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Efni: Umsögn um 777. mál - þriðji orkupakkinn

Utanríkismálanefnd Alþingis hefur óskað eftir umsögn Landsvirkjunar um tillögu til 
þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um 
breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn (þriðji orkupakkinn), mál 777.

Landsvirkjun þakkar tækifæri til að skila inn umsögn um málið. Fyrirtækið styður tillöguna og 
hvetur nefndina og Alþingi til að veita henni brautargengi. Lagaumhverfi orkugeirans.

Landsvirkjun hefur í nálega aldarfjórðung fylgst náið með breytingum á orkulöggjöf 
Evrópusambandsins og innleiðingu á stórum hluta þeirra á evrópska efnahagssvæðinu. 
Þýðingarmesta breytingin varð með tilkomu fyrstu raforkutilskipunarinnar á árinu 1996*. í 
framhaldi af því var raforka skilgreind sem hver önnur vara á innri markaðinum og 
samkeppnisþættir, vinnsla og sala, og einkaleyfisþættir, flutningur og dreifing í starfsemi 
orkufyrirtækjanna aðgreindir.

Minnt er á að tilgangur með setningu raforkulaganna árið 2003 var ekki einvörðungu að innleiða 
framangreinda raforkutilskipun heldur einnig að bregðast við breyttum aðstæðum frá því að 
þágildandi löggjöf varsett. Skipan raforkumála á íslandi hafði að stofni til verið óbreyttfrá miðjum 
sjöunda áratug síðustu aldar. Það skipulag einkenndist af því að sama fyrirtækið gat sinnt 
orkuvinnslu, flutningi, dreifingu og sölu. Samkvæmt eldri löggjöf hvíldi sú skylda á Landsvirkjun 
að „hafa með viðunandi öryggi tiltæka nægilega raforku til þess að anna þörfum viðskiptavina 
sinna á hverjum tíma". Þessu ákvæði fylgdi ekki einkaréttur til raforkuvinnslu, en til þess að fá 
að tengjast flutningskerfinu þurfti virkjunaraðili að hafa gert samrekstrarsamning við 
Landsvirkjun. Þetta skapaði ágreining þar sem sum fyrirtækjanna töldu sig geta aflað orku með 
eigin virkjunum á lægra verði. Við þann samanburð var þó oft ekki tekið tillit til kostnaðar við 
flutningskerfið, en verðskrá Landvirkjunar tók til bæði orkuöflunar og flutnings. Þá tengdist 
dreifikerfi nokkurra rafveitna ekki flutningskerfi Landsvirkjunar beint og þurftu því að kaupa 
rafmagn í heildsölu af Rafmagnsveitum ríkisins á hærra verði vegna kostnaðar sem féll til í 
flutningskerfi fyrirtækisins. Eftirfarandi mynd lýsir raforkukerfinu fyrir samþykkt laganna í 
meginatriðum:

1 Sjá: http://www.efta.int/sites/default/files/documents/leeal-texts/eea/other-leeal- 
documents/translated-acts/icelandic/i31996L0092.pdf
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Með raforkulögunum nr. 65/2003 urðu miklar breytingar á skipan raforkumála sem og á 
viðskiptum með rafmagn. Lögin byggðu meðal annars á tillögum tveggja nefnda sem iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra hafði skipað um framtíðarskipa orkumála (árið 1996) og framtíðarskipulag 
raforkuflutnings á Islandi (skilaði skýrslu árið 2000) og ákvörðun um að raforkutilskipunin skyldi 
innleidd á Evrópska efnahagssvæðinu. Helstu breytingarnar fólu í sér að raforkuvinnsla og 
raforkusala var gefin frjáls. Stofnað var nýtt fyrirtæki, Landsnet, til að annast flutning og 
kerfisstjórnun. Dreifiveitur þurftu nú leyfi stjórnvalda og höfðu einkarétt og um leið skyldu til 
dreifingar á tilteknum (afmörkuðum) svæðum. Sérstök lögbundin skilyrði gilda um setningu 
gjaldskrár fyrir Landsnet og dreifiveitur.

Landsvirkjun telur að í öllum meginatriðum hafi þær grundvallarbreytingar sem gerðar voru með 
setningu raforkulaganna reynst vel. Eftirfarandi mynd lýsir raforkukerfinu eftir samþykkt laganna 
í meginatriðum, en í stuttu máli má segja að horfið hafi verið frá áætlunarbúskap til 
markaðsbúskapar.

íslenska raforkukerfið eftir setningu raforkulaga árið 2003
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Skýr umgjörð er um sérleyfisstarfsemi í flutningi og dreifingu sem tryggir jafnræði í aðgengi fyrir 
alla framleiðendur og notendur og að ekki eru byggð upp mörg kerfi með tilheyrandi kostnaði og 
óhagræði fyrir neytendur og umhverfi. Ákvarðanataka um frekari uppbyggingu flutnings og 
dreifkerfi raforku er byggir á traustum grunni og skýrt hvernig kostnaði við kerfið er skipt á 
notendur.

Með raforkulögunum voru raforkusamningar við stórnotendur færðir í viðskiptalegt umhverfi og 
þurfa að uppfylla bæði samkeppnislög og lög um ríkisstyrki. En áður höfðu raforkusamningar 
Landsvirkjunar verið gerðir með beinni aðkomu stjórnvalda. Hér var um mikilvægt framfaraskref 
að ræða fyrir eigendur Landsvirkjunar íslensku þjóðina sem hefur stuðlað að því að raforkuverð 
til stóriðju hefur hækkað og hefur nálgast það verð sem er í boði öðrum löndum.

Landsvirkjun telur að með raforkulögunum hafi tvímælalaust verið stuðlað að betra 
rekstrarumhverfi orkufyrirtækjanna og það fært nær því sem gildir almennt fyrir fyrirtæki, staða 
orkunotenda verið styrkt, skapaðar grundvöllur til samkeppni þar sem hún á við og stuðlað að 
lægra orkuverði. í þessu sambandi er vakin athygli á nýútkominni skýrslu sem verkfræðistofan 
Efla vann fyrir atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið: Raforkuverð og þróun samkeppni á 
raforkumarkaði. I skýrslunni kemur fram að með raforkulögunum hafi tekist að innleiða 
samkeppni í vinnslu og sölu rafmagns og að fyrirtækjum fari fjölgandi. í samantekt skýrslunnar 
segir m.a.: „Tekist hefur að innleiða samkeppni í  raforkusölu sem skilað hefur sér í  nokkuð 
stöðugu raforkuverði á almennum markaði. Raforkuvinnsla var jafnframt gefin frjáls en í  eldra 
kerfi voru miklar takmarkanir sem m.a. ollu verulegu ósætti um það kerfi." Verð á raforku í 
smásölu lækkaði eftir setningu raforkulaga en sé nú svipað að raunvirði og fyrst eftir 
skipulagsbreytingarnar.

Landsvirkjun telur því að innleiðing gerða Evrópusambandsins varðandi raforku, orkusparnað, 
endurnýjanlega orkugjafa o.fl. hafi og muni skapa tækifæri fyrir ísland, rödd raforkunotenda hafi 
fengið sterkari hljóm um leið og stuðlað sé að því að hámarka afrakstur þjóðarinnaraf orkulindum 
sem nýttar eru á hverjum tíma. Það er kostur fyrir orkukaupendur sem eru með starfsemi í 
mörgum löndum að vita til þess að lagaumhverfi orkufyrirtækja hér á landi byggir á sömu 
grundvallarþáttum og í öðrum ríkjum Evrópu.

Þriðji orkupakkinn.

Landsvirkjun telur að þær breytingar sem gerðar voru með þriðja orkupakkanum sem ESB ríkin 
samþykktu árið 2009 hafi verið eðlilegt framhald í Ijósi reynslu af þágildandi reglum, auknum 
kröfum um neytendavernd og samkeppni og síðast en ekki síst aðgerðum til að bregðast við 
loftslagsbreytingum. Áfram er lögð áhersla á að neytendur hafi raunverulegt val á af hverjum þeir 
kaupa raforku í því skyni að ná aukinni skilvirkni, samkeppnishæfu verði og stuðla að 
afhendingaröryggi og sjálfbærni. Að mati fyrirtækisins hafði pakkinn einkum í sér eftirfarandi 
breytingar frá eldri löggjöf:

• Frekari aðgreiningar á raforkuvinnslu og flutningi
• Að sjálfstæði eftirlitsaðila var eflt
• Að samstarfsstofnun eftirlitsaðila (ACER) var komið á fót
• Samvinnu varðandi orkuviðskipti yfir landamæri og stofnun ENTSO-E
• Aukið gagnsæi á orkumörkuðum

Landsvirkjun telur að breytingar sem verið er að gera muni hafa jákvæð áhrif ef eitthvað er á 
íslenskan raforkumarkað og að margt í þeim styrki stöðu notenda. Ekki þarf að gera miklar 
breytingar á orkulöggjöf íslands vegna innleiðingarinnar og að kostnaður við hana sé óverulegur.
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Þátttaka Orkustofnunar í samstarfi eftirlitsaðila mun ef vel er að því staðið færa verðmæta 
þekkingu til landsins og skila ávinningi bæði fyrir notendur og orkufyrirtækin.

Sæstrengur.

Landsvirkjun hefur um áratugaskeið hugað að þeim möguleika að tengja raforkukerfi íslands með 
sæstreng við raforkukerfi grannríkja, með því væri m.a. orkuöryggi landsins aukið og stuðlað að 
betri nýtingu þeirra orkulinda sem hafaverið beislaðará hverjumtíma. Einkum hefurverið horft 
til Bretlands varðandi hugsanlegan sæstreng tenginu, enda yrði kostnaður við tengingu þangað 
mun lægri en ef tengt væri við meginland Evrópu. Engan vegin er Ijóst hvort eða að hversu miklu 
leyti orkulöggjöf Evrópusambandsins og löggjöf um stofnanir eða Efta-ríkjanna myndu gilda í Ijósi 
þess að Bretar hafa sagt sig frá sambandinu.

Lagning sæstrengs væri gríðarlega stórt verkefni og Ijóst hefurverið að hið hefðbundna evrópska 
módel að flutningsfyrirtækin í löndunum sem tengd eru eigi og fjármagni slíka streng til helminga, 
á íslandi Landsnet, kæmi ekki til greina þar sem ekki væri hægt að láta notendur á íslandi taka þá 
áhættu sem slíku verkefni fylgir. Ætla má að kostnaður við flutning á orkunni um sæstreng gæti 
verið svipaður eða hærri en kostnaður við orkuvinnslu hér á landi. Það er því Ijóst að bæði Alþingi 
og stjórnvöld þyrftu að koma að slíku verkefni. Auk þess þyrftu að sjálfsögðu stjórnvöld á hinum 
enda strengsins að koma að málinu og að öllum líkindum Færeyingar þar sem ætla má að slíkur 
strengurfæri um landgrunnið ígrennd við Færeyjar.

Með vísun til þess sem að framan er rakið gerir Landsvirkjun gerir ekki athugasemd við það sem 
fram kemur í greinargerð með tillögunni:

„Verði þessi tillaga samþykkt verður reglugerð (EB) nr. 713/2009 innleidd í  íslenskan rétt með 
hefðbundnum hætti en með lagalegum fyrirvara um að grunnvirki sem gera mögulegt að flytja 
raforku milli íslands og orkumarkaðar ESB verði ekki reist eða áætluð nema að undangenginni 
endurskoðun á lagagrundvelli reglugerðarinnar og komi ákvæði hennar sem varða tengingar yfir 
landamæri ekki til framkvæmda fyrr en að þeirri endurskoðun lokinni."

Að lokum vill Landsvirkjun ítreka stuðning við þingsályktunartillöguna og er fyrirtækið að 
sjálfsögðu reiðubúið til að mæta á fund nefndarinnar og veita upplýsingar verði eftir því leitað.

Hörður Arnarson 
forstjóri


