
Opið bréf til nefndarsviðs Alþingis vegna máls nr. 791 þingsályktun um 
sæstreng og máls nr. 777 þingsályktun um orkupakka 3.
Orkupakki 3 er samansafn nokkurra reglugerða Evrópusambandsins um 
orkumál. Hann hefur verið samþykktur í öllum löndum nema Íslandi. Allar 
reglugerðirnar fjalla um sameiginlegan orkumarkað, bæði fyrir raforku og 
jarðgas. Það sem skiptir okkur Íslendinga máli eru þær reglugerðir sem 
varða raforku. Þrjár reglugerðanna varða hana en það eru um skilyrði 
fyrir aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri og um 
afhendingu og birtingu gagna á raforkumörkuðum að síðustu um 
sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir raforku.
Þetta mál skiptir Íslendinga miklu. Heit umræða er í landinu án þess að 
gerð hafi verið rækileg grein fyrir því um hvað það fjallar. Af fréttum um 
næsta orkupakka Evrópusambandsins að dæma virðist stefnan vera sú að 
bregðast eigi við loftslagsbreytingum með stórkostlegri uppbyggingu á 
vistvænni orkuframleiðslu. Þar sem aðstæður eru æði misjafnar í ólíkum 
löndum og mikilvægt að hafa orkuöryggi í þeim öllum hafa verið settar 
reglur um að orka sé vara sem lúti samkeppnisreglum. Með því er ætlunin 
að markaðsöflin bregðist við aukinni eftirspurn og fari í þá uppbyggingu 
sem þörf er á. Þegar orkan er orðin vara sem á að fljóta frjáls yfir 
landamæri getur ekkert eitt land heft þann flutning, frekar en íslensk 
stjórnvöld geti hindrað innflutning á kjöti.
Þessar fullyrðingar hafa svo sem komið fram í þingsal og svör ráðamanna 
hafa verið sú að menn hafi ekkert fyrir sér í því. Það er svo sem engin 
furða því þýðingin á þessum reglugerðum er óboðleg löggjafarsamkomu. 
Orðalagið er óskiljanlegt þannig að lesa verður enska textann til að skilja 
málið.
Ég spyr menn hvað er raforkuflutningskerfistjóri. Þetta orðskrípi er ekki 
aðeins vond íslenska það er beinlínis röng þýðing. Hægt er að taka fleiri 
dæmi um slíkt. Hvernig á þingið að taka afstöðu til skjals sem ekki er rétt 
þýtt. Það sem ætti að standa í stað þessa orðs er rekstraraðili 
flutningskerfis raforku, sem er hér á landi Landsnet.
Í einni reglugerðinni sem ríkisstjórnin vill samþykkja stendur:
Vel starfhæfur innri raforkumarkaður skal veita framleiðendum viðeigandi 
hvatningu til fjárfestingar í  nýrri orkuframleiðslu, þ.m.t. rafmagni frá 
endurnýjanlegum orkugjöfum, með sérstaka áherslu á einangruðustu 
löndin og svæðin á orkumarkaði Bandalagsins.
Þetta þýðir a mannamáli að auka á raforkuframleiðslu sérstaklega í þeim 
löndum sem eru einangruðust þ.e. Ísland m.a.
Hvernig á svo að koma orkunni héðan. Ég sé ekki betur en það verði 
komið á flutningsjöfnunargjaldi þar sem styttri línur verði látnar 
niðurgreiða þær lengri. Í reglugerðinni segir:
Þetta felur í  sér að komið verði á "fynrkomulagi" vegna jöfnunargreiðslna 
fyrir raforkuflæði yfir landamæri og að settar verði samræmdar 
meginreglur um gjöld vegna flutnings yfir landamæri.
Þá skipuleggur Landsnet og systurstofnanir þess sameiginlega heildar net 
fyrir alla Evrópu með 10 ára áætlunum í senn. Þá þarf að áætla heildar 
þörf Evrópu fyrir vistvæna orku, hvaðan hún á að koma og hvert hún á að



fara. Þingsályktun um að hingað ver^i ekki lagður sæstrengur nema með 
samþykki Alþingis er gild samkvæmt Íslenskum lögum en gildir lítið þegar 
Evrópusambandið telur það markaðhindrun. Ein reglugerðin sem verið er 
að samþykkja er akkúrat um þetta - að brjóta einangrun ákveðinna 
markað svo sem Íslands. Við getum ekki bæði samþykkt það og ekki.
Ef til vill getum við valið einn og foss til að vernda svona upp á 
minninguna. Okkur hefur ekki tekist að nota þau rök að það ógni heilsu 
okkar að flytja hingað kjöt. Þá duga ekki þau rök að Gullfoss sé fallegur til 
að hindra að hann verði virkjaður til að fullnægja orkuþörf Evrópu.
Gera vinstri grænir sér grein fyrir því að það getur talist markaðshindrun 
að vernda fossa. Halda menn að Evrópusambandið telji það mikilvægara 
að vernda Gullfoss heldur en að berjast gegn hlýnun jarðar.
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