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

Reykjavík 13. apríl 2021

Alþingi 

Nefndasvið  
101 Reykjavík

Efni: Umsögn Samorku (II) 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 því svo til að Samorka sendir inn tvær umsagnir, önnur er sendi í nafni Ráðgjafaráðs 
veitufyrirtækja (flutningsfyrirtækið og dreifiveiturnar) innan Samorku og síðan þessi almenna umsögn
Samorku um málið.

Í öllu samhengi má fullyrða að raforkuöryggi þjóða í víðum skilningi þess orðs sé eitt það mikilvægasta sem 
þær taka á við þar sem allt samfélagið reiðir sig á raforkuna og er þá sama hvort það er atvinnulífið eða 
heimilin í landinu. Skilvirk og örugg framleiðsla og flutningur þessarar einstöku vöru er því grundvallar 
atriði í öllum rekstri samfélagsins.

Í ljósi þessa mikilvægis fyrir samfélagið og þar með samkeppnishæfni þess er nauðsynlegt að laga- og 
regluverkið taki mið af þessu og styðji við bestu og hagkvæmustu uppbyggingu og nýtingu allar orku-

Rýni og mat á þessari umgjörð og þar með hvort hún skili þessari niðurstöðu þarf því reglulega að fara 
fram og setja hana í samhengi við orkustefnu þjóðarinnar. Má þar staklega benda á eftirtalda þætti; (1) 
„orkuþörf samfélagsins er ávallt uppfyllt", (2) „orkumarkaður er virkur og samkeppnishæfur", (3) „innviðir 
eru traustir og áfallaþolnir" og (4) „jafnt aðgengi að orku er um allt land".

Með framanritað í huga er mikilvægt að horfa til þeirra markmiða sem koma fram í kynningu málsins af 
hálfu atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytisins í heild sinni og þar með þeirra aðgerðaráætlunar sem ráðu- 
neytið hefur lagt fram um endurskoðun á raforkulögum og regluverki þeim tengdum og ítrekað er vitnað 
til í greinargerðinni með lögunum.

Samorka hefur lýst yfir vilja sínum til að koma að vinnu við ofangreinda aðgerðaráætlun.

Um leið og Samorka þakkar fyrir það tækifæri að fá að leggja fram umsögn um málið lýsum við yfir vilja 
okkar til að fylgja þessari umsögn eftir fyrir atvinnuveganefnd þingsins.

innviða.

f.h Samorku

Baldur Dýrfjörð lögfræðingur


