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Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis 
Utanríkismálanefnd Alþingis 
Nefndasvið,
Austurstræti 8-10 
10 Reykjavík

Sent í tölvupósti

Svartsengi, 3. maí 2019

Efni: Umsögn HS Orku hf. vegna þingmála 777.,782.,791. og 792. sem til meðferðar eru 
hjá Alþingi vegna innleiðingar 3. orkupakkans (safns ESB gerða).

I.

Með tölvupósti nefndasviðs Alþingis dags. 12. apríl sl. voru HS Orku hf. (HS Orku) send til 
umsagnar þrjú mál; frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum (tilvísun í stefnu 
stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku), 792. mál, tillaga til þingsályktunar um 
breytingu á þingsályktun nr. 26/148, um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis 
raforku, 791. mál og frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum og lögum um 
Orkustofnun (EES reglur, viðurlagaákvæði), 782. mál.

Þá er til meðferðar Alþingis þskj. 1237 -  777. mál tillaga til þingsályktunar um staðfestingu 
ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (orka) 
við EES samningsinn (þriðji orkupakkinn). Efni þessara þingmála ferðamála, iðnaðar og 
nýsköpunarráðherra annars vegar og utanríkisráðherra hins vegar eru eins og kunnugt er 
nátengd og því tekur umsögn þessi til þeirra allra í einu lagi og er send Efnahags- og 
viðskiptanefnd og Utanríkismálanefnd þingsins.

HS Orka styður framangreind þingmál sem mikilvægt framfaraskref í þróun íslensks 
raforkumarkaðar og hvetur Alþingi til að veita þeim brautargengi.

II.

Fyrir liggur að breytingar þær sem lagðar eru til í framangreindum þingmálum eru tilkomnar 
vegna innleiðingar Íslands á 3. orkupakka ESB á grundvelli aðildar Íslands að samningi um 
Evrópska efnahagssvæðið sem lögfestur var með lögum nr. 2/1993.

HS Orka telur að þær breytingar sem innleiddar hafa verið á Íslandi allt frá setningu 
raforkulaga nr. 65 árið 2003 á grundvelli fyrri orkupakka ESB hafi verið til framfara og 
hagsbóta fyrir íslenskt samfélag. Þau hafa leitt af sér framþróun, aukna samkeppni og 
verðlækkun raforku á Íslandi. Þá hefur innleiðingin tryggt að reglur um raforkumarkað á
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Íslandi eru í samræmi við það regluverk sem gildir á hinu evrópska efnahagssvæði. Ekki 
þarf að fjölyrða um kosti þessa samstarfs og verður hér látið duga að tiltaka þrjú meginatriði.

Í fyrsta lagi hefur hið evrópska regluverk það að markmiði að koma á og auka samkeppni í 
framleiðslu og sölu raforku á sama tíma og sett er skýr og hagkvæm umgjörð um flutning 
og dreifingu raforku. Hefur þetta gengið eftir á Íslandi þar sem raforkuverð hefur farið 
lækkandi og aðilum í framleiðslu og sölu raforku fjölgað. Að mati HS Orku hefur samkeppni 
í raforkusölu aukist og á hún eftir að fara harðnandi með tilheyrandi ávinningi fyrir 
kaupendur raforku.

Í öðru lagi er þýðingarmikið fyrir fyrirtæki jafnt innlend sem erlend að á Íslandi gildi sama 
regluverk og á hinu evrópska efnahagssvæði. Það einfaldar samanburð og dregur úr 
lagalegri óvissu fyrir fyrirtæki sem um leið kemur í veg fyrir lakari samkeppnisstöðu Íslands 
gagnvart öðrum svæðum sem það keppir við um raforkusölu. Sömu áhrif hefur þessi þáttur 
á möguleika íslenskra orkufyrirtækja til að afla sér fjármögnunar á alþjóðlegum 
fjármálamarkaði þar sem alþjóðlegir fjármögnunaraðilar þurfa ekki að tileinka sér 
séríslenskar reglur um íslenskan raforkumarkað við mat á verkefnum hér á landi sem 
þarfnast fjármögnunar og eru oft af þeirri stærðargráðu að þau eru ekki á færi innlendra 
fjármögnunaraðila.

Í þriðja lagi eru orkukerfi ríkja afar flókið viðfangsefni sem síst hafa orðið einfaldari á síðari 
árum með aukinni umhverfisvitund, orkuskiptum á fjölmörgum sviðum og áherslu á 
mikilvægi þess að spara eða nýta orku betur m.a. með samnýtingu ýmissa þátta 
raforkukerfisins til að draga úr sóun. Með upptöku reglna frá Evrópu er tryggt að Ísland 
standi jafnfætis öðrum Evrópuríkjum í örri þróun í bæði tækni og lagasetningu á þessu sviði 
sem byggir á umfangsmiklum greiningum og samvinnu fjölmargra ríkja og aðila.

Af þessum sökum og fleiri telur HS Orka æskilegt að Ísland haldi áfram að fylgja öðrum 
Evrópuríkjum við þróun raforkumarkaða og setningu reglna á því sviði.

III.

Verður nú vikið að athugasemdum við einstaka atriði í hinum framlögðu þingskjölum vegna 
3. orkupakkans.

A.

Þingskjal 1252 -  791. mál: Tillaga til þingsályktunar um breytingu á þingsályktun nr. 26/148, 
um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku

Með til lagðri breytingu á þingsályktun nr. 26/148, um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu 
flutningskerfis raforku er undirstrikað að ekki verði ráðist í tengingu raforkukerfis landsins 
við raforkukerfi annars lands í gegnum sæstreng nema að undangengnu samþykki 
Alþingis. Þá kemur fram að samþykki skuli liggja fyrir áður en framkvæmdir sem varði slíka 
tengingu geti farið á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar og að til grundvallar slíkri ákvörðun 
Alþingis skuli liggja heildstætt mat á umhverfis-, samfélags- og efnahagslegum áhrifum 
slíkrar tengingar og framkvæmda vegna hennar.
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Umræða um lagningu sæstrengs til flutnings raforku er ekki ný af nálinni. Um langa hríð 
hefur sæstrengur verið einn af hugsanlegum möguleikum til sölu raforku en HS Orku er 
ekki kunnugt um að á nokkru stigi hafi komið fram hugmyndir sem hafi talist bæði tæknilega 
færar og arðsamar m.a. vegna legu landsins. Þá liggur fyrir að sæstrengur verður ekki 
lagður nema með aðkomu fjölmargra aðila, jafnt opinberra sem einkaaðila. Það getur því 
talist til bóta að til grundvallar ákvörðun um samþykki tengingu raforkukerfis Íslands við 
önnur ríki liggi til grundvallar skýrt mat á umhverfis-, samfélags- og efnahagslegum áhrifum 
slíkrar tengingar.

B.

Þingskjal 1253 -  792. mál: Frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003, 
með síðari breytingum (tilvísun í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku).

HS Orka hefur engar athugasemdir um efni þingskjals 1253 sem er beintengt og leiðir af 
því þingmáli sem vikið var að hér að ofan, þskj. 1252-791. mál.

C.

Þingskjal 1242 -  782. mál: Frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum og lögum um 
Orkustofnun (EES-reglur, viðurlagaákvæði).

Með 4. gr. frumvarps um breytingu á raforkulögum og lögum um Orkustofnun (EES-reglur, 
viðurlagaákvæði) á þskj. 1242 er lagt til að við raforkulög verði bætt við grein 26.gr.b. Gert 
er ráð fyrir sektum sem geta numið allt að 10 hundraðshlutum af veltu fyrirtækis. Að mati 
HS Orku eru um að ræða mjög víðtæka heimild enda fyrirséð, í ljósi stærðar og umfangs 
reksturs orkufyrirtækja, að 10 hundraðshlutir af veltu eru verulega há fjárhæð.

Með 6. gr. frumvarps um breytingu á raforkulögum og lögum um Orkustofnun (EES-reglur, 
viðurlagaákvæði) á þskj. 1242 er enn fremur lögð til 45% hækkun á raforkueftirlitsgjaldi. 
Um leið og viðurkennt skal að sannarlega fylgi opinber kostnaður eftirliti samkvæmt 
raforkulögum líkt og öðrum lögum þá telur HS Orka rétt á að benda á að hækkunin er 
umtalsverð og viðbúið að hún skili sér í verði á raforku og muni á endanum leggjast á 
notendur raforku, bæði heimili og fyrirtæki.

D.

Þingskjal 1237 -  777. mál: Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar 
sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV: viðauka (Orka) við EES- 
samninginn (þriðji orkupakkinn).

Þingsályktunartillögunni er ætlað að veita heimild Alþingis til staðfestingar á ákvörðun 
sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 93/2017 um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES 
samninginn þannig að þær gerðir sem vísað er til í tillögunni verði felldar inn í samninginn.
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Um innleiðingu þriðja pakkans vísast til umfjöllunar í kafla II. þessarar umsagnar þar sem 
dregnir eru fram helstu kostir þess að Ísland taki þátt í evrópsku samstarfi um þróun reglna 
raforkumarkaða.

Að framan hafa verið raktar helstu athugasemdir HS Orku vegna fyrirliggjandi þingskjala 
sem til meðferðar eru hjá Alþingi vegna innleiðingar þriðja orkupakkans og mál því tengd. 
Að endingu lýsa forsvarsmenn félagsins sig fúsa til að koma fyrir þær nefndir Alþingis 
sem hafa þingmálin til umfjöllunar verði þess óskað.

Virðingarfyllst, 

f.h. HS Orku hf.

IV.

Asgeir Margeirsson, 

Forstjóri

Finnur Beck hdl. 

Lögfræðingur HS Orku hf.
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