmálamenn hafa 
ekki gætt hagsmuna alennnings eins og þeim ber að gera við að skoða rekstur stofnanna.

Aftur vitna ég í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla íslands, þar stendur: Söluaðilaskipti 
heimila benda því vart til þess að mikil samkeppni rfki í raforkusölu til heimila. Með því 
að bera saman raforkuverð á reiknivél Orkustofnunar sést að algengt er að árlegur munur 
milli raforkusala hlaupi á nokkmm þúsund krónum. Líklegt verður því að þykja að 
almenningur sjái sér ekki hag í því að skipta um söluaðila þar sem ávinningurinn er lítill. 
Margt bendir aftur á móti til þess að ávinningur fyrirækja af sölu á markaði geti verið 
meiri en heimila. Líklegt verður að teljast að samkeppni á raforkumarkaði væri meiri 
miðað við núverandi stöðu ef Orkuveita Reykjavíkur hefði fylgt keppinautum. (tilvitnun 
lýkur)

í tilskipun 2009/7 EB er kveðið á um sjálfstæði eftirlitsstofnanna með aðilum á 
raforkumarkaði. Orkustofnun og samkeppniseftirlitið fara með eftirlit með aðilum á 
íslenskum raforkumarkaði. í sýrslu framkvæmdastjórnarinnar kemur fram að meta þurfi 
vandlega sjálfstæði eftirlitsstofnanna með hliðsjón af kröfum tilskipunarinnar og Ifklegt 
sé að auka þurfi sjálfstæði stofnananna gagnvart viðkomandi ráðuneytum. 
Samkeppniseftirlitið er sjálfstæð stofnun og því væntanlega ekki þörf frekari aðgerða 
hvað það varðar en skoða þarf stöðu Orkustofnunar betur. (tilvitnun lýkur)

t>essi tilskipun styður málflutning minn um stöðu Orkustofnunar til að gæta hagsmuna 
almennings.

Tilskipun 2003/54 EB: Tilskipunin setur sameiginlegar reglur um framleiðslu, flutning, 
dreifingu og afhendingu rafmagns, auk ákvæða er varða neytendavemd, með það að 
markmiði að bæta og samþætta samkeppnishæfa raforkumarkaði innan bandalagsins. 
Settar eru reglur um skipulagningu og starfsemi á sviði raforku, markaðsaðgang, 
viðmiðanir og málsmeðferð við útboð og leyfisveitingu og rekstur kerfa. Pá setur 
tilskipunin skilyrði varðandi alþjónustu og réttindi raforkunotenda auk þess að skíra 
samkeppnisskilyrði.

Tilskipunin var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES 
nefndarinnar nr. 151/2006 og innleidd hér á landi með raforkulögum og reglugerðum 
settum á grundvelli þeirra. (tilvitnun lýkur)
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Ég vil taka fram að í svarbréfi frá Iðnaðarráðuneyti dags 15. maí 2012 segir að í 
meðfylgjandi skýrslu frá Hagfræðistofnun Háskóla íslands frá nóvember 2011 er að finna 
umfjöllun um íslenskan raforkumarkað, að samkeppni rfki í raforkusölu á íslandi, og að 
raforka hafi Iækkað að raunvirði á árunum 2005-2010. Þessu mótmæli ég, enda kemur 
fram f skýrslunni að fyrirtæki á íslandi búi við einhvem samkeppnismarkað. Þar kemur 
greinilega fram að neytendur almennt búi ekki við samkeppni, enda skipta þeir ekki um 
raforkufyrirtæki. Það er of lítill munur til þess að það borgi sig, þetta má finna á bls. 6 í 
skýrslu Hagfræðistofnunar.

Ekki veit ég hvaða viðurlög em við að fara vísvitandi með rangt mál af hendi þeirra er 
undirrita svarbréf ráðuneytisins en það gera þau Ingvi Már Pálsson og Helga Barðadóttir 
fyrir hönd ráðherra.

Evrópusambandið gaf út tilskipun um að ekki megi vera meiri en 13% verðmunur milli 
viðskiptavina Spalar svo dæmi sé tekið um eðlilega viðskiptahætti.
Sjálfstæði samkeppniseftirlitsins er mikilvægt og traust almennings gott á starfsemi ykkar 
að ég held. t>ess vegna bið ég starfsmenn stofnunarinnar að rannsaka rafmagnsmarkaði 
til hagsbóta fyrir almenning eins og stofnuninni ber skylda til samkvæmt lögum.

Vandamálið er ranglátast á köldum svæðum við rafmagnshitun á húsum, sem ekki eru 
lögbýli.

í 65. grein stjórnarskrár Lýðveldisins íslands segir:

AUir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferöis, 
trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis 
og stöðu að öðru leiti.

Virðingarfyllst,

Rúnar Lárusson,
Kt. 260148-2309,
Haukdælabraut 96,
113 Reykjavík.


