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Efni: U m sögn um  fru m va rp  til laga um  O rkusjóð, 639. mál

Vísað er til tölvubréfs frá nefndarsviði Alþingis, dags. 21. mars 2020, þar sem óskað er eftir 
umsögn um frumvarp til laga um Orkusjóð, 639. mál.

Orkusjóður og forverar hans - Raforkusjóður og Jarðhitasjóður - hafa gengt þýðingarmiklu 
hlutverki í orkumálum þjóðarinnar um áratuga skeið eins og fram kemur í greinargerð með 
frumvarpinu. Sjóðirnir áttu stóran þátt í hversu hratt og vel gekk að nýta innlendar 
orkulindir Íslands, jarðvarma og vatnsafl á síðari hluta liðinnar aldar, rafvæðingu landsins 
og við jarðhitaleit og stuðluðu þannig að orkusjálfstæði og orkuöryggi þjóðarinnar. Sjóðirnir 
áttu því stóran þátt fyrri orkuskiptum. Í ljósi sögunnar og þess lykilhlutverks sem sjóðurinn 
hefur gegnt er eðlilegt að gera þær breytingar á lögum um Orkusjóð sem lagðar eru til með 
frumvarpinu og ætla honum stórt hlutverk við þriðju orkuskiptin -  nýtingu endurnýjanlegra 
orkugjafa til samgangna og fiskveiða.

Eins og fram kemur í 5. kafla greinargerðar með frumvarpinu sendi Landsvirkjun umsögn í 
Samráðsgátt stjórnvalda þegar frumvarpið var kynnt fyrr á árinu. Í umsögninni segir:

,Að mati Landsvirkjunar eru þær breytingar á sjóðnum sem að erstefnt meðfrumvarpinu bæði 
góðar og tímabærar. Tekið er undið að mikilvægt er að hlutverk sjóðsins sé ekki geirneglt í 
lögum og að svigrúm verði til að breyta áherslum og stuðningi sjóðsins þannig að hann styðji 
áætlanir stjórnvalda, a.m.k. áætlanir sem Alþingi hefur veitt brautargengi. Skilyrði sem 
verkefni þurfa að uppfylla verða að sjálfsögðu að vera skýr og eftirlit með þeim þarf að vera 
öflugt og virkt þannig að tryggt sé að lán og styrkir séu nýttir ísamræmi við umsóknir."

Í umsögninni benti Landsvirkjun á nokkur atriði og er brugðist við flestum þeirra í 
frumvarpinu eða í greinargerð með því. Landsvirkjun vill þó vekja athygli nefndarinnar á 
tveimur atriðum:

Í 5. gr. er fjallað um eftirlit með framvindu verkefna og ráðstöfun fjár. Landsvirkjun telur 
mikilvægt að í lögunum eða reglugerð verði sett ítarleg ákvæði um eftirlit með framvindu 
verkefna og mat á árangri þeirra. Brýnt er að tryggja alla skjölun upplýsinga um verkefni og 
rekjanleika.

Í lok 1. ml. 1. mgr. 8. gr. er gert ráð fyrir að ráðherra setji í reglugerð nánari fyrirmæli um 
heimildir til að fella niður endurgreiðsluskyldu lántaka. Minnt er á að þátttaka sjóðsins í 
fjárhagslegri áhættu skipti í mörgum tilvikum sköpun um að ráðist var í jarðhitaleit í 
dreifbýli á síðustu öld. Landsvirkjun tekur því undir að mikilvægt er að Orkusjóður hafi 
áfram heimild til að fella niður endurgreiðsluskyldu lántaka, en nauðsynlegt sé að hafa 
skýran ramma varðandi slíkar heimildir. Eðlilegt væri að binda slíka heimild einkum við 
verkefni þar sem fjárhagsleg áhætta er mikil en ávinningur mikill ef vel tekst til.
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Landsvirkjun

Landsvirkjun fagnar áformum um að setja lög um Orkusjóð og mælir með því að frumvarpið 
verði afgreitt á yfirstandandi þingi.
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