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Efni: Umsögn Samorku um frumvarpi til laga um breytingu á raforkulögum nr. 65/2003 og lögum nr.
75/2004 um stofnun Landsnets hf. -  Þingskjal 1085 -  628. mál. Forsendur tekjumarka, 
raforkuöryggis o.fl.

Samorka eru samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi og innan vébanda þeirra því bæði fyrirtæki á 
samkeppnismarkaði, þ.e. raforkuframleiðslu og -sölu, og fyrirtæki í sérleyfisstarfssemi þ.e. raforkuflutningi 
og -dreifingu. Um afmörkuð mál sem koma til kasta Alþingis og stjórnvalda kunna því að vera skiptar 
skoðanir meðal aðildarfyrirtækjanna. Í þessu máli háttar svo til og því er það Ráðgjafaráð veitufyrirtækja 
innan Samorku sem veitir þessa umsögn og þakkar ráðið fyrir tækifærið til að koma að umsögn í málinu.

Helstu áherslur Ráðgjafaráðs veitufyrirtækja innan Samorku

1. Endurskoðun raforkulaga verður að byggja á traustum grunni og vanda til verka með nauðsyn- 
legum greiningum og úrvinnslu þeirra. Við þá skoðun er mikilvægt að heildarmyndin sé undir 
enda um að ræða rekstrarumhverfi mikilvægustu innviða landsins sem öll fyrirtæki, stofnanir og 
heimili reiða sig á. Ráðgjafráð veitufyrirtækja bendir á að verulega skorti á þetta í þeim 
breytingum sem hér eru til umfjöllunar og þar með mat á þeim áhrifum sem breytingarnar munu 
hafa.

2. Kostnaður við raforkuflutning og raforkudreifingu hér á landi stenst mjög vel samanburð við 
nágranna ríki okkar sér í lagi þegar tekið er mið af því að við erum fámenn þjóð í stóru landi. Í 
umsögn þessari er vísað til skýrslu sem verkfræðistofan Efla vann fyrir Atvinnuvega og 
nýsköpunarráðuneytið og sýnir að tekjumarkakerfið hefur skilað sér í eðlilegu aðhaldi að 
rekstrinum en jafnframt dregið fram gagnsæi í uppbyggingu og þróun gjaldskráa og þar áhrifa 
af þeim miklu fjárfestingum sem kallað hefur verið eftir við uppbyggingu og styrkingu kerfanna.

3. Frumvarpið hefur tekið jákvæðum breytingum frá því að það var lagt fram í drögum í 
Samráðsgátt stjórnvalda en engu að síður gerir Ráðgjafaráð veitufyrirtækja fjölmargar 
athugasemdir við frumvarpið og samsvarandi tillögur til breytinga á einstökum ákvæðum þess 
sem mikilvægt er að nái fram að ganga.

4. Þá gerir Ráðgjafaráðið athugasemdir við að eftirlitshlutverk Orkustofnunar verði stóraukið m.a. 
um þætti í rekstri fyrirtækjanna falla undir önnur lög og annað eftirlit eins og í útboðsmálum. Er 
þetta dæmi um mikilvægi þess að lagt sé mat á áhrifin af öllum þáttum frumvarpsins.

5. Ráðgjafaráð veitufyrirtækja óskar eftir að fylgja umsögn sinni í meðferð málsins fyrir Alþingi.
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Forsendur og sérstaða sérleyfisstarfssemi

Það er þekkt um heim allan að rekstri samfélagslegra mikilvægra innviða er með lögum skipað í sérleyfis- 
starfssemi þar sem grunnur hennar er svonefnd náttúruleg einokun, þ.e. ómögulegt eða mjög erfitt er að 
koma á samkeppni auk þess sem slíkur samkeppnisrekstur væri þjóðhagslega óskynsamlegur og óhag- 
kvæmur. Meðal þekktustu dæma um þetta eru rekstur flutningskerfis og dreifikerfa raforku en einnig 
rekstur hitaveitna, vatnsveitna og fráveitna.

Markmið þess að innviðastarfsseminni er skipað með lögum frá Alþingi er þá jafnframt að tryggja eðlilegt 
jafnvægi milli trausts og öruggs rekstur og sanngjarns verðs fyrir þjónustuna hjá neytendum. Þar vegast 
þá á fullnægjandi afhendingaröryggi og -gæði annars vegar en hins vegar neytendasjónarmiðin þar sem 
viðskiptavinir eiga aðeins val um einn þjónustu aðila.

Sögulega séð hefur framleiðsla, flutningur og dreifing raforku verið í höndum félaga í eigu ríkis og/eða 
sveitarfélaga mjög víða í heiminum. Hugmyndir um aðskilnað milli samkeppnisreksturs og sérleyfisreksturs 
í orkuframleiðslu eiga sér nokkra sögu sem jafnframt hefur verið samtvinnuð markmiðum ríkja um 
sjálfstæði í orkumálum, orkuöryggi þeirra og samkeppnishæfni. Þannig hefur þróun regluverksins í 
kringum sérleyfisrekstursins í Evrópu náð yfir nokkra áratugi samhliða þeim aðskilnaði sem unnið hefur 
verið að milli hans og samkeppnisrekstursins. Hjá okkur tóku ný raforkulög gildi árið 2003 og þar gert ráð 
fyrir þessum aðskilnaði sem þó kom ekki að fullu til framkvæmdar fyrr en árið 2007. Veruleg breyting voru 
síðan gerð á raforkulögum árið 2011 þar sem byggt var á fenginni reynslu og fyrirmyndum erlendis frá, 
einkum Noregi.

Afhendingaröryggi og -gæði -  hagkvæmur og skilvirkur rekstur

Í greinargerð með frumvarpi því sem hér er til umfjöllunar er jöfnum höndum fjallað um mikilvægi þess 
að leita leiða til að auka hagræðingu og skilvirkni í rekstri flutningsfyrirtækisins og dreifiveitnanna, en um 
leið mikilvægi þess að tryggja afhendingaröryggi og gæði raforku, auk þess að tryggja viðhald og upp- 
byggingu kerfisins. Þetta eru einmitt þau markmið sem fyrirtækin í raforkuflutningi og -dreifingu eru 
stöðugt að vinna að enda felast í þeim gagnkvæmir hagsmunir innviðafyrirtækjanna og viðskiptavina 
þeirra.
Mikilvægt er að leggja áherslu á að þetta voru einnig þau grundvallar sjónarmið sem lágu að baki 
endurskoðun á raforkulögunum árið 2011 þegar núverandi tekjumarka umhverfi var ákvarðað. Í því 
samhengi má vitna til þeirra atriða sem komu fram í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum 
nr. 19/2011 og breyttu raforkulögum. Í inngangskafla greinargerðarinnar segir svo um markmiðin með 
lagabreytingunni.

„Lagt er til að settur verði skýrari rammi um það hvernig tekjumörk skulu ákvörðuð. Mikilvægt er að 
tekjumörk séu sett þannig að íþeim felist réttir hvatar fyrir flutningsfyrirtækið [dreifiveiturnar] til þess 
að hagræða í  hvívetna og þannig stuðlað að þjóðhagslega hagkvæmum raforkuflutningi. Um leið þarf 
að tryggja fyrirtækinu rekstrargrundvöll til lengri tíma og hvetja til hagkvæmra fjárfestinga.

Í 1. mgr. kemur fram aðmarkmiðiðmeðsetningu tekjumarka er ísenn að tryggja hagræðingu írekstri 
og að tekjur séu ísamræmi við tilkostnað að teknu tilliti til arðsemi. Hvatar til hagræðingar verða til með 
afmörkun tekjumarkatímabila. Raforkuflutningur er íeðlisínu náttúruleg einokun sem leiðir óhindrað til 
hærra verðs og minni umsvifa en við samkeppni. Af þessum sökum er nauðsynlegt að stýra verði með því 
að setja hámark á leyfðar tekjur. Hins vegar er ljóst að fyrirtækið verður að bera arð og gera þarf ráð
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fyrir því í  tekjumörkum. Heimilar tekjur byggjast á tilteknum kostnaðarliðum við reksturinn og því er 
mikilvægt að kostnaði sé haldið í  skefjum. Það er gert með því að setja leyfilegan kostnað fastan á 
tilteknu tímabili (tekið er tillit til almennra verðlagshækkana). Takist fyrirtækinu að lækka rekstrar- 
kostnað heldur það ávinningnum af því þar til næstu tekjumörk eru sett en þá er hagræðingu skilað til 
notenda með töfum sem nemur uppfærslu rekstrarkostnaðar ínýjum tekjumörkum. Slíkt fyrirkomulag er 
þvímjög til hagsbóta fyrir notendur."

Eins og fram er komið af hálfu bæði flutningsfyrirtækisins og dreifiveitnanna er sú aðferðafræði sem lýst 
er hér að ofan vel til þess fallin að ná þeim markmiðum um hagræðingu og neytendavernd sem nauðsynleg 
eru í sérleyfisrekstri. Í þessu samhengi er mikilvægt að hafa í huga að í raun er það tímabil sem liðið er frá 
því ofangreindar breytingar voru gerðar á raforkulögunum að mörgu leyti mjög sérstakt. Er þar fyrst og 
fremst vísað til efnahagshrunsins síðla árs 2008 og þess sérstaka tímabils sem tók þá við í rekstri 
fyrirtækjanna. Hér þarf að hafa í huga að efnahagur fyrirtækjanna hrundi sem leiddi til mikils aðhalds í 
rekstri þeirra mörg ár eftir hrunið. Með þessu voru allar forsendur tekjumarka í reynd skakkar sem aftur 
hefur áhrif á síðari skoðun og samanburð á einstökum tekjumarka tímabilum fyrirtækjanna og þar með 
breytinga á rekstrarkostnaði og eftir atvikum fjármögnun þeirra. Til þessara atriða hafa fyrirtækin vísað, 
en ekki er séð að tillit sé tekið til þess í þeirri skoðun og mati sem liggur til grundvallar þeim 
frumvarpsdrögum sem hér eru til umfjöllunar.
Í kynningu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins 11. apríl árið 2019 á skýrslu EFLU um þróun raforku- 
verðs og samkeppni frá setningu raforkulaga 2003 segir svo.

• „Aðhald með rekstri sérleyfisfyrirtækjanna hefur verið með að setja þeim tekjumörk sem hafa skilað fjárhags- 
lega jákvæðum rekstri í þessari starfsemi. Tekjumörkin og aðskilnaður á milli þétt- og dreifbýlis hafa skilað því 
að gegnsæi hefur aukist og skýrt er hve mikið dýrara er að dreifa orku í dreifbýlinu en þéttbýlinu. Allir almennir 
raforkunotendur hafa síðan tekið þátt í að greiða niður þann umframkostnað með jöfnunargjaldi sem er notað 
til að fjármagna dreifbýlisframlag.

• Hækkanir á gjaldskrám dreifiveitna eru að mestu tilkomnar vegna aukins fjármagnskostnaðar sem skýrist af 
miklum fjárfestingum í dreifikerfunum sérstaklega í dreifbýlinu og hækkun á leyfilegri arðsemi samkvæmt 
tekjumörkum."

Í ofangreindri skýrslu EFLU ef fjallað um þróun raforkuverðs frá árinu 2005 til ársins 2018 og á mynd 29, á 
bls. 46, er sýnd þróun árlegs kostnaðar heimils við flutning og dreifingu og á mynd 30, á bls. 47 er sýnd 
þróun árlegra heildartekna veitufyrirtækja vegna flutnings og dreifingu til eins heimilis. Ef þessar myndir 
eru skoðaðar í samhengi við ofangreinda lýsingu ráðuneytisins á meginatriðum skýrslunnar er ljóst að þær 
breytingar sem hafa orðið á gjaldskrám, má einmitt rekja til áhrifa efnahagshrunsins og uppsafnaðrar 
fjárfestingaþarfar í kjölfar umrædds hruns þ.e. eftir mikil aðhaldsár næstu árin eftir hrunið.
Þá ber einnig að hafa sérstaklega í huga þróun vísitölu neysluverðs annars vegar og launavísitölu hins vegar 
þegar rýnt er í kostnað fyrirtækjanna.

Mjög mikilvægt er að framangreindar forsendur komi til sérstakrar skoðunar áður en teknar eru ákvarðanir 
um breytingar þeirri lagaumgjörð og regluverki sem gilda um þessa samfélagslega mikilvægu innviði, 
flutnings- og dreififyrirtæki raforku. Eðlilegt er að áður en slíkar ákvarðanir eru teknar fari fram mat á 
áhrifum þeirra breytinga sem gerðar eru tillögur um.
Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpi því sem hér er til umfjöllunar eiga þær breytingar sem 
hér eru lagðar til á raforkulögum sér ekki langan aðdraganda né hefur farið fram mat á áhrifum breyting-

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2019/04/11/Skyrsla-um-throun-raforkuverds-og-samkeppni-fra-setningu-raforkulaga-2003/
https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/190410%20%c3%9er%c3%b3un%20raforkuver%c3%b0s%20og%20samkeppni.pdf
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anna fyrir rekstur flutnings- og dreififyrirtækjanna. Þá er ljóst af greinargerðinni með lögunum að ætlunin 
er að fara í enn frekari greiningu á regluverkinu með frekari breytingar í huga. Með hliðsjón af þessu telur 
Ráðgjafaráð veitufyrirtækja eðlilegt að taka málið fyrir í heild sinni fremur en að brjóta það upp eins og 
þessi tillaga felur í sér, enda ófullnægjandi að mat á áhrifum laganna eigi að gera samhliða umfjöllun málið 
á Alþingi eins og ráðgert er í greinargerð með frumvarpinu.

Um einstök ákvæði laganna 

1. gr. frumvarpsins -  1. gr. raforkulaga. Markmið. -  Breytir 3. tl. 1. gr. raforkulaga.
Tekið er undir þær breyttu áherslur sem hér eru settar fram um markmið raforkulaga enda eru þær í 
samræmi við þær áherslur sem koma fram í nýrri orkustefnu fyrir Ísland.

2. gr. frumvarpsins -  3. gr. raforkulaga. Skilgreiningar. -  Bætir við orðskýringum í 3. gr. raforkulaga.
Hér eru hugtökin, kerfisþjónusta, raforkuöryggi og varaafl skilgreind.
Ráðgjafaráð veitufyrirtækja leggur til þá breytingu hér að orðið „ótíðnitengdri" í skilgreiningu á kerfis- 
þjónustu falli út. Þessi framsetning veldur misskilningi og hefur enga tæknilega þýðingu. Þá komi orðið 
„annarri" í stað orðsins „einnig" í málsgreininni. Ákvæðið myndi þá hljóða svo með þessari breytingu. 

Kerfisþjónusta: Þjónusta sem er nauðsynleg til að stjórna flutnings- eða dreifikerfi raforku og felst í 
tíðnitengdri kerfisþjónustu til að viðhalda stöðugri kerfistíðni og annarri kerfisþjónustu sem er nauðsynleg 
fyrir kerfisstýringu flutnings- og dreifikerfis í stöðugu ástandi.

Ráðgjafaráð veitufyrirtækja tekur undir mikilvægi þess að raforkuöryggi sé skilgreint í lögunum og óskar 
eftir aðkomu að væntanlegri vinnu við setningu reglugerðar um nánari útfærslu eins og gert er ráð fyrir í 
ákvæðinu.
Ráðgjafaráðið veitufyrirtækja ítrekar fyrri athugasemd við skilgreiningu á orðinu varaafl (umsögn í 
Samráðsgátt). Ráðið leggur til að greint verði á milli varaafls í hefðbundinni merkingu þess orðs og reiðuafls 
sem er hluti af daglegri stýringu flutnings- og dreifikerfa raforku. Í þessu samhengi er vísað til þess að í 
reglugerð 1040/2005 um framkvæmd raforkulaga er fjallað um þennan mun og greint á milli þessara 
ólíku atriða. Því er þetta lagt til að þetta hefur einnig samhengi við önnur atriði í frumvarpinu m.a. útgáfu 
virkjunarleyfis, en einnig við hlutverk Orkustofnunar um að tryggja varaafl og eftirlit með því.
Því er lagt til að skilgreiningunni verð skipt upp í tvo sjálfstæða liði, þ.e. stýrt varaafl (frátekið) og varaafl í 
varaaflstöðvum sem ekki er stýrt af kerfisstjóra. Ákvæðið breytt yrði þá svohljóðandi.

Stýrt varaafl: er afl sem kerfisstjórn hefur aðgang að til að viðhalda og/eða endurreisa kerfistíðni.
Varaafl í  varaaflstöðvum: er afl sem ekki er stýrt af kerfisstjóra en er notað tímabundið vegna bilana eða 
truflana í flutnings- og/eða dreifikerfum eða vegna viðhalds á einstökum hlutum þeirra og fæðing eftir 
öðrum leiðum er útilokuð.

3. gr. frumvarpsins -  4. gr. raforkulaga. Veiting virkjunarleyfis. -  Bætir nýjum málslið við 1. mgr. 4. gr. 
Ráðgjafaráð veitufyrirtækja bendir á að hér gætir ónákvæmni í orðalagi greinarinnar sem valdið getur 
misskilningi og þá gegnið út frá þeirri forsendu að ekki sé ráðgert að gefin verði út sérstök virkjunarleyfi 
vegna varaafls í  varaaflsstöðvum samkvæmt skilgreiningunni hér að ofan. Slíkt varaafl er einungis notað 
í neyðartilvikum eða í þeim tilvikum að fara þarf í viðgerð á kerfishlutum og fæðing til viðskiptavina er ekki 
möguleg eftir öðrum leiðum þar sem hringtenging er ekki fyrir hendi. Flutningsfyrirtækið og dreifiveiturnar 
búa yfir slíku varaafli auk fjölmargra annarra aðila bæði opinberir aðilar (t.d. Landhelgisgæslan, ISAVIA og
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Neyðarlínan) sem og einkaaðilar víðsvegar um landið. Eins og orðalagið er í tillögu frumvarpsins mætti 
ætla að þær varaaflsstöðvar sem flutningsfyrirtækið og dreifiveiturnar búa yfir og tengdar eru tímabundið 
inn á flutnings- og/eða dreifikerfið í ofangreindum tilvikum þurfi sérstakt virkjunarleyfi. Þetta orðalag og 
skilningur er hins vegar ekki sá sem virðist mega leiða af umfjöllun um efnið í greinargerð með ákvæðinu. 
Þá þarf að hafa í huga að 4. gr. raforkulaga er hluti af II. kafla laganna sem fjallar um raforkuvinnslu og þau 
fjölmörgu atriði sem horfa þarf til þegar farið er í virkjun auðlinda landsins. Þeirri viðbót sem hér er lögð 
til við 4. gr. er því ætlað að taka af öll tvímæli um að þessi kafli laganna fjalli ekki um varaafl í 
varaaflsstöðvum samkvæmt skilgreiningunni hér að ofan. Í því samhengi ber að hafa í huga að þessi 
búnaður er eins og aðrir hlutar í rekstri flutnings- og dreififyrirtækjanna undir eftirlit í samræmi við kröfur 
þar að lútandi. Virkjunarleyfi samkvæmt II. kafla raforkulaga um raforkuvinnslu er allt annars eðlis. 
Ráðgjafaráð veitufyrirtækja leggur til eftirfarandi breytingar á ákvæðinu, þ.e. að nýr 3. ml. 1. mgr. 4. gr.

Vegna varaaflsstöðva sem tímabundið eru tengdar flutnings- eða dreifikerfum og notaðar eru vegna bilana 
eða truflana í flutnings- og/eða dreifikerfum eða vegna viðhalds á einstökum hlutum þeirra og fæðing eftir 
öðrum leiðum er útilokuð, þarf þó ekki virkjunarleyfi. Sama á við um varaaflstöðvar einstakra notenda sem 
eingöngu gegna því hlutverki að útvega afl til eigin nota vegna bilana í flutnings- og dreifikerfum eða 
tímabundins skorts á flutnings- eða dreifigetur eða annarra sambærilegra þátta.

4. gr. frumvarpsins -  8. gr. raforkulaga. Rekstur flutningskerfisins og kerfisstjórn. -  Eignarhald Landsnets, 
takmörkun verkfallsréttar o.fl.
Ráðgjafaráð veitufyrirtækja bendir á að dreifikerfin eins og flutningskerfið flokkast undir samfélagslega 
mikilvæga innviði sem öll önnur starfssemi í landinu og heimili í landinu reiða sig á og geta ekki verið án. 
Undanþágur þær sem hér er vísað til um takmörkun verkfallsréttar eiga því við þau með sama hætti. 
Sambærilegt ákvæði væri því eðlilegt að taka upp í 16. gr. raforkulaga um starfssemi og skyldur 
dreifiveitna, verði því breytt fyrir Landsnet.

5. gr. frumvarpsins -  9. gr. raforkulaga. Skyldur flutningsfyrirtækisins. -  Breytir 2. tl. 3. mgr. 9. gr.
Í 9. gr. raforkulaga er fjallað um skyldur flutningsfyrirtækisins og í 3. mgr. og 4. mgr. er fjallað um hvað 
felst í rekstri og stýringu flutningskerfisins. Þar er m.a. talið upp skyldan til að útvega rafmagn í stað þess 
sem tapast í kerfinu (2. tl. 3. mgr.), útvega launafl (3. tl. 3. mgr.), vinna áætlun um uppbyggingu 
flutningskerfisins (5. tl. 3 mgr.), stilla saman raforkuvinnslu og raforkuþörf (1. tl. 4. mgr.), tryggja nægilegt 
framboð reiðuafls við rekstur kerfisins (2. tl. 4. mgr.) og svo mætti lengi telja.
Sú tillaga sem hér er sett fram virðist fyrst og fremst ætluð til að setja inn sérstakar reglur um innkaup á 
afmörkuðum rekstrarþáttum flutningsfyrirtækisins. Eins og upptalningin hér að ofan sýnir eru þessir 
rekstrarþættir mun fleiri og þessi tillaga því ekki í neinu samhengi við ákvæði 9. gr. í heild sinni og þar með 
aðra rekstrarþætti sem taldir eru upp í 9. gr. Hér virðist einnig gleymast að um innkaup flutning- og 
dreififyrirtækjanna gilda ákvæði reglugerðar nr. 340/2017 um innkaup aðila sem annast vatnsveitu, 
orkuveitu, flutninga og póstþjónustu (s.n. veitutilskipun). Í 1. gr. hennar segir svo um markmið hennar.

Markmið reglugerðarinnar er að tryggja jafnræði fyrirtækja, stuðla að hagkvæmni með virkri samkeppni og 
efla nýsköpun og þróun við innkaup á vörum, verkum og þjónustu.
Með reglugerðinni er kveðið á um sameiginlegar reglur um innkaup aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, 
flutninga og póstþjónustu í samræmi við 2. mgr. 9. gr. laga um opinber innkaup.

Með þetta í huga er ljóst að nú þegar eru í gildi skýrar leikreglur um innkaup flutnings- og dreififyrir- 
tækjanna og þar með skyldur til útboðs, réttindi markaðsaðila og úrskurðarvald kærunefndar útboðsmála.

orðist svo.
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Ekki verður séð að þörf sé á tvöföldu kerfi og eftirliti hér að lútandi og því lagt til að 5. gr. frumvarpsins 
falli út.

6. gr. frumvarpsins -  9. gr. a. raforkulaga. Kerfisáætlun. -  Breytir 1. mgr. 9. gr. a 
Þessi breyting er mjög jákvæð og mjög vel rökstudd í greinagerð með lagafrumvarpinu.

7. gr. frumvarpsins -  12. gr. raforkulaga. Tekjumörk flutningsfyrirtækisins. -  Ýmsar breytingar á 12. gr. 
Hér eru lagðar til fjölmargar breytingar á 12. gr. sem snúa að skilgreiningum á rekstrarkostnaði, tekju- 
mörkum og hagræðingarkröfu, tímafrestum, hlutfallsviðmiðum vegna of- og vantekinna tekna, viðbrögð- 
um við ófullnægjandi gæðum raforkuafhendingar o.fl.
Skipting rekstrarkostnaðar -  1. tl. 3. mgr. 12. gr.
Skipting rekstrarkostnaðar í þrjá flokka er jákvæð, sér í lagi þegar horft er til þeirra markmiða að forsendur 
tekjumarka séu sem bestar og þar með tekið tillit til þeirra breytinga sem sannarlega eiga sér stað í 
rekstrarumhverfi flutnings- og dreififyrirtækjanna. Í umsögn um málið í samráðgátt stjórnvalda var því 
varpað fram hvort hugtökin viðráðanleg og óviðráðanleg séu nægilega heppileg þótt ekki sé efnislegur 
ágreiningur um þá skilgreiningu sem hér er lögð til grundvallar.
Með viðráðanlegum rekstrarkostnaði er átt við að umfang viðkomandi kostnaðar sé að ákveðnu marki 
stýranlegt frá einum tíma til annars og þar með að stefnumótun og áherslur í rekstri geti verið breytilegar. 
Engu að síður leggja þær skyldur sem á fyrirtækjunum hvíla grunninn að þessum kostnaði og stýringin snýr 
þá fyrst og fremst um ráðdeild og hagkvæmi í rekstrinum og þar með bestun á þeim forðum og aðferðum 
sem unnið er með hverju sinni.
Kostnaður sem fyrirtækin hafa ekki neina stjórn á (óviðráðanlegur) er fyrst og fremst sá kostnaður sem 
ákvarðaður er af stjórnvöldum á hverjum tíma t.d. skattar og gjöld ýmiskonar. Ekki er í greinagerð með 
lögunum útskýrt hvers vegna í niðurlagi skilgreiningarinnar í ákvæðinu er talað um að þessi kostanaður sé 
„reiknaður með tilliti til vel skilgreindra eininga". Þótt eitthvað af umræddum gjöldum sé lagt á einingar 
s.s. kWst. o.fl. þess háttar, á það auðvitað ekki við öll gjöld og skatta. Þetta niðurlag ákvæðisins er því 
óþarft og getur valdið misskilningi enda ekki þörf á því að skýra eina af mörgum þeim forsendum sem legið 
geta til grundvallar álagningu gjalda og skatta. Ráðgjafaráð veitufyrirtækja leggur því til að þessi hluti 
ákvæðisins verði svohljóðandi.

Óviðráðanlegan rekstrarkostnað: Raunkostnaður við uppgjör tekjumarka. Þá er átt við rekstrarkostnað 
sem ákvarðaður er af hinu opinbera í lögum og/eða reglugerðum.

Eins og áður segir er mjög jákvætt að viðbótarrekstrarkostnaður sé nú skilgreindur sérstaklega í 
ákvæðinu. Ljóst er að áhrif nýrra stórra framkvæmda á rekstrarkostnað geta verið veruleg og eðlilegt að 
tekið sé tillit til þeirra innan tekjumarkatímabila þegar það á við. Það er eðlilegur hluti af rekstri nútíma 
flutnings- og dreifikerfa að stunda rannsóknir og taka þátt í þróunarverkefnum sem stuðla að bættum 
rekstri og meira öryggi kerfanna. Að sama skapi er eðlilegt að þessi kostnaður sé hluti af þeim 
rekstrarkostnaði sem grundvallar tekjumörkin á hverjum tíma. Þá er eðlilegt að sett sé viðmiðun um hve 
stór hluti kostnaðarins sé viðurkenndur inn í tekjumörkin á hverju ári og jafnframt að sett sé reglugerð um 
þau viðmið sem hér skuli hafa til hliðsjónar. Ráðgjafaráð veitufyrirtækja leggur til að c. liður 1. tl. 3. mgr. 
12. gr. orðist svo:

Viðbótarrekstrarkostnað: Kostnaður vegna áhrifa nýrra stórra fjárfestinga á rekstrarkostnað flutnings- og 
dreififyrirtækja og voru ekki hluti eignastofns við setningu og uppgjör tekjumarka, leigukostnaður vegna 
dreifi- eða flutningsvirkja og samþykktur kostnaður vegna rannsóknar- og þróunarverkefna. Viður-
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kenndur árlegur kostnaður vegna rannsóknar- og þróunarverkefna skal að hámarki nema 0,3% af eigna- 
stofni viðkomandi fyrirtækisins. Ráðherra setur nánari ákvæði um viðbótarrekstrarkostnað í reglugerð.

Tekjumörk og hagræðingarkrafa -  4. mgr. 12. gr.
Eins og vakin er athygli á í inngangskafla þessarar umsagnar eru flutnings- og dreififyrirtækin að koma vel 
út í samanburði á kostnaði við flutnings- og dreifingu annarsstaðar í Evrópu, sér í lag þegar tekið er tillit til 
þeirrar sérstöðu sem við höfum hér á landi, þ.e. fámenn þjóð í stóru landi. Þá er ljóst að sá grunnur sem 
lagður var að regluverki tekjumarka var vel undirbúinn og grundaður auk þess sem tryggð var ákveðin 
aðlögun allra að þeim breytingum sem í aðskilnaði milli sérleyfis- og samkeppnisstarfsemi felst. Er þar 
einnig lögð áhersla á að við mat á kerfinu sé tekið mið af þessari aðlögun og þeim gífurlegu sveiflum sem 
fyrirtæki á Íslandi gengu í gegnum í kjölfar efnahagshrunsins. Því er áréttað að breytingar á regluverkinu 
þarf að undirbúa vel og gefa sér góðan tíma til að leggja mat á áhrif fyrirhugaðra breytinga líkt og gert 
hefur verið í nágrannalöndum okkar. Á það skorti mjög í þeirri vinnu sem liggur til grundvallar þeim 
breytingum á raforkulögum sem hér eru lagðar til.
Ráðgjafaráð veitufyrirtækja verður þrátt fyrir þetta að lýsa ánægju með þær breytingar sem hafa verið 
gerðar á frumvarpinu frá því það var lagt fram í Samráðsgátt stjórnvalda fyrr í vetur þótt vissulega hefðu 
þær mátt vera meiri. Í fyrsta lagi er mikilvægt að taka undir þá áherslu að fyrst sé látið reyna á þá hag- 
ræðingu sem byggð er inn í ákvörðun tekjumarka áður en frekari hagræðing kemur til álita og skoðunar. Í 
öðru lagi er tekið undir þá áherslu sem kemur fram í breytingunni að sjálfstætt mat þarf að fara fram á 
því hvort hagræðing kemur til álita og að slík ákvörðun felur í sér undirbúning sem fylgir ákvæðum 
Stjórnsýslulaga og þar með þeim málsmeðferðarreglum sem þar koma fram. Þetta felur þá líka í sér að 
eftirlitsaðilinn hafi, áður en látið er reyna á sérstaka hagræðingarkröfu, sett fram markmið á grundvelli 
tekjumarkanna sjálfra. Við slíkt mat koma þá einnig til sérstakrar skoðunar óviðráðanlegur 
rekstrarkostnaður og viðbótar rekstrarkostnaður. Fullyrða má að núverandi kerfi hefur í raun leitt til 
hagræðingar þegar tillit hefur verið til þessara og annarra þátta í rekstri flutnings- og dreififyrirtækjanna 
eins og sést í skýrslu Eflu um þróun raforkuverðs og vitnað er til hér að framan. Mjög mikilvægt er að skýrt 
sé kveðið á um framangreinda framkvæmd í reglugerð sem ráðherra setur og málsmeðferðareglur þar 
skýrðar til hlítar.
Eins og áður er vikið að er frekari endurskoðun raforkulaga í undirbúningi og ráðgjafaráðið hefur bent á 
að eðlilegast hefði verið, eigi að gera á þeim grundvallar breytingar, þá sé það gert í formi 
heildarendurskoðunar þar sem tillit er tekið til allra þátta. Þá ber að leggja áherslu á að núverandi rekstur 
og fjármögnun sérleyfisfyrirtækjanna tekur eðli málsins samkvæmt mið af því regluverki sem nú er í gildi. 
Af þeim ástæðum er eðlilegt að breytingar fái nauðsynlega aðlögun og á það einnig við um hugmyndir 
um breyttar forsendur á kröfum um sérstaka hagræðingu. Eðlilegt er að slíkar breytingar fylgi því 
fyrirkomulagi sem hér er lagt til en ekki sé sett inn sérákvæði í 17. gr. frumvarpsins. Ógjörningur er að setja 
sérstakt markmið um hagræðingu fyrr en fyrst hefur verið skilgreint markmið með hagræðingu innan 
núverandi ramma tekjumarkanna.
Með framangreindum rökum er lagt til að 17. gr. frumvarpsins falli brott.

Þá er bent á að sú breyting sem lögð er til á lokamálslið 7. mgr. 12. gr. gengur mjög langt ef horft er til 
þeirra ákvæða sem um þetta gilda t.d. í Noregi (þar eru vikmörkin 25% dreifing og 35% flutningur)*. Hafa 
ber í huga að reglan í núgildandi lögum felur eingöngu í sér sveiflujöfnun milli leyfðrar innkomu samkvæmt 
ákvörðuðum tekjumörkum og raun innkomu samkvæmt gildandi gjaldskrá og mörk á því hvað hún má 
safnast upp á tilteknu tímabili. Þetta er gert svo ekki þurfi að láta verðskrár elta mögulegar sveiflur sem 
iðulega má gera ráð fyrir að komi fram eftir ástandi í þjóðfélaginu og óskynsamlegt er að elta nema í stærri
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skrefum yfir lengri tíma. Aðferðin er gagnleg bæði fyrirtækjunum og viðskiptavinum þeirra, enda ætíð 
tryggt að jöfnun fer fram á hvorn veginn sem mismunurinn er.
Ráðgjafaráð veitufyrirtækja leggur því til að reglan verði óbreytt og sú breyting sem lögð er til á loka málslið
7. mgr. 12. gr. falli brott, þ.e. f. liður 7. gr. frumvarpsins falli brott.
*sjá gr. 7-5 í „Forskrift om 0 ko no m isk og te kn isk  rapportering, in nte ktsra m m e r fo r nettv irksom eheten og tariffe r".

Í 7. gr. frumvarpsins er einnig lögð sú breyting að við 12. gr. bætist ný málsgrein sem fjalli um samspil 
raforkugæða og ákvörðunar tekjumarka. Ráðgjafaráð veitufyrirtækja vill í þessu samhengi minna á að 
afhendingaröryggi og -gæði eru samtvinnuð kröfunni um eðlilega og skilvirka uppbyggingu og viðhald 
flutnings- og dreifikerfanna. Af þessu leiðir að lækkun tekjumarka getur aldrei komið til álita vegna 
aðstæðna sem fyrirtækjunum verður ekki kennt um s.s. ef uppbygging og/eða endurnýjun hefur tafist af 
óviðráðanlegum orsökum sem þeim verður ekki kennt um. Í þessu samhengi er rétt að minna á að í Noregi 
er kostnaður við fjárfestingu sem miðar að því að útiloka flöskuhálsa og gera flutnings- og dreifikerfin 
skilvirkari sérstaklega tekin inn í tekjumörkin. (NVE: „costs related to removing congestion are also part of 
the tariff base"). Þá ber að minna á að í núgildandi lögum er heimild til þess að greiða þeim aðilum sem 
verða fyrir skerðingum bætur sbr. 8. tl. 3. mgr. 16. gr. raforkulaga.
Ráðgjafaráð veitufyrirtækja leggur áherslu á gætt sé ofangreindra sjónarmiða við setningu reglugerðar á 
grundvelli nýrrar 8. mgr. 12. gr. og því verði ákvæðið svohljóðandi.

Komi í ljós að flutningsfyrirtækið uppfyllir ekki markmið um gæði raforku, í samræmi við ákvæði laga 
þessara og reglugerða settra samkvæmt þeim er Orkustofnun heimilt að taka rökstutt tillit til þess við 
uppgjör tekjumarka flutningsfyrirtækisins. Nánari viðmið um vikmörk frá markmiðum um gæði raforku 
skulu koma fram íreglugerðsem ráðherra setur. Íreglugerðinni skal jafnframt taka mið af ístefnu stjórn- 
valda um uppbyggingu flutningskerfis raforku og þar með markmiðum um bætt afhendingaröryggi og 
útrýmingu einstakra takmarkanna á flutningsgetu í  kerfinu sem jafnframt skal taka tillit til við setningu 
tekjumarka hverju sinni.

Ráðgjafaráð veitufyrirtækja fagnar því að inn í lögin komi sérstakt ákvæði um að ráðherra skuli með 
reglugerð kveða nánar á um það hvaða atriði skuli leggja grundvallar mati á setningu markmiðs um 
hagræðingu.

8. gr. frumvarpsins -  12. gr. a. raforkulaga. Gjaldskrá flutningsfyrirtækisins. -  Breytir 9. mgr. 12. gr. a.
Vísað er til umsagnar Landsnets um þessa breytingu.

9. gr. frumvarpsins -  16. gr. raforkulaga. Starfsemi og skyldur dreifiveitur. -  Breytir 3. mgr. 16. gr.
Hér er lögð til samsvarandi breyting og í 5. gr. frumvarpsins sem breyta á 2. tl. 3. mgr. 9. gr. raforkulaga og 
á sama athugasemd því við hér.
Í 16. gr. raforkulaga er fjallað um skyldur dreifiveitna og 3. mgr. er fjallað um hvað felst í rekstri og stýringu 
dreifikerfisins. Þar er m.a. talið upp skyldan til að útvega rafmagn í stað þess sem tapast í kerfinu (3. tl. 3. 
mgr.), útvega launafl (4. tl. 3. mgr.), mæla eða láta mæla afhenda raforku (5. tl. 3 mgr.) og tryggja 
áreiðanleika í rekstri kerfisins (2. tl 3. mgr.) og fleira mætti telja.
Sú tillaga sem hér er sett fram virðist fyrst og fremst ætluð til að setja inn sérstaka reglur um innkaup á 
afmörkuðum rekstrarþáttum dreifiveitna og þar með talið þætti sem ekki dreifiveitur sjá ekki um. Eins og 
upptalningin hér að ofan sýnir eru rekstrar þættir dreifiveitna fjölmargir sérkennilegt að þessir þættir í 
tillögunni séu sérstaklega teknir út úr þeim heildar rekstrarþáttum sem taldir eru upp í 16. gr. Eins og fram
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kom við umfjöllun um 5. gr. virðist hér gleymast að um innkaup flutning- og dreififyrirtækjanna gilda 
ákvæði reglugerðar nr. 340/2017 um innkaup aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og 
póstþjónustu (s.n. veitutilskipun). Í 1. gr. hennar segir svo um markmið hennar.

Markmið reglugerðarinnar er að tryggja jafnræði fyrirtækja, stuðla að hagkvæmni með virkri samkeppni og 
efla nýsköpun og þróun við innkaup á vörum, verkum og þjónustu.
Með reglugerðinni er kveðið á um sameiginlegar reglur um innkaup aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, 
flutninga og póstþjónustu í samræmi við 2. mgr. 9. gr. laga um opinber innkaup.

Með þetta í huga er ljóst að nú þegar eru í gildi skýrar leikreglur um innkaup flutnings- og dreififyrir- 
tækjanna og þar með skyldur til útboðs, réttindi markaðsaðila og úrskurðarvald kærunefndar útboðsmála. 
Ekki verður séð að þörf sé á tvöföldu kerfi og eftirliti hér að lútandi og því lagt til að 9. gr. frumvarpsins

10. gr. frumvarpsins -  Ný grein 16. gr. a. -  Fjárfestingar í dreifikerfinu.
Í umsögn sinni um drög að frumvarpinu í Samráðsgátt vakti Ráðgjafaráð veitufyrirtækja athygli á því að 
fjárfestingar í dreifikerfum raforku byggja á tveimur megin stoðum. Annars vegar fjárfesting sem byggir á 
nýframkvæmdum og atvinnuuppbyggingu í samfélaginu en hins vegar endurbætur og uppfærsla á eldri 
kerfum. Þá má segja að þriðja stoðin byggi á sérstökum markmiðum sem stjórnvöld kunna að setja um 
uppbyggingu á ákveðnum landssvæðum eða uppbyggingu til að styrkja dreifikerfið vegna sjónarmiða um 
aukið og bætt afhendingaröryggi á tilteknum stöðum, þriggja fasa rafmagn eða byggðasjónarmið. Þannig 
byggist dreifikerfið upp þegar farið er í uppbyggingu nýrra hverfa í einstökum sveitarfélögum hvort sem 
það eru atvinnusvæði eða íbúðasvæði og sama á við um ákvarðanir sveitarfélaga um þéttingu byggðar, 
endurnýjun gatna o.s.frv. Dreifiveiturnar eru þannig að svara kröfu viðskiptavina um tengingu sem er 
einmitt ein af megin skyldum þeirra samkvæmt raforkulögum. Með þetta í huga er framsetning þessa 
ákvæðis og hugmyndir um stórkostlegt eftirlit af hálfu Orkustofnunar (1/2 stöðugildi) mjög sérstakt. Eins 
og fram kemur hér að ofan auðvelt að draga fram þau meginsjónarmið sem fjárfestingar í dreifikerfunum 
byggja á og þá einnig að greina frávik frá þessum meginsjónarmiðum.
Ráðgjafaráð veitufyrirtækja leggur til að 16. gr. a verði svohljóðandi 

Áætlanir dreifiveitna við fjárfestingar í  dreifikerfi raforku
Orkustofnun getur kallað eftir upplýsingum áætlanir dreifiveitna um fjárfestingar í dreifikerfum og þeim 
meginforsendum sem liggja þeim til grundvallar. Þá getur Orkustofnun óskað eftir skýringum á einstökum 
fjárfestingarverkefnum ef tilefni þykir til s.s. ef um er að ræða stærri framkvæmdir í dreifikerfum sem ekki 
hafa beina skírskotun til skyldna dreifiveitna til þess að tengja nýja viðskiptavini eða skyldunni til þess að 
viðhalda og endurnýja dreifikerfi.

11. gr. frumvarpsins -  17. gr. raforkulaga. Tekjumörk dreifiveitna. -  Breytir ýmsum ákvæðum í 17. gr. 
Þetta ákvæði er í aðalatriðum samhljóma samsvarandi ákvæði 7. gr. frumvarpsins um flutningsfyrirtækið. 
Hér eru lagðar til fjölmargar breytingar á 17. gr. sem snúa að skilgreiningum á rekstrarkostnaðar, tekju- 
mörkum og hagræðingarkröfu, tímafrestum, hlutfallsviðmiðum vegna of- og vantekinna tekna, viðbrögð- 
um við ófullnægjandi gæðum raforkuafhendingar o.fl.
Skipting rekstrarkostnaðar -  1. tl. 3. mgr. 12. gr.
Skipting rekstrarkostnaðar í þrjá flokka er jákvæð sér í lagi þegar horft er til þeirra markmiða að forsendur 
tekjumarka séu sem bestar og þar með tekið tillit til þeirra breytinga sem sannarlega eiga sér stað í 
rekstrarumhverfi flutnings- og dreififyrirtækjanna. Í umsögn um málið í samráðgátt stjórnvalda var því

falli út.
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varpað fram hvort hugtökin viðráðanleg og óviðráðanleg séu nægilega heppileg þótt ekki sé efnislegur 
ágreiningur um þá skilgreiningu sem hér er lögð til grundvallar.
Með viðráðanlegum rekstrarkostnaði er átt við að umfangi viðkomandi kostnaðar sé að ákveðnu marki
stýranlegt frá einum tíma til annars og þar með að stefnumótun og áherslur í rekstri geti verið breytilegar. 
Engu að síður leggja þær skyldur sem á fyrirtækjunum hvíla grunninn að þessum kostnaði og stýringin snýr 
þá fyrst og fremst um ráðdeild og hagkvæmi í rekstrinum og þar með bestun á þeim forðum og aðferðum 
sem unnið er með hverju sinni.
Kostnaður sem fyrirtækin hafa ekki neina stjórn á (óviðráðanlegur) er fyrst og fremst sá kostnaður sem 
ákvarðaður er af stjórnvöldum á hverjum tíma t.d. skattar og gjöld ýmiskonar. Ekki er í greinagerð með 
lögunum útskýrt hvers vegna í niðurlagi skilgreiningarinnar í ákvæðinu er talað um að þessi kostanaður sé 
„reiknaður með tilliti til vel skilgreindra eininga". Þótt eitthvað af umræddum gjöldum sé lagt á einingar 
s.s. kWst. o.fl. þess háttar, á það auðvitað ekki við öll gjöld og skatta. Þetta niðurlag ákvæðisins er því 
óþarft og getur valdið misskilningi enda ekki þörf á því að skýra eina af mörgum þeim forsendum sem legið 
geta til grundvallar álagningu gjalda og skatta. Til viðbótar samsvarandi ákvæði um flutningsfyrirtækið er 
er tveimur málsliðum bætt inn í ákvæðið um dreifiveiturnar (sjá feitletrun)

Óviðráðanlegan rekstrarkostnað: Raunkostnaður við uppgjör tekjumarka. Þá er átt við rekstrarkostnað 
sem skilgreindur er af hinu opinbera í lögum og/eða reglugerðum og reiknaður er með tilliti til vel 
skilgreindra eininga. Þegar dreifiveita hefur sannarlega boðið út töp sín metur Orkustofnun hvort þau 
skuli reiknast sem óviðráðanlegur rekstrarkostnaður í uppgjöri tekjumarka.

Þetta er mjög sérstakt svo ekki sé kveðið sterkara að orði þ.e. að inn á ákvæðið um óviðráðanlegan kostnað 
eigi að lauma einhverskonar refsiákvæði sem virðist vera af sama meiði og hugsunin í 5. gr. og 9. gr. 
frumvarpsins um kaup á kerfisþjónustu og tilheyrandi eftirlit Orkustofnunar á sama tíma og um innkaupin 
gildir svonefnd veitutilskipun og þar með tilsvarandi ákvæði um lögin um opinber innkaup. Hér er eins og 
áður er vikið að um gullhúðun að ræða sem þjónar engum tilgangi öðrum en að rökstyðja eftirlit og 
eftirlitskostnað hjá Orkustofnun.

Ráðgjafaráð veitufyrirtækja leggur því til að þessi hluti 11. gr. frumvarpsins verði í samræmi við tillögu 
ráðsins um breytingu á 5. gr. þess svohljóðandi.

Óviðráðanlegan rekstrarkostnað: Raunkostnaður við uppgjör tekjumarka. Þá er átt við rekstrarkostnað 
sem ákvarðaður er af hinu opinbera í lögum og/eða reglugerðum.

Eins og áður segir er mjög jákvætt að viðbótarrekstrarkostnaður sé nú skilgreindur sérstaklega í 
ákvæðinu. Ljóst er að áhrif nýrra stórra framkvæmda á rekstrarkostnað getur verið verulegur og eðlilegt 
að tekið sé tillit til hans innan tekjumarkatímabila þegar það á við. Það er eðlilegur hluti af rekstri nútíma 
flutnings- og dreifikerfa að stunda rannsóknir og taka þátt í þróunarverkefnum sem stuðla að bættum 
rekstri og meira öryggi kerfanna. Að sama skapi er eðlilegt að þessi kostnaður sé hluti af þeim 
rekstrarkostnaði sem grundvallar tekjumörkin á hverjum tíma. Þá er eðlilegt að sett sé viðmiðun um hver 
stór hluti kostnaðarins sé viðurkenndur inn í tekjumörkin á hverju ári og jafnframt að sett sé reglugerð um 
þau viðmið sem hér skuli hafa til hliðsjónar. Ráðgjafaráð veitufyrirtækja leggur til að c. liður 1. tl. 3. mgr. 
17. gr. orðist svo:

Viðbótarrekstrarkostnað: Kostnaður vegna áhrifa nýrra stórra fjárfestinga á rekstrarkostnað flutnings- og 
dreififyrirtækja og voru ekki hluti eignastofns við setningu og uppgjör tekjumarka, leigukostnaður vegna 
dreifi- eða flutningsvirkja og samþykktur kostnaður vegna rannsóknar- og þróunarverkefna. Viður- 
kenndur árlegur kostnaður vegna rannsóknar- og þróunarverkefna skal að hámarki nema 0,3% af eigna- 
stofni viðkomandi fyrirtækisins. Ráðherra setur nánari ákvæði um viðbótarrekstrarkostnað í reglugerð.
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Tekjumörk og hagræðingarkrafa -  4. mgr. 17. gr. (efn islega sam hljó ða um fjöllun um  tillögu  til breytinga á 4. m gr. 12. gr.) 

Eins og vakin er athygli á í inngangskafla þessarar umsagnar eru flutnings- og dreififyrirtækin að koma vel 
út í samanburði á kostnaði við flutnings- og dreifingu annarsstaðar í Evrópu sér í lag þegar tekið er tillit til 
þeirrar sérstöðu sem við höfum, þ.e. fámenn þjóð í stóru landi. Þá er ljóst að sá grunnur sem lagður var 
að regluverki tekjumarka var vel undirbúinn og grundaður auk þess sem tryggð var ákveðin aðlögun allra 
að þeim breytingum sem í aðskilnaði milli sérleyfis- og samkeppnisstarfsemi felst. Er þar einnig lögð 
áhersla að við mat á kerfinu sé tekið mið af þessari aðlögun og þeim gífurlegu sveiflum sem fyrirtæki á 
Íslandi gengu í gegnum í kjölfar efnahagshrunsins. Því er áréttað að breytingar á regluverkinu þarf að 
undirbúa vel og gefa sér góðan tíma til að leggja mat á áhrif fyrirhugaðra breytinga líkt og gert hefur verið 
í nágrannalöndum okkar. Á það skorti mjög í þeirri vinnu sem liggur til grundvallar þeim breytingum á 
raforkulögum sem hér eru lagðar til.
Ráðgjafaráð veitufyrirtækja verður þrátt fyrir þetta að lýsa ánægju með þær breytingar sem hafa verið 
gerðar á frumvarpinu frá því það var lagt fram í Samráðsgátt stjórnvalda fyrr í vetur þótt vissulega hefðu 
þær mátt vera meiri. Í fyrsta lagi er mikilvægt að taka undir þá áherslu að fyrst sé látið reyna á þá hag- 
ræðingu sem byggð er inn í ákvörðun tekjumarka áður en frekari hagræðing kemur til álita og skoðunar. Í 
öðru lagi er tekið undir þá áherslu sem kemur fram í breytingunni að sjálfstætt mat þarf að fara fram á 
því hvort hagræðing kemur til álita og að slík ákvörðun felur í sér undirbúning sem fylgir ákvæðum 
Stjórnsýslulaga og þar með þeim málsmeðferðarreglum sem þar koma fram. Þetta felur þá líka í sér að 
eftirlitsaðilinn hafi, áður en látið er reyna á sérstaka hagræðingarkröfu, sett fram markið á grundvelli 
tekjumarkanna sjálfra. Við slíkt mat koma þá einnig til sérstakrar skoðunar óviðráðanlegur 
rekstrarkostnaður og viðbótar rekstrarkostnaður. Fullyrða má að núverandi kerfi hefur í raun leitt til 
hagræðing þegar tillit hefur verið til þessara og annarra þátta í rekstri flutnings- og dreififyrirtækjanna eins 
og sést í skýrslu Eflu um þróun raforkuverðs og vitað er til hér að framan. Mjög mikilvægt er að skýrt sé 
kveðið á um framangreinda framkvæmd í reglugerð sem ráðherra setur og málsmeðferðareglur þar 
skýrðar til hlítar.
Eins og áður er vikið að er frekari endurskoðun raforkulaga í undirbúningi og ráðgjafaráðið hefur bent á 
að eðlilegast hefði verið eigi að gera grundvallar breytingar þá sé það gert í formi heildarendurskoðunar 
þar sem tillit er tekið til allra þátta. Þá ber að leggja áherslu á að núverandi rekstur og fjármögnun 
sérleyfisfyrirtækjanna tekur eðli málsins samkvæmt mið af því regluverki sem nú er í gildi. Af þeim 
ástæðum er eðlilegt að breytingar fái nauðsynlega aðlögun og á það einnig við hugmyndir um breyttar 
forsendur á kröfum um sérstaka hagræðingu. Eðlilegt er að slíkar breytingar fylgi því fyrirkomulagi sem 
hér er lagt til en ekki sé sett inn sérákvæði í 17. gr. frumvarpsins. Ógjörningur er að setja sérstakt markmið 
um hagræðingu fyrr en fyrst hefur verið skilgreint markmið með hagræðingu innan ramma 
tekjumarkanna.
Með framangreindum rökum er lagt til að 17. gr. frumvarpsins falli brott.

Þá er bent á að sú breyting sem lögð er til á lokamálslið 7. mgr. 17. gr. raforkulaga gengur mjög langt ef 
horft er til þeirra ákvæða sem um þetta gilda í Noregi (þar eru vikmörkin 25% dreifing og 35% flutningur)*. 
Hafa ber í huga að reglan í núgildandi lögum felur eingöngu í sér sveiflujöfnun milli leyfðrar innkomu 
samkvæmt ákvörðuðum tekjumörkum og raun innkomu samkvæmt gildandi gjaldskrá og mörk á því hvað 
hún má safnast upp á Tilteknu tímabili. Þetta er gert svo ekki þurfi að láta verðskrár elta mögulegar sveiflur 
sem iðulega má gera ráð fyrir að komi fram í tekjum veitnanna eftir ástandi í þjóðfélaginu og óskynsamlegt 
er að elta nema í stærri skrefum yfir lengri tíma. Aðferðin er gagnleg bæði fyrirtækjunum og 
viðskiptavinum þeirra, enda ætíð tryggt að jöfnun fer fram á hvorn veginn sem mismunurinn er. Svigrúmið
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þarf hins vegar að vera nægilegt til að veitur þurfi ekki að lækka gjaldskrá vegna einsskiptis tekna eitt árið, 
jafnvel frá einum viðskiptavini og hækka svo aftur ári seinna.

Ráðgjafaráð veitufyrirtækja leggur því til að reglan verði óbreytt og sú breyting sem lögð er til á loka málslið
7. mgr. 17. gr. falli brott, þ.e. f. liður 11. gr. frumvarpsins falli brott.
*sjá gr. 7-5 í „Forskrift om 0 ko no m isk og te kn isk  rapportering, in nte ktsra m m e r fo r nettv irksom eheten og tariffe r".

Í 11. gr. frumvarpsins er lögð til sú breyting 2. ml. 2. tl. 3. mgr. 17. gr. að hlutfallstala tekjumarka 
undangengis árs til að mæta kostnaði við veltufjármuni færist úr 20% í 8%. Ekki er fjallað um þessa 
breytingu í umfjöllun um ákvæðið sjálft en í greinargerðinni er hins vegar vísað í umfjöllun á bls. 38 í skýrslu 
Deloitte hér að lútandi en þar segir.

„Athygli er vakin á því að ekki eru birtar upplýsingar um sundurliðun veltufjármuna dreifiveitna sem 
tilheyra rafveituhluta fyrirtækjanna. Þessar upplýsingar eru því reiknaðar fyrir hverja dreifiveitu í heild 
sinni. Greining á raunverulegri veltufjárbindingu rafveituhlutans gæti gefið niðurstöðu frábrugðna þeirri 
sem er birt hér." [feitletrun okkar]

Eins og sést á þessari tilvitnun vantar nánari greiningu og skoðun á þessum forsendum sem hér er lögð til 
grundvallar sem er ófullnægjandi grunnur að svo veigamikill breytingu á lögunum. Er því gerð krafa um að 
þessi % verði óbreytt eins og í tilviki flutningsfyrirtækisins þ.e. 20% þar til endanlegt mat og greining hefur 
farið fram.
Ráðgjafaráð veitufyrirtækja leggur því til að b. liður í 11. gr. frumvarpsins falli brott.

Í 11. gr. frumvarpsins er einnig lögð sú breyting að við 17. gr. bætist ný málsgrein sem fjalli um samspil 
raforkugæða og ákvörðunar tekjumarka. Ráðgjafaráð veitufyrirtækja vill í þessu samhengi minna á að 
afhendingaröryggi og -gæði eru samtvinnuð kröfunni um eðlilega og skilvirka uppbyggingu og viðhald 
flutnings- og dreifikerfanna. Af þessu leiðir að lækkun tekjumarka getur aldrei komið til álita vegna 
aðstæðna sem fyrirtækjunum verður ekki kennt um s.s. ef uppbygging og/eða endurnýjun hefur tafist af 
óviðráðanlegum orsökum sem þeim verður ekki kennt um. Í þessu samhengi er rétt að minna á að í Noregi 
er kostnaður við fjárfestingu sem miðar að því að útiloka flöskuhálsa og gera flutnings- og dreifikerfin 
skilvirkari sérstaklega tekin inn í tekjumörkin. (NVE: „costs related to removing congestion are also part of 
the tariff base"). Þá ber að minna á að í núgildandi lögum er heimild til þess að greiða þeim aðilum sem 
verða fyrir skerðingum bætur sbr. 8. tl. 3. mgr. 16. gr. raforkulaga.
Ráðgjafaráð veitufyrirtækja leggur áherslu á gætt sé ofangreindra sjónarmiða við setningu reglugerðar á 
grundvelli nýrrar 8. mgr. 17. gr. og því lagt til að g. liður 17. gr. verði ákvæðið svohljóðandi.

Komi í ljós að dreifiveita uppfyllir ekki markmið um gæði raforku, í samræmi við ákvæði laga þessara og 
reglugerða settra samkvæmt þeim er Orkustofnun heimilt að taka rökstutt tillit til þess við uppgjör 
tekjumarkaflutningsfyrirtækisins. Nánari viðmið um vikmörkfrá markmiðum um gæði raforku skulu koma 
fram íreglugerðsem ráðherra setur. Íreglugerðinni skal jafnframt taka mið af í  markmiðum stjórnavalda 
í  orkustefnu og þar með markmiðum um bætt afhendingaröryggi og útrýmingu einstakra takmarkanna á 
dreifigetu í  dreifikerfinu sem jafnframt skal taka tillit til við setningu tekjumarka hverju sinni.

Ráðgjafaráð veitufyrirtækja fagnar því inn í lögin komi sérstakt ákvæði um að ráðherra skuli með reglugerð 
kveða nána á um það hvaða atriði skuli leggja grundvallar mati á setningu markmiðs um hagræðingu, sbr. 
nýjan málslið við 8. mgr. 17. gr. Í því samhengi er minnt á þá miklu greiningarvinnu sem lagt var í við 
endurskoðun á raforkulögum sem tóku gildi árið 2011.
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12. gr. frumvarpsins -  20. gr. raforkulaga. Orkuviðskipti. -  Bætir við mgr. vegna rafhleðslustöðva.
Í þessu ákvæði frumvarpsins er ráðgert að sett sé reglugerð sem nánar kveður á um þær reglur sem gilda 
eiga um viðskipti á opnum hleðslustöðvum fyrir rafknúin ökutæki, þ.e. hleðslustöðvum sem þjóna eiga 
almenningi. Er þá horft til þess að þar séu skilgreindar almennar reglur um reksturinn og þær tæknilegu 
kröfur sem eðlilegt er að gerðar séu með tilliti til hagsmuna neytenda. Ráðgjafaráð veitufyrirtækja fagnar 
þessu ákvæði enda mikilvægt að þessa reglur séu skýrar og gagnsæjar og styðji þannig við framtíðar 
orkuskipti og jákvæða upplifun viðskiptavina af þeim.
Ráði leggur jafnframt til að inn í þessa reglugerð komi ákvæði um heimildir dreifiveitna til að stýra álagi 
og skyldu rekstraraðila og/eða eigenda hleðslustöðva í sérrými til samstarfs við dreifiveitur um stýringu 
hleðslustöðva sem tengjast við dreifikerfið. Í því samhengi má minna á ákvæði þau sem komu inn í lögin 
um fjöleignarhús og snúa að skyldum sameigenda til að taka þátt í slíkum stýringum.
Því er þetta lagt til hér að mikilvægt er að regluverkið styðji við hagkvæma nýtingu þeirra innviða sem fyrir 
eru og eftir atvikum við hagkvæma uppbyggingu við endurnýjun og nýbyggingu innviða. Er hér vísað til
þess að óskynsamlegt er að fara í fjárfestingar í dreifikerfinu til að mæta ónauðsynlegu toppálagi sem
koma má í veg fyrir með einföldum hætt ef allir hlutaðeigandi aðilar starfa saman. Dæmin sanna að mjög 
auðvelt er að missa þennan kostnað úr böndunum en að sama skapi auðvelt með upplýsingum og fræðslu 
að ná hagstæðustu niðurstöðu fyrir alla aðila. Því má ætla að sjaldan myndi reyna á ákvæðið en engu að 
síður nauðsynlegt að skerpa á heimildum hér að lútandi sem þá jafnframt fela í sér útfærslu og túlkun á 
þeim heimildum sem eru fyrir hendi í núgildandi lögum og reglugerðum settum samkvæmt þeim.
Með þetta í huga er lagt til að ný málsgrein 20. gr. raforkulaga hljóði svo :

Ráðherra skal í reglugerð kveða nánar á um viðskipti á opnum hleðslustöðvum fyrir rafknúin ökutæki, þ.e. 
hleðslustöðvum sem þjóna eiga almenning. Í slíkri reglugerð skal mæla fyrir um almennar reglur um
reksturinn og skilgreina tæknilegar kröfur sem gerðar eru til þeirra, með hagsmuni og réttindi neytenda
að leiðarljósi.
Þá skal í reglugerðinni einnig mæla fyrir um heimildir dreifiveitna til að stýra álagi og skyldu rekstraraðila 
og/eða eigenda hleðslustöðva í sérrými til samstarfs við dreifiveitur um stýringu hleðslustöðva sem 
tengjast við dreifikerfið. Ákvæðin skulu byggja á þeim grundvallar sjónarmiðum raforkulaga að mikilvægt 
sé að tryggja hagkvæma nýtingu innviða og eftir atvikum hagkvæma uppbyggingu við endurnýjun og 
nýbyggingu innviða, með gagnkvæma hagmuni neytenda og sérleyfisfyrirtækjanna að leiðarljósi.

13. gr. frumvarpsins -  Ný grein 21. gr. a. raforkulaga. -  Aðgerðir vegna trjágróðurs.
Tekið hefur verið mið af þeim ábendingum sem fram koma í umsögnum aðildarfyrirtækja Samorku.

14. gr. frumvarpsins -  24. gr. raforkulaga. Eftirlit Orkustofnunar. Breytir 3. mgr. og bætir við nýrri mgr.
Í þessu ákvæði er m.a. gert ráð fyrir að Orkustofnun hafi yfirsýn og eftirlit með tiltæku varaafli raforku í 
landinu. Hér er ljóst að verið er að fjalla um varaafl í varaaflsstöðvum en ekki stýrt varaafl, sbr. tillögu 
ráðgjafaráðsins um breytingu á skilgreiningarkaflanum hér að framan. Er eðlilegt að orðalag greinarinnar 
taki mið af þessu. Ráðgjafaráð veitufyrirtækja leggur til að ný málsgrein 24. gr. verði svohljóðandi. 

Orkustofnun skal hafa yfirsýn yfir tiltækar varaaflstöðvar í landinu sem notaðar eru tímabundið vegna 
bilana eða truflana í flutnings- og/eða dreifikerfum eða vegna viðhalds á einstökum hluta þeirra þar sem 
fæðing eftir öðrum leiðum er útilokuð, sbr. 3. gr. laganna. Í reglugerð skal nánar kveðið á um þau viðmið 
sem leggja skal til grundvallar ákvörðun um tiltækt varaafl og skiptingu kostnaðar við það milli



SAMORKA
Samorka eru samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi.
Innan samtakanna starfa fráveitur, hitaveitur, vatnsveitur, raforku-
framleiðendur, raforkusalar og flutnings- og dreifingaraðilar raforku

flutningsfyrirtækisins og dreifiveitna, nauðsynlegt eftirlit sem miði að því að fullnægjandi varaafl sé til 
staðar til þess að bregðast við áföllum í raforkukerfinu.

15. gr. frumvarpsins -  31. gr. raforkulaga. Gjaldtaka. -  Hækkun á raforkueftirlitsgjaldi.
Ráðgjafaráð Samorku vísar til fyrri athugasemda sinna um hækkun eftirlitsgjalda og þar með þeirra 
athugasemda sem ítrekaða hafa verið gerðar við skýrslu raforkueftirlits með sérleyfisfyrirtækjum. Í raun 
á eftirlitið að byggja á grundvallar sjónarmiðunum um þjónustugjöld en ekki skattheimtu eins og felst í 
núverandi framkvæmd. Þá er vísað til athugasemda hér að framan um að stór hluti fyrirhugaðs eftirlits 
er með öllu óþarfur sem gerir fyrirhugaða hækkun allt of háa að mati ráðgjafaráðsins.
Áskilur ráðgjafaráðið og eða Samorka sér rétt til að láta reyna á þessa aðferðafærði við innheimtu 
gjaldanna.

17. gr. frumvarpsins. Nýtt ákvæði til bráðabrigða.
Eins og rakið er hér að ofan leggur Ráðgjafaráð veitufyrirtækja til að þetta ákvæði verði fellt brott úr 
lögunum enda liggur fyrir að fara í frekari endurskoðun raforkulaga. Ráðið hefur bent á að eðlilegast sé, 
eigi að gera grundvallar breytingar, að það sé gert í formi heildarendurskoðunar þar sem tillit er tekið til 
allra þátta. Þá ber að leggja áherslu á að núverandi rekstur og fjármögnun sérleyfisfyrirtækjanna tekur eðli 
málsins samkvæmt mið af því regluverki sem nú er í gildi. Af þeim ástæðum er eðlilegt að breytingar fái 
aðlögun og á það einnig við hugmyndir um breyttar forsendur á kröfum um sérstaka hagræðingu.

II. kafli -  19. gr. frumvarpsins -  Breyting á lögum um stofnun Landsnets. nr. 75/2004.
Vísað er til umsagnar Landnets um þetta ákvæði.

Eins og rakið er hér að framan gerir Ráðgjafaráð veitufyrirtækja hjá Samorku fjölmargar athugasemdir 
við málið í heild sinni enda margt mjög óljóst um áhrif frumvarpsins og þess hvort það er líklegt til að 
skila árangri í þeim markmiðum sem að er stefnt. Því er enn sem fyrr mikilvægt að vinna málið frekar og 
láta fara fram greiningar á áhrifum þess á flutnings- og dreifikerfin, framtíðar uppbyggingu þeirra og

Um leið og Ráðgjafaráð veitufyrirtækja innan Samorku þakkar tækifærið til að veita umsögn um málið 
við meðferð þess hjá Alþingi þá eru fulltrúar þess einnig tilbúnir til þess að fara yfir umsögn sína fyrir 
Atvinnuveganefnd þingsins.

f.h Ráðgjafaráðs veitufyrirtækja innan Samorku

rekstur.
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