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Útdráttur 
Markmið þessarar rannsóknarinnar er að greina hversu mikil áhrif raforku-

markaðsstefna Evrópusambandsins hefur á íslenska raforkumarkaðsstefnu fyrir 

tilstilli EES-samningsins. Var það gert með því að greina gerðir ESB annars vegar 

og íslenskt regluverk hins vegar og það borið saman. Samanburður var annars 

vegar gerður á raforkulögum nr. 65/2003 og tilskipun 2003/54/EB um innri 

raforkumarkað Evrópusambandsins. Hins vegar á lögum um upprunaábyrgð á 

raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum o.fl. nr. 30/2008 og 

tilskipun 2001/77/EB um endurnýjanlega orkugjafa til rafmagnsframleiðslu. 

Niðurstaða rannsóknarinnar er að Evrópusambandið hefur mikil áhrif á íslenskan 

raforkumarkað og markar í raun stóru línurnar um skipulag hans. Á sama tíma eru 

innanlandsáhrifin þó nokkur, einkum er varðar útfærslu þeirra þátta sem 

tilskipunin markar og að auki eru viðbætur í lögunum sem tilskipunin tekur ekki á. 

Hvað varðar afmarkaðan hluta raforkumarkaðarins, þ.e. nýtingu endurnýjanlegra 

orkugjafa til rafmagnsframleiðslu, þá eru áhrif Evrópusambandsins á íslenska 

stefnumótun lítil nema á afar þröngu sviði upprunaábyrgða. Heildarniðurstaðan er 

að stefnusamleitni hafi því átt sér stað milli Evrópusambandsins og Íslands á sviði 

raforkumarkaðsmála þar sem samhljómur milli stefnanna er mikill og þær innleiða 

sambærilegt markaðsfyrirkomulag. Þannig innleiðir íslenska stefnan í megin-

atriðum skipulag Evrópusambandsins í raforkumarkaðsmálum en hún einkennist 

jafnframt af sterkum íslenskum sérkennum.  
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Formáli 
Aðdragandann að rannsókn þessari má rekja til þess að ég tók starfsnám mitt í 

MPA náminu hjá EFTA-skrifstofunni í Brussel, en þar starfaði ég á skrifstofu sem 

ber ábyrgð á frjálsu flæði vöru innan vébanda EES-samningsins (Goods Division). 

Eftir að starfsnáminu lauk bauðst mér tímabundin staða sem einkum fól í sér 

eftirfylgni með nýrri löggjöf ESB á sviði orkumála og ábyrgð á innleiðingu 

löggjafar á því sviði inn í EES-samninginn. Starfið gaf mér einstakt tækifæri til að 

skyggnast inn í heim orkumálanna og það hvernig EES-samningurinn stuðlar að 

samþættri löggjöf á innri markaðinum á því sviði. Þannig náði ég af afla mér 

góðrar þekkingar frá fyrstu hendi á orkustefnu ESB og innleiðingaferli gerða inn í 

EES-samninginn. Þetta leiddi til þess að hugmyndir vöknuðu hjá mér um að skrifa 

lokaritgerð mína í opinberri stjórnsýslu á sviði orkumála og hafði ég einkum 

áhuga á að skoða hvað gerðist eftir að innleiðingu gerða í EES-samninginn lauk. 

Það er að segja hvernig gerðirnar hafa í reynd áhrif á stefnu Íslands sem 

aðildarríkis að EES og hversu mikil þau áhrif eru. Eftir nokkra yfirlegu ákvað ég 

að þrengja efnið við raforkumarkaðinn og skoða áhrif ESB á íslenska 

raforkumarkaðsstefnu.  

 

Ritgerðin er 30 ECTS einingar og var unnin í Hollandi og á Íslandi frá febrúar til 

ágúst 2008 en undirbúningur við söfnun heimilda og mótun viðfangsefnisins hófst 

nokkuð fyrr. Ritgerðin hlaut Evrópustyrk Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands 

og Samtaka iðnaðarins, vil ég þakka þeim sýndan heiður og stuðning. Ég vil 

þakka leiðbeinanda mínum, dr. Gunnari Helga Kristinssyni, fyrir mjög góða og 

uppbyggilega leiðsögn. Lárusi M.K. Ólafssyni, lögfræðingi í iðnaðarráðuneytinu, 

vil ég þakka fyrir veitt viðtal. Að lokum vil ég sérstaklega þakka sambýlismanni 

mínum, Boga Guðmundssyni lögfræðingi, fyrir gagnlegar ábendingar og stuðning 

meðan á verkinu stóð.  
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Inngangur 

Nútímasamfélag er vart hægt að hugsa sér án raforku og er mikilvægi hennar 

mikið fyrir einstaklinga, heimili og alla starfsemi fyrirtækja stórra sem smárra. 

Krafa er um að raforkan sé aðgengileg allan sólarhringinn allan ársins hring, að 

hún sé flutt til notenda með öruggum og órofnum hætti og að hún sé á 

viðráðanlegu verði. Þannig er raforkan einn af grunnþáttunum til að hjól 

samfélagsins og efnahagslífsins geti snúist óáreitt. Mikilvægi raforkunnar er 

óumdeilt og því þarf stefna hins opinbera að endurspegla og taka tillit til þessa 

þýðingarmikla hlutverks hennar.  

 

Ísland er hluti af hinum innri markaði Evrópusambandsins (ESB)1 með aðild sinni 

að samningnum um evrópska efnahagssvæðið (EES-samningnum). Samningurinn 

hefur það að markmiði að gera stefnu og lagaumhverfi ríkjanna sem að honum 

standa einsleitt. Með það að markmiði var skapaður innri markaður þessara ríkja 

sem felur í sér hið fjórþætta frelsi, þ.e. frjálsa för vöru, fjármagns, fólks og 

þjónustu. Það felur í raun í sér að gerðir2 ESB á þeim sem sviðum sem falla undir 

gildissvið samningsins eru teknar upp í samninginn og EES EFTA-ríkjunum ber á 

þeim grunni að innleiða gerðirnar inn í landsrétt sinn. 3  Slík einsleitni laga-

umhverfisins hefur ótvíræða kosti í för með sér fyrir einstaklinga og fyrirtæki sem 

lifa og starfa á EES svæðinu. Samningurinn bindur á sama tíma hendur 

stjórnvalda við stefnumörkun á þeim sviðum sem undir samninginn heyra. 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða það hversu mikil áhrif stefna ESB hefur 

á stefnu Íslands fyrir tilstilli EES-samningsins. Viðfangsefni rannsóknarinnar er 

raforkumarkaðurinn og verður reynt að meta hversu mikil áhrif stefna ESB hefur á 

íslensku stefnuna á því sviði.  

 

 

                                                 
1 Réttara er að tala um Evrópubandalagið (EB) þegar fjallað er um innri markaðinn og gerðir 
sambandsins sem falla undir EES-samninginn en þær heyra allar til fyrstu stoðar sambandsins, þ.e 
Evrópubandalagsstoðina. Til einföldunar og hagræðingar verður hins vegar stuðst við sameiginlegt 
heiti sambandsins fyrir allar stoðirnar þrjár, þ.e. Evrópusambandið eða ESB.  
2 Gerðir eða acquis á ensku er samheiti yfir allar tegundir löggjafar ESB. Sjá Þýðingamiðstöð 
utanríkisráðuneytisins, http://www.hugtakasafn.utn.stjr.is/.  
3 EES samningurinn, 7. gr.  
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Bakgrunnur og val viðfangsefnis 

Undanfarin misseri hafa orkumálin verið ofarlega á baugi á vettvangi ESB. 

Ástæða þess er einkum þríþætt. Í fyrsta lagi vegna öryggis orkubirgða, en ESB 

hefur á liðnum árum orðið meira háð löndum utan sambandsins um orku. Í öðru 

lagi má rekja um 80% af losun gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið til 

notkunar orkugjafa. Því eru orkumálin eitt stærsta umhverfismál samtímans. Í 

þriðja lagi eru orkumálin hluti af Lisabon-áætlun ESB en áætlunin snýr að því að 

auka samkeppnishæfni sambandsins. Orkumálin stuðla að samkeppnishæfni ESB 

með því að tryggja framboð á orku á viðráðanlegu verði. Það er einkum gert með 

því að tryggja að innri orkumarkaðurinn virki sem skyldi.4  

 

Orkumálin eru hluti af EES-samningnum og flokkast undir frjálst flæði vöru. EES 

EFTA-ríkin hafa ekki farið varhluta af þeirri umræðu sem á sér stað nú um stundir 

á vettvangi ESB um orkumálin og fylgjast þau náið með þróun mála. Til marks 

um hversu umfangsmikil orkumálin eru á vettvangi ESB þá telur 

utanríkisráðuneytið orku- og umhverfismál vera einn þeirra málaflokka sem beina 

þurfi sérstaklega sjónum að á næstu misserum í hagsmunagæslu fyrir Íslands hönd 

á vettvangi ESB. Í því felst að fylgja málum eftir á öllum stigum málsmeðferðar 

hjá ESB, móta viðbrögð íslenskra yfirvalda við hugmyndum sambandsins og 

koma þeim á framfæri.5  

 

Á þessu sést að orkumálin eru ofarlega á dagskrá þessi misserin á vettvangi ESB, 

EES og landsmálanna. Þessi rannsókn mun þó afmarkast við hluta orkumálanna 

eða raforkumarkaðinn. Raforkumarkaðurinn er markaður um vinnslu, flutning,6 

dreifingu7 og kaup og sölu á raforku. Raforkumarkaðurinn varð einkum fyrir 

valinu af fjórum ástæðum: Í fyrsta lagi er um skýrt EES-mál að ræða þar sem 

raforkumarkaðurinn er hluti af hinum innri markaði ESB sem er grunnstoð EES-

samningsins. Í öðru lagi er raforkumarkaðurinn það svið orkumála sem er hvað 

regluvæddast af ESB. Í þriðja lagi á regluvæðing raforkumarkaðarins rætur að 

                                                 
4 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2007a). Communication from the Commission to the 
European Council and the European Parliament: An energy policy for Europe, bls. 3–5.  
5 Alþingi (2008a). Skýrsla utanríkisráðherra um Ísland á innri markaði Evrópu (lögð fyrir Alþingi 
á 135. löggjafarþingi 2007–2008), bls. 34.  
6 Flutningur tekur til þess hluta raforkukerfisins sem flytur orku frá virkjunum að dreifikerfinu. 
7 Dreifing er sá hluti raforkukerfisins sem tekur við þar sem flutningskerfinu sleppir til og með 
heimtaug. 
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rekja allt til ársins 1996 og er því komin nokkur reynsla á regluvæðingu hans og 

einnig hefur nokkur þróun átt sér stað á tímabilinu. Að lokum er 

raforkumarkaðurinn eitt af stóru og umdeildu málunum á vettvangi ESB nú um 

stundir og snýst ágreiningurinn einkum um það hversu langt ESB eigi að seilast 

inn á valdsvið aðildarríkjanna og hversu langt skuli ganga í markaðsvæðingunni. 

Þessar ástæður gera raforkumarkaðinn að áhugaverðu viðfangsefni fyrir reynslu-

athugun rannsóknarinnar.    

 

 

Tilgangur og markmið rannsóknarinnar 

Vitað er að EES-samningurinn hefur haft margháttuð áhrif á íslenskt regluverk og 

stefnu íslenskra stjórnvalda á þeim fjórtán árum sem samningurinn hefur verið í 

gildi. Hins vegar hefur lítið verið um fræðilegar reynsluathuganir á því hversu 

umfangsmikil áhrifin eru á einstökum sviðum. Þessi rannsókn er framlag til þess 

að meta þessi áhrif á sviði raforkumarkaðsmálanna. Rannsóknin hefur því 

fræðilegt gildi þar sem íslensk raforkumarkaðsstefna hefur ekki verið greind með 

þessum hætti áður. Að auki getur slík greining verið gott innlegg inn í umræðuna 

um stöðu og framtíð EES- samningsins og ennfremur um kosti og galla 

hugsanlegar aðildar Íslands að ESB. Hagnýtt gildi þessa verkefnis er einkum 

vitneskja, fyrir þau fyrirtæki og stofnanir sem vinna að raforkumarkaðsmálum, um 

áhrif af stefnu ESB. Ef áhrifin eru til að mynda mikil á ákveðnum sviðum þá getur 

sú vitneskja undirbúið hagsmunaaðila betur undir þær stefnubreytingar sem eru í 

burðarliðnum á vettvangi ESB hverju sinni. 

 

 

Rannsóknartilgáta og framkvæmd rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar er eins og fram hefur komið að greina hversu mikil 

áhrif stefna ESB hefur á íslensku raforkumarkaðsstefnuna. Sambandið sem er til 

skoðunar er því á milli ESB og Íslands fyrir tilstilli EES-samningsins á tiltekna 

stefnu. Verður það gert með því að greina gerðir ESB annars vegar og íslenskt 

regluverk hins vegar og það borið saman. Þannig er metinn samhljómurinn og 

stefnusamleitnin (policy convergence) milli stefnanna og þar með hægt að meta 

áhrifin af stefnu ESB á íslensku stefnuna.  
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Lög og reglur eru svo sannarlega ekki eina birtingarmynd stefnu hins opinbera á 

tilteknu sviði. Hins vegar eru lög og reglur eitt þeirra lykilverkfæra sem hið 

opinbera hefur yfir að búa til að hrinda stefnu sinni í framkvæmd. Þau hafa 

jafnframt sannað sig sem mjög skilvirkt stjórntæki, þ.e. þau eru líkleg til að ná 

settum markmiðum.8 Ástæða þess að notast er við lög sem mælikvarða á áhrif af 

stefnu ESB á íslensku stefnuna er að þau eru besti mælikvarðinn til að meta 

áhrifin. Eru þrjár ástæður helstar fyrir því. Í fyrsta lagi hefur stefnumótun ESB 

mjög sterka lagasetningaráherslu og hafa fræðimenn sagt að ESB sé í raun 

lagasetningarríki. 9  Í öðru lagi er markmið EES-samningsins að samþætta 

regluverk EES EFTA-ríkjanna og ríkja ESB á þeim sviðum sem samningur tekur 

til. Þannig gerir samningurinn þá kröfu að þær gerðir sem innleiddar eru í 

samninginn séu innleiddar í landsrétt aðildarríkjanna. 10  Í þriðja lagi hafa 

rannsóknirnar um stefnusamleitni ESB og aðildarríkjanna sem framkvæmdar hafa 

verið og eru fyrirmyndir þessarar rannsóknar einkum einblínt á yfirfærslu 

löggjafar. Í ljósi þessa verða stefnurnar eingöngu bornar saman á þeim grunni í 

þessari ritgerð. Er það einnig gert til að afmarka ritgerðina og takmarka umfang 

hennar. 

 

Rannsóknarspurningarnar sem leitað verður svara við eru þrjár. Í fyrsta lagi, hvort 

EES-samningurinn leiði til stefnusamleitni á sviði raforkumarkaðarins. Önnur 

rannsóknarspurningin er hvort yfirfærslan á stefnu ESB hafi mikil eða lítil áhrif á 

íslensku stefnuna eða ber hún ríkan keim af innanlandsþáttum. Þriðja rannsóknar-

spurningin er hvort þau áhrif sem stefna ESB hefur á núverandi íslenska raforku-

stefnu hafi forspárgildi um áhrif hinna nýju tillagna framkvæmdastjórnar ESB 

fyrir íslenska raforkustefnu. ESB hefur lagt fram umfangsmiklar og sumpart 

umdeildar tillögur á sviði raforkumarkaðsmála. Greining ritgerðarinnar ætti að 

gefa vísbendingar um hversu mikil áhrifin af þessum tillögum geta orðið fyrir 

íslenskan raforkumarkað.  

 

Meginrannsóknartilgátan er að þrátt fyrir að Ísland sé ekki aðili að ESB hafi EES-

samstarfið hliðstæð áhrif á raforkumarkaðsstefnu Íslands eins og ef um aðild væri 
                                                 
8 Salamon, L.M. (2002). Economic regulation. Í L.M. Salamon (ritstj.), Tools of government: A 
guide to the new governance, bls. 152. 
9 Nugent, N. (2006). The government and politics of the European Union, bls. 385. 
10 EES-samningurinn, 7. gr.  
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að ræða. Markmið EES-samningsins er að stefna að einsleitni á þeim sviðum sem 

undir samninginn falla og þar með talið á raforkumarkaðnum. Þannig ættu áhrifin 

af stefnu ESB að vera sambærileg hvort sem um EES EFTA-ríki er að ræða eða 

ESB-ríki þar sem bæði þurfa að innleiða gerðirnar til að standa við skuldbindingar 

sínar. Þannig ætti ekki að vera munur á regluverki Íslands hvað þetta varðar hvort 

sem landið er aðili að ESB eða eingöngu að EES-samningnum. Það að þetta sé 

raunveruleikinn er að miklu leyti undir því komið að Ísland innleiði alla hluta 

stefnunnar og standi þannig við þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar samkvæmt 

EES-samningnum.  

 

Ritgerðin er hefðbundin „skrifborðsrannsókn“ þar sem unnið er með fyrirliggjandi 

heimildir. Í fræðilega hlutanum verður Evrópusamruninn, kenningar sem reynt 

hafa að skýra hann og stefnusamleitni skoðuð. Þar er einkum stuðst við fræðilegar 

heimildir. Meginþungi ritgerðarinnar er greining á íslensku regluverki og gerðum 

ESB og er sú greining undirstaðan að reynsluathugun rannsóknarinnar. Aðrar 

heimildir eru bækur, greinar, skýrslur, vefsíður stofnana o.fl. Eru það einkum 

heimildir sem gefnar hafa verið út af íslenskum stjórnvöldum, EFTA og ESB. Að 

auki var tekið viðtal við Lárus M.K. Ólafsson, lögfræðing á skrifstofu orkumála 

hjá iðnaðarráðuneytinu, sem jafnframt situr í vinnuhóp EFTA um orkumál. Var 

það einkum gert til að fá dýpri skilning og sýn á innleiðingu einstakra gerða ESB í 

íslenskan rétt.  

 

 

Efnistök  

Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla auk niðurstöðu- og samantektarkafla. Í 

öðrum kafla er að finna fræðilega umfjöllun ritgerðarinnar. Verður fjallað um 

Evrópusamrunann, kenningar fræðanna um Evrópusamrunann og um stefnu-

samleitni. Í þriðja kafla verður umfjöllun um EES-samninginn. Eingöngu verður 

fjallað stuttlega um inntak og eðli samningsins en það er mikilvægt þar sem 

samningurinn er lykilbreyta til að skýra hvernig gerðir ESB hafa áhrif á landsrétt 

EES EFTA-ríkjanna. Í fjórða kafla verður varpað ljósi á raforkumarkaðsstefnu 

ESB. Fyrst verður stuttlega fjallað um orkustefnu ESB í heild sinni og svo verður 

stefnan greind á grundvelli þeirra gerða sem sambandið hefur innleitt á sviði 

raforkumarkaðsmálanna. Að lokum verður gert mat á árangri stefnunnar. Í fimmta 
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kafla verður sambærileg umfjöllun um íslensku raforkumarkaðsstefnuna. Fyrst 

verður umfjöllun um umhverfi íslenska raforkumarkaðarins. Því næst verður 

íslenska stefnan greind á grundvelli þess regluverks sem í gildi er og síðan verður 

reynt að meta árangur stefnunnar. Í sjötta kafla verður gerður samanburður á 

regluverki ESB og því íslenska til að kanna samhljóminn þar á milli. 

Samanburðurinn er grundvöllur þess að meta áhrif ESB á íslensku raforku-

markaðsstefnuna og hvort um stefnusamleitni sé að ræða. Að lokum verður 

ritgerðin dregin saman og heildarniðurstöður kynntar.  
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2. Fræðileg umfjöllun 
Meginrannsóknartilgáta ritgerðarinnar er að þrátt fyrir að Ísland sé ekki aðili að 

ESB hafi samstarfið hliðstæð áhrif á raforkumarkaðsstefnu Íslendinga eins og ef 

um aðild væri að ræða fyrir tilstilli EES-samningsins. EES-samningurinn er því 

lykilbreyta hér sem skýrir orsakasambandið milli stefnu ESB og landsstefnunnar. 

EES-samingurinn veitir EES EFTA-ríkjunum aðgang að innri markaði ESB. 

Markmið samningsins er að búa til innri markað þessara ríkja þar sem vörur, 

þjónusta, fólk og fjármagn getur farið frjálst milli landa. Í því felst samræming á 

regluverki þessara ríkja á þeim sviðum sem undir samninginn falla. Í framkvæmd 

þýðir það að EES EFTA-ríkjunum ber að innleiða gerðir ESB á þeim sviðum. 

Þannig er stefna ESB yfirfærð á aðildarríkin og tryggir EES-samningurinn 

stefnueinsleitni EES EFTA og ESB-ríkjanna. Í fræðunum hefur slík stefnu-

yfirfærsla verið kölluð Evrópusamruni eða Evrópuvæðing (Europeanization eða 

European Integration). Það er því athyglisvert að kanna hversu mikil áhrif stefna 

ESB hefur á íslenska stefnu fyrir tilstilli EES- samningsins. Sviðin sem falla undir 

samninginn eru mýmörg og má gefa sér að áhrifin geti verið misjöfn eftir því 

hversu vel regluvæðingin hefur gengið á vettvangi ESB.  

 

Til að skoða viðfangsefni ritgerðarinnar er nauðsynlegt að setja það í samhengi 

við fræðin. Með það að markmiði verður fyrst fjallað stuttlega um 

Evrópusamrunann, þ.e. hvað í honum felst, hvað stuðlar að þróun hans og viðhaldi 

og hvernig þátttöku EES EFTA-ríkjanna í Evrópusamrunanum er háttað. Í 

framhaldinu verða skoðaðir helstu kenningaskólar fræðanna sem útskýra 

Evrópusamrunann. Það er milliríkjasjónarhornið (intergovernmentalism), ný-

verkhyggja (neofunctionalism) og kenningin um marglaga stjórn (multi-level 

governance). Því næst verður fjallað um stefnusamleitni (policy convergence) sem 

hefur þó nokkuð verið rannsökuð, bæði í alþjóðlegu samhengi og á vettvangi ESB. 

Hér verður skoðað hvað felst í stefnusamleitni og hvaða lærdóm er hægt að draga 

af þeim rannsóknum sem framkvæmdar hafa verið á sviðinu.  
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2.1. Evrópusamruninn 

Evrópusamruninn vísar til þeirrar staðbundnu þróunar að gera Evrópu einsleitari í 

opinberri stefnumótun og lagalegu tilliti, en það var gert með stofnun ESB. 

Evrópusamruninn hefur verði skilgreindur sem árangursrík áhrif ESB á 

innanlandsstefnu á tilteknu stefnusviði.11 Er það skilgreiningin sem gengið er út 

frá í þessari ritgerð. Það sem er einstakt við Evrópusamrunann er annars vegar 

stofnanaskipulag ESB, en það á sér ekki hliðstæðu í heiminum, og hins vegar hafa 

fáar þjóðir gengið jafn langt í samstarfi sínu og innleiðingu á sameiginlegri 

stefnu.12  ESB hefur þróast mikið frá stofnun þess, það hefur stækkað úr sex 

aðildarríkjum í tuttugu og sjö og verkefnasviðið breikkað með fjölmörgum 

sáttmálabreytingum. Þannig hefur Evrópusamruninn bæði dýpkað og orðið 

útbreiddari á þeim rúmu 50 árum sem liðin eru frá stofnun ESB.13  

 

 

2.1.2. Innleiðing stefnu ESB 

Eins og fram hefur komið þá er skilgreining á Evrópusamrunanum árangursrík 

áhrif ESB á innanlandsstefnu á tilteknu stefnusviði. Þannig er yfirfærsla stefnu 

ESB á ríkin hreyfiafl Evrópusamrunans og má segja að fyrsta skref Evrópu-

samrunans sé innleiðing stefnu.14 Engin stefnumótun er mörkuð á vettvangi ESB 

nema hún eigi sér stoð í sáttmálum sambandsins. Sameiginleg stefnumótun á sér 

stað þegar aðildarríkin komast að þeirri niðurstöðu að hagsmunum þeirra er betur 

borgið með sameiginlegri stefnumótun en ef hvert ríki hefur sína sjálfstæðu 

stefnumótun. Grunnstefnumótunin er mörkuð í sameiginlegum sáttmála og 

ákvörðun er tekin af ríkjum sem með aðkomu sinni að sáttmálanum gefa eftir 

hluta fullveldis síns. Afleidd stefna er síðan mörkuð og sett með stoð í 

sáttmálanum og eru ákvarðanir þar að lútandi teknar af sameiginlegum stofnunum 

                                                 
11  Bugdahn, S. (2005). Of Europeanization and domestication: the implementation of the 
environmental information directive in Ireland, Great Britain and Germany. Journal of European 
Public Policy, 12:1, bls. 177. 
12 Nugent, N. (2006). The government and politics of the European Union, bls. 10–35, og Moussis, 
N. (2005). Guide to European policies, bls. 1–5 og 9–12. 
13 Sjá m.a. umfjöllun um stækkun og dýpkun Evrópusamrunans í Moussis, N. (2005). Guide to 
European policies, bls. 19–23, Dinan, D. (1999). Ever closer union: An introduction to European 
integration, bls. 5 og 159–199, og Rosamond, B. (2000). Theories of European integration, bls. 
98–99. 
14  Bugdahn, S. (2005). Of Europeanization and domestication: The implementation of the 
environmental information directive in Ireland, Great Britain and Germany. Journal of European 
Public Policy, 12:1, bls. 177 og 179. 
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sem eru stofnsettar af sáttmálanum. Til að sameiginleg stefna nái fram að ganga 

verður hún að höfða til sameiginlegra þarfa, ná fram sameiginlegum markmiðum 

og þjóna sameiginlegum hagsmunum.15   

 

Birtingarmynd afleiddrar stefnu ESB er þríþætt. Í fyrsta lagi með setningu laga. Á 

þetta sérstaklega við um innri markað ESB, en þar hafa umfangsmiklar reglur 

verið settar til að stýra hegðun aðila á markaðinum. Ein helsta ástæðan fyrir því að 

ESB beitir helst lagasetningu er að það er það tæki sem er auðveldast fyrir 

sambandið til að ná stefnumarkmiðum sínum. Í öðru lagi með úthlutunarstefnu 

(distributive policies) og í þriðja lagi með endurúthlutunarstefnu (redistritubitve 

policy). Báðar síðarnefndu stefnuaðferðirnar fela í sér úthlutun á fjármunum til 

tiltekinna hópa. Úthlutunarstefnan úthlutar fjármunum til tiltekinna notenda en 

endurúthlutunarstefnan einblínir meira á að endurúthluta fé frá einum þjóð-

félagshópi til annars. Báðar þessar síðastnefndu stefnuaðferðir teljast fremur 

veikar á ESB-stiginu og er talið að það sé fremur í verkahring aðildarríkjanna en 

ESB að úthluta fé.16  

 

Afbrigði bindandi löggjafar ESB er þrenns konar, en mikilvægt er að varpa ljósi á 

ólíka eiginleika þess til að skilja hvernig stefna yfirfærist á aðildarríkin og hvaða 

frelsi aðildarríkin hafa til að aðlaga stefnu að aðstæðum heima fyrir. Í fyrsta lagi 

eru það reglugerðir (regulation). Reglugerðir hafa almennt gildi, eru bindandi og 

öðlast lagagildi í öllum aðildarríkjum samtímis. Reglugerðir geta tekið til ESB, 

aðildarríkjanna, einstaklinga eða lögaðila og veitt þessum aðilum réttindi eða lagt 

á þá skyldur. Reglugerðir leysa landslög af hólmi og eru því langárangursríkasta 

tæki ESB til að ná stefnumarkmiðum sínum.17 Í öðru lagi eru það tilskipanir 

(directive) en þær telja um 80% af gerðum ESB.18 Tilskipanir eru bindandi fyrir 

þá sem þær beinast að en einungis varðandi markmið tilskipunarinnar. Þannig 

heimila tilskipanir aðildarríkjunum að velja sjálf form og leiðir til að ná tilsettum 

                                                 
15 Moussis, N. (2005). Guide to European policies, bls. 12. 
16 Nugent, N. (2006). The government and politics of the European Union, bls. 385–387. 
17 Vert er að nefna að nokkurs ruglings gætir í íslensku með notkun á orðinu reglugerð. Annars 
vegar er um að ræða strangasta form löggjafar ESB og hins vegar í íslenskum rétti þá er reglugerð 
afleidd löggjöf. Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytisins notast við orðið reglugerð fyrir regulation 
og verður því stuðst við það hér þegar fjallað er um gerðir ESB, en þegar fjallað er um íslenska 
löggjöf er átt við reglugerð á hefðubundinn hátt sem afleidda löggjöf. 
18 Háskólinn í Leiden, http://www.publicadministration.leidenuniv.nl/index.php3?m=1&c=276.  
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markmiðum. Þriðja tegund gerða eru ákvarðanir (decision). Ákvarðanir eru 

bindandi líkt og reglugerðir en eingöngu fyrir þá sem þær beinast að. Þær eru 

einkum notaðar til að skipa fyrir um einstök tilvik.19 Tilskipanir gefa aðildar-

ríkjum mest frelsi til aðlögunar að aðstæðum og fyrirkomulagi í hverju ríki fyrir 

sig. Þar sem meginhluti bindandi löggjafar ESB eru tilskipanir er ljóst að 

innanlandsáhrif á lokaniðurstöðu stefnu geta verið umtalsverð. Þannig er 

innleiðing á stefnu ESB líklega best skilgreind sem blanda af Evrópuvæðingu og 

áhrifum innanlandsþátta.20  

 

Aðkoma ríkja að stefnumótun ESB er margþætt á sáttmálastiginu og við mörkun 

afleiddrar stefnu. Hins vegar er raunveruleikinn sá að í fjölþjóðlegu samstarfi líkt 

og ESB er það svo að sameiginlegar stefnur þjóna hagsmunum sumra ríkja betur 

en annarra. Þannig verða aðildarríki að slíku samstarfi að vera tilbúin að gefa eftir 

af hagsmunum sínum á sumum sviðum og geta þar með náð betri árangri á öðrum 

sviðum. Ákvarðanataka innan stofnana ESB hefur sýnt að ríkin gera þetta í reynd 

með örfáum undantekningum.21  

 

 

2.1.3. Evrópusamruninn og EES EFTA-ríkin 

Þótt EES EFTA-ríkin séu ekki aðildarríki ESB, þá telst EES-samningurinn til 

Evrópusamrunans þar sem samningurinn hefur sama markmið og ESB þ.e. að 

stuðla að stefnu einsleitni á þeim sviðum sem undir samninginn falla. Það gera 

EES EFTA- ríkin með því að innleiða löggjöf ESB í EES-samninginn og síðan 

inn í landslög sín. Það er einkum tvennt sem skilur EES EFTA-ríkin og ESB-ríkin 

að. Í fyrsta lagi er ESB tollabandalag þar sem tollar hafa verið felldir niður innan 

svæðisins auk þess sem ríki þess hafa sameiginlega tolla gagnvart þriðju ríkjum, 

en EES samningurinn gengur mun skemur og felur einungis í sér 

fríverslunarsvæði. Í öðru lagi ganga EES EFTA-ríkin ekki jafn langt í stefnu-

samræmingu sinni og ríki ESB þar sem mörg stefnusviða ESB falla utan hans, t.d. 

fiskveiðistefnan, landbúnaðarstefnan, myntbandalagið og utanríkisstefnan. Þannig 
                                                 
19 Moussis, N. (2005). Guide to European policies, bls. 30–32 og Stefán Már Stefánsson (2000). 
Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 138–150. 
20  Bugdahn, S. (2005). Of Europeanization and domestication: the implementation of the 
environmental information directive in Ireland, Great Britain and Germany. Journal of European 
Public Policy, 12:1, bls. 177. 
21 Moussis, N. (2005). Guide to European Policies, bls. 12. 
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hefur EES samningurinn ekki sömu forsendur til samruna og bandalagsrétturinn.22 

Þrátt fyrir það falla undir EES-samninginn mikilvæg svið Evrópusamrunans sem 

stuðla að stefnueinsleitni á svæðinu og má því segja að EES EFTA-ríkin taki þátt í 

og stuðli að frekari Evrópusamruna á þeim sviðum.23  

 

 

2.2. Kenningar um Evrópusamrunann  
Margir kenningaskólar hafa reynt að útskýra Evrópusamrunann, enda verðugt 

viðfangsefni þar sem fyrirbærið er nokkuð einstakt í alþjóðakerfinu. Í þessari 

ritgerð verður einkum horft til þriggja kenningaskóla sem hafa skoðað 

Evrópusamrunann. Það eru milliríkjasjónarhornið (intergovernmentalism), ný-

verkhyggja (neofunctionalism) og kenningin um marglaga stjórn (multi-level 

governance). Milliríkjasjónarhornið og ný-verkhyggja teljast til altækra kenninga 

þar sem gerð er tilraun til að búa til eina heildstæða kenningu til að útskýra 

tiltekið fyrirbæri. Kenningarnar tvær hafa átt í kennilegri samræðu um 

Evrópusamrunann allt frá stofnun ESB og eru því klassískar í fræðunum. Þær fóru 

í nokkra lægð um miðjan 8. áratuginn en gengu í endurnýjun lífdaga með 

stefnumörkuninni um innri markaðinn og hafa verið þróaðar nokkuð síðan. 

Kenningin um marglaga stjórn er fulltrúi nýrri kenninga sem hafa reynt að útskýra 

hina nýju Evrópu sem varð að veruleika með innri markaðinum. Kenningin telur 

að ESB sé þannig vaxið að ekki sé hægt að búa til altæka kenningu til að útskýra 

alla virkni þess þar sem kerfið sé breytilegt og gerendurnir margir.  

 

 

2.2.1. Milliríkjasjónarhornið  

Milliríkjasjónarhornið á rætur að rekja til alþjóðasamskiptakenninga. Kenningin 

byggir á þeim grunni að ríkin eru aðalgerendurnir í alþjóðakerfinu, þau hegða sér 

skynsamlega og athafnir þeirra stjórnast af eigin hagsmunum. Kenningin telur að 

samvinna ríkja á alþjóðlegum vettvangi einkennist af því að ríkin reyna að ná 

fram kröfum sínum. Því getur stofnun líkt og ESB styrkt ríki frekar en veikt þau 

                                                 
22 Fríverslunarsamtök Evrópu (2007a). Fact sheet of the European Free Trade Association: Free 
movement of goods, bls. 1, og Stefán Már Stefánsson (2000). Evrópusambandið og evrópska 
efnahagssvæðið, bls. 125. 
23  Alþingi (2008a). Skýrsla utanríkisráðherra um Ísland á innri markaði Evrópu (Lögð fyrir 
Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007–2008), bls. 3. 
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ef leiðtogar ríkja taka ákvarðanir á vettvangi ESB sem eru í samræmi við þarfirnar 

heima fyrir.24  

 

Þegar Evrópusamruninn er skoðaður í ljósi milliríkjasjónarhornsins er sem fyrr 

litið á ríkin sem aðalgerendurna og ekki viðurkennt að Evrópusamruninn sé 

yfirþjóðlegur né að hann sé einhvers konar ný útgáfa af sambandsstjórn. 25 

Kenningaskólinn útskýrir Evrópusamrunann sem ákvarðanatöku ríkja á vettvangi 

ESB. Stofnanir ESB þjóna fyrst og fremst því hlutverki að vera vettvangur 

samningaviðræðna milli ríkja. Ríkin beita þannig stofnununum til að hámarka 

sinn hag. Litið er á það sem svo að þrátt fyrir sameiginlegar ákvarðanir í 

ráðherraráðinu þá séu einstök ríki ekki þvinguð til að samþykkja stefnumál sem 

ganga gegn grundvallarhagsmunum þeirra þar sem í þeim tilvikum er einróma 

samþykki áskilið. Neitunarvaldið veitir ríkjunum athafnafrelsi og ríkin geta varið 

sig ef þeim finnst ákveðin stefnumörkun vera þeim í óhag. Þannig geta ríkin 

stjórnað dýpt samrunans þar sem ekki er hægt að neyða þau til aukins samruna.26 Í 

kjölfar einingarlaganna árið 1986 hefur ESB einkennst af auknum samruna. 

Sáttmálum sambandsins hefur jafnframt verið breytt þar sem ákvarðanataka var 

auðvelduð, bæði með samákvörðun og auknum meirihluta í stað einróma 

samþykkis. Að auki voru Evrópuþinginu færð aukin völd. Með þessum 

breytingum hafa ríkin afsalað sér völdum til að stöðva framgang mála í fleiri 

málaflokkum en áður.27 Þetta fellur illa að milliríkjasjónarhorninu því kenningin 

gerir ráð fyrir að ríkin hugsi fyrst og fremst um eigin hag sem markast af stöðu 

þeirra í ríkjakerfinu en erfitt er að sýna fram á að með slíku valdaafsali séu ríkin 

eingöngu að taka mið af eigin hagsmunum.  

 

Þar sem milliríkjasjónarhorninu hefur reynst örðugt að útskýra Evrópusamrunann 

hafa fræðimenn skólans tekið upp frjálslyndara sjónarhorn. Andrew Morascik er 

einn þeirra og pólitísk greining sem hann setti fram hefur haft mikil áhrif í 

                                                 
24 Bomberg, E. og Peterson, J. (1999). Decision-making in the European Union,. bls. 14–15. 
25 Furlong, P. og Marsh, D. (2000). Ontology and epistemology in politcal science. Í Marsh, D. og 
Stoker, G. (ritstj.). Theory and methods in political science, bls. 37. 
26  Blank, K. og fl. (1996). European integration form the 1980s: State-centric v. multi-level 
governance, bls. 34, og Nugent, N. (2006). The government and politics of the European Union, 
bls. 565. 
27 Stefán Már Stefánsson (2000). Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 45, 240–241 
og 255. 
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fræðunum. 28  Til að útskýra Evrópusamrunann útbjó hann tvíþætt líkan. Það 

samanstendur annars vegar af frjálslyndri nálgun um forgangsröðun ríkjanna sem 

á sér stað á vettvangi innanlandsstjórnmálanna eða eftirspurnarhlið. Þessi nálgun 

er frávik frá milliríkjasjónarhorninu þar sem kenningin telur hagsmuni ríkja ráðast 

af stöðu þeirra í ríkjakerfinu. Hins vegar samanstendur líkanið af hefðbundinni 

milliríkjasamvinnu þar sem ríkin semja sín á milli eða það sem hann kallar 

framboðshlið. Þegar ríkin hafa mótað forgangsmál sín heima fyrir berjast þau 

fyrir þeim á milliríkjavettvangi. Þetta er hefðbundin milliríkjanálgun eins og 

klassíski skólinn boðar. Morascik leggur áherslu á tengsl milli innanlands-

stjórnmála og milliríkjasamvinnu. Þannig verði víxlverkun milli ríkja ekki skilin 

nema innanlandsstjórnmálin séu skoðuð. Þessa staðhæfingu byggir hann á því að 

innanlands eigi sér stað átök milli hópa um pólitísk áhrif sem móti þau mál sem 

ríkin setja á dagskrá hverju sinni. Þrátt fyrir að kenning Morascik sé mun 

frjálslyndari en klassíska milliríkjasjónarhornið er kjarni kenningarinnar eftir sem 

áður skynsemi ríkjanna. Nýjung hans er sú að skynsemin eigi rætur að rekja til 

innanlandsstjórnmála. Í hnotskurn byggist nálgun Morascik á að stefnumótun 

ESB sé fyrst og fremst ákvörðuð af framkvæmdavaldi ríkjanna sem hafa pólitíska 

innanlandshagsmuni að leiðarljósi.29  

 

Frjálslynda sjónarhornið hefur einnig mætt gagnrýni og ber helst að nefna tvennt. 

Í fyrsta lagi hefur gagnrýnin beinst að því að of mikil áhersla er lögð á lokastig 

ákvarðanatöku og of lítið sé horft til fyrra stiga sem og þeirra óformlegu. Í öðru 

lagi er verulega litið framhjá áhrifum hinna yfirþjóðlegu stofnana, framkvæmda-

stjórnarinnar og Evrópudómstólsins, á Evrópusamrunann. Nugent bendir á að þótt 

frjálslynda sjónarhornið hafi sina veikleika þá hafi nálgun þess töluverðan styrk. 

Einkum er lýtur að því að horfa á hlutverk ríkja þegar Evrópusamruninn er 

skoðaður en sjónarhornið útskýrir hann mun betur en fyrri kenningar skólans.30  

 

 

                                                 
28 Rosamond, B. (2000). Theories of European integration, bls. 136–137. 
29 Rosamond, B. (2000). Theories of European integration, bls. 136–137 og Blank, K. og fl. 
(1996). European integration form the 1980s: State-centric v. multi-level governance, bls. 345. 
30 Nugent, N. (2006). The government and politics of the European Union, bls. 566-567. 
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2.2.2. Ný-verkhyggja 

Ný-verkhyggjan hefur af sumum verið sögð hin eina sanna kenning til að 

rannsaka samruna. Kenningin er afsprengi verkhyggjunnar sem sér ríkið sem 

óraunhæft fyrirbæri og einblínir á það hvernig hægt sé að koma til móts við 

veraldlegar þarfir fólks á sem hagkvæmastan hátt. Þannig telur kenningin að 

velferð íbúanna sé best tryggð á vettvangi sem ekki er bundinn á klafa héraða- og 

ríkjahyggju. Ný-verkhyggjan á rætur að rekja til tilrauna bandarískra fræðimanna 

að nota verkhyggjuna til að skoða afmarkað alþjóðlegt svæði. Þeir notuðu Kola- 

og stálbandalagið og Evrópubandalagið sem útgangspunkt til að útskýra hvernig 

efnahagsleg samvinna á ákveðnu sviði gæti stuðlað að frekari efnahagslegum 

samruna. Jafnframt reyndu þeir að útskýra hvernig slíkur efnahagslegur samruni 

gæti stuðlað að pólitískum samruna og hvernig alþjóðastofnanir gætu ýtt undir 

slíkt ferli. Þannig eru aðalgerendurnir í kenningunni um ný-verkhyggju 

yfirþjóðlegar stofnanir líkt og framkvæmdastjórn ESB og hagsmunahópar bæði 

innanlands og alþjóðlegir. Þannig snýst ný-verkhyggjan um breytingar og 

ummyndun en milliríkjasjónarhornið sér stjórnmálin á alþjóðavettvangi sem 

hefðbundin stjórnmál en þó með nýstárlegum hætti.31 Í þessu liggur grundvallar-

munur þessara tveggja kenninga.  

 

Áhersla ný-verkhyggjunnar er á gerendur og víxlverkun þeirra á milli og að 

samruni sé fremur ferli en niðurstaða. Ferlið verður til þegar margir hagsmuna-

aðilar reyna að ná fram hagsmunum sínum í pólitísku umhverfi. Kjarni ný-

verkhyggjunnar snýst að mestu leyti um yfirfærslu (spill-over) og má segja að 

hugtakið sé það mikilvægasta til að lýsa hugmyndafræði kenningarinnar um 

svæðisbundinn samruna. Samkvæmt kenningunni er yfirfærslan tvenns konar. 

Annars vegar hagnýt yfirfærsla (functional spill-over) sem felur í sér að yfirfærsla 

á sér stað vegna samtengingar efnahagskerfa nútímans. Það er að samruni á einu 

sviði ýti undir samruna á öðrum tengdum sviðum og í reynd næst ekki fullur 

ávinningur samrunans nema skyld svið verði einnig hluti af samrunanum. Dæmi 

um slíkt er að tollabandalag virkar betur ef ríkin sem að því standa samræmast um 

taxta fyrir gjaldeyrisviðskiptin. Slík samræming á gjaldeyrisviðskiptum kallar 

aftur á frekari samræmingu í gjaldeyrisstefnu. Hins vegar er um að ræða pólitíska 

                                                 
31 Rosamond, B. (2000). Theories of European integration, bls. 1–2, 19 og 50. 
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yfirfærslu (political spill-over) en hún byggir að miklu leyti á hinum efnahagslega 

samruna. Í hnotskurn felur það í sér að pólitíska yfirstéttin lítur meira til 

alþjóðlegrar virkni og ákvarðanatöku og í reynd færist hollusta þeirra frá 

ríkjastiginu yfir á það alþjóðlega. Þannig verður pólitíska yfirstéttin jákvæðari í 

garð frekari samruna. Það leiðir til þess að yfirþjóðlegar stofnanir og 

hagsmunaaðilar verða lykilgerendur og hafa meiri áhrif á samrunaferlið en ríkin 

sjálf. Að sama skapi hafa aðilar innan stjórnsýslu ríkjanna minna vægi. Ef stjórn-

málamenn og hagsmunaaðilar eru ekki sammála um hvaða leið beri að fara getur 

það leitt til átaka og þess að samruninn muni mistakast. Þannig er mikilvægt fyrir 

samrunaferlið að stjórnmálamenn og hagsmunaaðilar gangi í takt. Haas, einn 

helsti fræðimaður ný-verkhyggjunnar, segir ennfremur að þessir aðilar þurfi að 

hafa að leiðarljósi hagsmuni sem byggðir eru á hugmyndafræði en ekki eingöngu 

á skammtímahagsmunum. Ef aðilar eru hins vegar sammála um mikilvægi frekari 

samruna þá myndar það þrýsting og eftirspurn eftir pólitískri stjórn og ábyrgð á 

alþjóðlega stiginu. Samruni kallar því á stofnun alþjóðlegra stofnana sem hafa 

völd og tiltekið sjálfsforræði sem aðildarríkin hafa afsalað sér. Hefur þetta atriði 

verið talið skýra hvers vegna samruni hafi einkennt sum ríkjabandalög en önnur 

ekki.32  

 

Ný-verkhyggjan er að margra mati talin geta skýrt Evrópusamrunann vel. Hún var 

talin geta skýrt ágætlega samrunaþróunina sem átti sér stað á fyrstu áratugum ESB. 

Á 7. og 8. áratugnum minnkuðu hins vegar vinsældir kenningarinnar vegna 

stöðnunar Evrópusamrunans. Fræðimenn skólans endurskoðuðu kenninguna þegar 

ljóst var að samruni var ekki línulegt ferli. Fræðimenn skólans kynntu til leiks 

hugtakið afturvirkur samruni (spill-back) en það felur í sér niðurstöðu sem verður 

til vegna minnkaðrar getu ákveðinna geira eða stofnana til að stuðla að frekari 

samruna. Vinsældir kenningarinnar jukust á ný eftir að Evrópusamruninn tók kipp 

á 9. áratugnum. Margir fylgismenn kenningarinnar telja að hún útskýri vel 

samrunaþróun síðustu tveggja áratuga og að hún hafi þó nokkurt kenningalegt 

vægi. Máli sínu til stuðnings hafa fræðimenn bent á að innri markaðurinn sé mjög 

gott dæmi um hagnýta yfirfærslu. Innri markaðurinn hefur þróast nokkuð og hafa 

þær kröfur sem settar hafa verið fram fyrir fullbúnum innri markaði sífellt verið að 
                                                 
32 Nugent, N. (2006). The government and politics of the European Union, bls. 562–563 og 567, 
og Rosamond, B. (2000). Theories of European integration, bls. 55, 58 og 66–68.  
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aukast. Fyrst tók hann einungis til þess sem túlka má sem hrein markaðsmál, en 

síðan hafa þættir eins og félagsleg mál, myntbandalagið, samræming fjár-

málastefnu verið taldir mikilvægir til að fullbúinn og virkur innri markaður verði 

að veruleika. Þannig hefur stefna sem einangruð var til að byrja með við 

markaðinn sjálfan yfirfærst á aðra þætti sem styðja við virkni markaðarins. Dæmi 

um pólitíska yfirfærslu eru hlutverk framkvæmdastjórnarinnar í að stýra stefnu-

áherslum og samrunaferlinu, aukin notkun aukins meirihluta við ákvarðanatöku í 

ráðinu og stuðningur Evrópudómstólsins við samrunaferlið með dómum sínum.33  

 

Gagnrýni á ný-verkhyggjuna almennt hefur einkum lotið að því að ríkin standa 

enn styrkum fótum þrátt fyrir samruna en það hefur ekki fjarað undan þeim eins 

og kenningin spáði fyrir um. Reynsluathuganir hafa sýnt að það sé fjarri því 

veruleikinn. Að auki eru sumir málaflokkar þannig vaxnir að ríkin eru best til þess 

fallin að sinna þeim og standa vörð um þá, t.d. réttarkerfið. Helsta gagnrýnin á 

kenninguna er varðar Evrópusamrunann hefur einkum snúið að skorti á skýringum 

er varðar það hvers vegna yfirfærsla á samrunanum hefur einungis átt sér stað á 

sumum stefnusviðum en ekki öðrum. Haas34 svaraði því til að sum svið hefðu 

meiri möguleika til samruna en önnur. Þýðingarmikil hluti þess er að sviðin sem 

um ræðir verða að hafa efnahagslegt mikilvægi auk þess að tengjast þörfum og 

væntingum. Þannig taldi hann að svið sem hefðu áhrif á daglegt líf fólks hefðu 

meiri möguleika á samruna fremur en pólitísk mikilvægir málaflokkar eins og 

menning og varnarmál. Aðrir fylgismenn stefnunnar, til að mynda Sandholtz og 

Stone Sweet,35 hafa svarað þessari gagnrýni á þá leið að Evrópusamruninn sé í 

raun margskiptur og verði að líta á hann sem slíkan. Samskipti ríkja ýta undir það 

að alþjóðlegar stofnanir búi til reglur sem auðvelda og regluvæða þróunina. Því sé 

Evrópusamruninn kominn lengra á þeim sviðum eins og viðskiptum milli landa, 

tollum, fjarskiptum o.s.frv. þar sem reynt hefur á í samskiptum ríkja.36  

 

 
 

                                                 
33 Nugent, N. (2006). The government and politics of the European Union, bls. 563–564, og 
Rosamond, B. (2000). Theories of European integration, bls. 64.  
34 Rosamond, B. (2000). Theories of European integration, bls. 62. 
35 Nugent, N. (2006). The Government and politics of the European Union, bls. 564–565. 
36 Rosamond, B. (2000). Theories of European integration, bls. 73. 
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2.2.3. Kenningin um marglaga stjórn 

Kjarni kenningarinnar um marglaga stjórn er að gerendurnir eru margir og á 

mörgum stjórnstigum; undirþjóðlegum, þjóðlegum og yfirþjóðlegum. Valdsvið 

stjórnstiganna skarast og það á sér stað víxlverkun þeirra á milli. Þrátt fyrir að 

ríkin séu helsta tengingin á milli hins undirþjóðlega vettvangs og yfirþjóðlega þá 

er það fjarri því að vera algilt. Samstarf milli hins undirþjóðlega og yfirþjóðlega 

getur því átt sér stað án þess að ríkin komi þar að og er það helsta röksemdin fyrir 

því að fræðimenn telja að stjórnarfar ESB einkennist af marglaga stjórn. Að auki 

lítur kenningin á ESB sem annað og meira en stofnanir þess. Þannig forðast 

kenningin tvennt. Annars vegar að líta einungis á ríkin sem aðalgerendurna innan 

stjórnkerfis ESB og hins vegar að horfa á að ESB starfi einungis í Brussel og 

Strassbourg. Í hnotskurn leggur marglaga stjórnkerfi áherslu á breytileika, marga 

gerendur og að það sé óútreiknanlegt. Grundvallast kenningin fyrst og fremst á 

viðleitni til að draga upp mynd af hinu flókna stjórnkerfi ESB. 37  

 

Stefnumótun í marglaga stjórnkerfum gerist þegar víxlverkun milli opinberra 

aðila og einkaaðila á hinum yfirþjóðlega, þjóðlega og undirþjóðlega vettvangi á 

sér stað. Víxlverkunin er ekki á stigveldisformi og er án miðstýringar. 

Kennismiðir marglaga stjórnar hafna nálgun milliríkjasjónarhornsins um að 

ákvarðanataka innan ESB sé eingöngu byggð á hagsmunum ríkja og að þeir 

hagsmunir séu ákvarðaðir af ríkjunum. Þó að gerendurnir séu fleiri og fullveldi 

hafi verið afsalað er það ekki svo að kenningin geri lítið úr hlutverki ríkjanna því 

hún lítur á þau sem mjög mikilvægan vettvang þar sem deilt er um hvaða málefni 

komast á dagskrá, hugmyndir og hagsmuni. Ríkin eru þannig mikilvæg en eru 

einungis hluti af heildarmyndinni ásamt undirþjóðlegum og yfirþjóðlegum 

gerendum. Kenningin gerir ráð fyrir að hin pólitíska stjórn sé breytileg eftir 

stefnumálum. Hvar valdið liggur hverju sinni mótast af stigi stefnumótunarinnar, 

hvaða stefnumótunartækjum er beitt o.s.frv. Oftast er það svo að enginn einn 

gerandi er ráðandi og er ástæðan sú að gerendurnir deila með sér völdunum og 

bera sameiginlega ábyrgð. Samkvæmt þessu er ESB vettvangur samvinnu og 

                                                 
37  Blank, K. o.fl. (1996). European integration form the 1980s: State-centric v. multi-level 
governance, bls. 372, og Rosamond, B. (2000). Theories of European integration, bls. 110–111. 



 24

sameiginlegrar ákvarðanatöku þar sem allir hlekkir keðjunnar eru mikilvægir og 

geta í raun ekki hver án annars verið.38  

 

Áhersla kenningarinnar á marga gerendur og víxlverkun þeirra á milli gerir það að 

verkjum að illmögulegt er að búa til eina stóra kenningu sem tekur til allrar virkni 

ESB. Jafnframt er talið erfitt að spá fyrir um hvernig marglaga stjórnkerfi líkt og 

ESB eigi eftir að þróast. Kennismiðir marglaga stjórnar gera sér grein fyrir 

þessum veikleikum kenningarinnar. Þeir telja aðalvandamálið vera óstöðugt 

stjórnkerfi ESB sem sé einkum komið til vegna skorts á fullkomlega lögmætum 

stjórnarskrárlegum ramma og þess að menn eru ósammála um markmið Evrópu-

samrunans. Saga sambandsins sýnir þetta glöggt en stjórnskipun þess hefur tekið 

miklum breytingum sem oft og tíðum voru ekki fyrirsjáanlegar. Dæmi um það er 

stöðnun sambandsins á 7. og 8. áratugnum og stóraukinn samruni á 9. og 10. 

áratugnum. Því sé ómögulegt að fullyrða hver framtíðarþróunin verður innan ESB. 

Kennismiðirnir telja sig þó vita að mörkin milli stjórnstiganna, þeirra 

undirþjóðlegu, þjóðlegu og yfirþjóðlegu, verði óskýrari í tímans rás.39  

 

 

2.3. Stefnusamleitni40 
Samanburður á opinberri stefnu milli landa hefur lengi verið rannsóknarefni innan 

stjórnmálafræðinnar og hefur markað sér hefð. Eitt af því sem einkum hefur verið 

rætt er hvernig og hvers vegna ríki taka upp sambærilegar stefnur og 

stefnusamleitni eigi sér stað. Stefnusamleitni er nú þegar orðið gróið svið innan 

samanburðarfræðanna. Rannsóknir á sviði stefnusamleitni eru oftar en ekki 

                                                 
38 Furlong, P. og Marsh, D. (2000). Ontology and epistemology in political science. Í Marsh, D. og 
Stoker, G. (ritstj.), Theory and methods in political science, bls. 36, Hooghe, L. (1996). 
Introduction: reconciling EU-wide policy and national diversity. Í L. Hooghe, L. (ritstj.) Cohesion 
policy and European integration: Building multi-level governance, bls. 15, og Rosamond, B. 
(2000). Theories of European integration, bls. 111. 
39  Blank, K. og fl. (1996). European integration form the 1980s: State-centric v. multi-level 
governance, bls. 372–373. 
40 Í þessum kafla verður einkum stuðst við grein Christoph Knill sem ber heitið Introduction: 
Cross-national policy convergence: Concepts, approaches and explanatory factors, og birtist í 
Journal of European Public Policy árið 2005. Tölublaðið var helgað stefnusamleitni og var grein 
Knill inngangsgrein sem gerði tilraun til að reyna að skýra muninn á stefnusamleitni og öðrum 
skyldum fyribærum. Einnig útskýrir hann misjafnar aðferðir við mat og mælingar á stefnusamleitni 
sem og orsakasamböndum stefnusamleitni. Greinin er góð inngangsgrein fyrir næstu greinar 
tölublaðsins þar sem kynntar eru reynsluathuganir sem notast við aðferðafræði stefnusamleitni. 
Greinin er því afar góð til kynningar á stefnusamleitni og þeim þáttum sem útskýra fyrirbærið. 
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framkvæmdar í tengslum við alþjóðavæðingu og Evrópuvæðingu.41 Rannsóknir á 

stefnusamleitni einkennast af þó nokkrum hugtakaruglingi, ólíkum skilgreiningum 

á hugtökum,42 ósamræmi í notkun breyta og aðferðafræði og orsakasamband er oft 

veikt eða lítið kannað. Það hefur leitt til þess að rannsóknir á sviðinu eru fremur 

sundurleitar og fyrir vikið er erfitt að álykta um niðurstöður á þessu sviði sem og 

þróun stefnusamleitni. Þannig grefur þessi sundurleitni nokkuð undan aðferðinni 

og góðar rannsóknarfyrirmyndir eru nokkuð vandfundnar. 43  Hins vegar fellur 

þessi fræðilega umræða um stefnusamleitni nokkuð vel að rannsóknarefni þessarar 

ritgerðar. Því verður gerð tilraun til að skoða viðfangsefni þessarar ritgerðar frá 

þessum sjónarhóli. Hér á eftir fer því stutt fræðileg umfjöllun um stefnusamleitni, 

þ.e. hvað felst í stefnusamleitni, hvað einkennir hana og hvenær hún á sér stað. 

Því næst verður stefnusamleitni skoðuð sem aðferð til að rannsaka 

Evrópusamrunann.  

 

Skilgreiningin á stefnusamleitni er sú tilhneiging samfélaga að líkja sífellt meira 

eftir hvert öðru, þ.e. að þróa með sér svipað skipulag, aðferðir og frammistöðu. 

Nokkuð gott samkomulag er meðal fræðimanna um þessa skilgreiningu. Nánari 

skilgreining á stefnusamleitni samkvæmt Knill er aukning á sameiginlegum 

stefnuþáttum, t.d. stefnumarkmið, stjórntæki og stefnuvettvangur, á milli 

tiltekinna lögsagna sem geta verið yfirþjóðlegar stofnanir, ríki, svæði eða 

sveitarfélög, á tilteknu tímabili. Stefnusamleitni er þannig lokaniðurstaða 

stefnubreytingar yfir tíma sem leita í sömu átt burt séð frá því hvað stýrir ferlinu. 

Þannig er rannsóknarfókus stefnusamleitni áhrif eða afleiðing, reynslu-

athugunarfókusinn er einkenni stefnunnar og háða breytan er sameiginlegar 

breytingar.44 Mikilvægur þáttur þegar stefnusamleitni er skoðuð er að stefnur eru 

ekki endanlegar í þeirri merkingu að stefnur taka sífellum breytingum. Þannig 
                                                 
41 Knill, C. (2005). Introduction: Cross-national policy convergence: concepts, approaches and 
explanatory factors. Journal of European Public Policy, 12:5, bls. 764–765, og Jordan, A. (2005). 
Policy convergence: a passing fad or a new integrating focus in European Union studies? Journal 
of European Public Policy, 12:5, bls. 944. 
42 Önnur skyld en þó ekki jafngild hugtök eru policy transposition, isomorphism, policy transfer 
og policy diffusion. Ekki verður skoðaður nánar munurinn á þessum hugtökum og stefnusamleitni 
en umfjöllun um það má finna í Knill, C. (2005). Introduction: Cross-national policy convergence: 
concepts, approaches and explanatory factors. Journal of European Public Policy, 12:5, bls.765–
768. 
43 Knill, C. (2005). Introduction: Cross-national policy convergence: concepts, approaches and 
explanatory factors. Journal of European Public Policy, 12:5, bls. 765. 
44 Knill, C. (2005). Introduction: Cross-national policy convergence: concepts, approaches and 
explanatory factors. Journal of European Public Policy, 12:5, bls. 765 og 768. 
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getur virst sem um stefnusamleitni sé að ræða milli ríkja á einum tímapunkti en 

stefnurnar geta svo fjarlægst hver aðra á ný.45 Þannig að niðurstöður rannsókna á 

stefnusamleitni geta einungis tekið til þess tímapunktar þegar hún er gerð en gefur 

ekki endilega fyrirheit um framtíðarþróun.  

 

Nokkrar tegundir aðferðafræði við mælingar og mat á stefnusamleitni eru 

mögulegar. Fyrst ber að nefna σ-stefnusamleitni, en hún felur í sér að 

stefnusamleitni á sér stað þegar fjölbreytileiki milli stefna minnkar milli þeirra 

landa sem rannsökuð eru. Í öðru lagi er það β-samleitni sem á sér stað þegar þau 

ríki sem hafa dregist aftur úr líkjast þeim ríkjum sem hafa verið í forystu um 

nokkurt skeið. Þriðja tegundin er γ-stefnusamleitni sem er skoðuð með því að 

mæla breytingar á stöðu ríkja í ljósi tiltekinnar stefnu. Að lokum er það δ-

stefnusamleitni sem felur í sér að lönd eru borin saman við tiltekið 

fyrirmyndarmódel. Lang algengasta aðferðafræðin í þeim reynsluathugunum sem 

framkvæmdar hafa verið er σ-stefnusamleitni.46  

 

Almennt má segja að orsakaþættir stefnusamleitni séu tveir. Annars vegar er um 

að ræða orsakaþætti sem leiða til þess að stefna breytist milli landa og hins vegar 

þættir sem hafa áhrif á árangur þeirra. Knill greindi orsakaþættina í nokkrum 

þeirra rannsókna sem framkvæmdar hafa verið á sviðinu og greinir fimm 

orsakaþætti stefnusamleitni.47 Í fyrsta lagi á stefnusamleitni sér stað vegna þess að 

ríki eru að fást við sambærileg stefnuvandamál sem þau þurfa að bregðast við. 

Þannig er um svipuð en sjálfstæð viðbrögð að ræða við sambærilegum 

vandamálum. Dæmi um slík stefnuvandamál er öldrun samfélaga og mengun. Í 

öðru lagi á stefnusamleitni sér stað vegna þess að ríki eða alþjóðlegar stofnanir 

þröngva stefnu yfir á önnur ríki. Slíkt getur verið gert í krafti stjórnmála eða 

efnahagslegs valds. Í þriðja lagi á stefnusamleitni sér stað vegna samræmingar á 

stefnu ríkja á grundvelli alþjóðlegra eða yfirþjóðlegra laga. Ríki ganga sjálfviljug 

                                                 
45 Jordan, A. (2005). Policy convergence: a passing fad or a new integrating focus in European 
Union studies? Journal of European Public Policy, 12:5, bls. 946. 
46 Knill C. (2005). Introduction: Cross-national policy convergence: concepts, approaches and 
explanatory factors. Journal of European Public Policy, 12:5, bls. 768–769. 
47 Knill vísar í rannsóknir Bennetts frá 1991, DiMaggios og Powells frá 1991, Dolowitz og Marsh 
frá 2000, Drezners frá 2001, Hobergs frá 2001 og Holzingers og Knills frá 2005, sjá Knill, C. 
(2005). Introduction: Cross-national policy convergence: concepts, approaches and explanatory 
factors. Journal of European Public Policy, 12:5, bls. 769–770. 
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til alþjóðlegra samninga og hafa þar af leiðandi skuldbundið sig til að fylgja 

lagaboðum þar að lútandi. Fjórði orsakaþáttur stefnusamleitni ríkja kemur til 

vegna samkeppni þjóða í regluvæðingu. Það er afleiðing aukins efnahagslegs 

samruna ríkja bæði í Evrópu og á alþjóðamörkuðum. Í fimmta lagi getur stefnu-

samleitni einfaldlega komið til vegna samskipta milli ríkja. Eru nokkrar aðferðir 

mögulegar en dæmi um slíkt er þegar horft er til annarra þjóða í stefnu-

mótunarferlinu með það að markmiði að læra af reynslu þeirra. Annað dæmi er 

fjölþjóðlegur samstarfsvettvangur sérfræðinga þar sem upplýsingum um 

stefnulausnir er miðlað. Það er sammerkt þessum aðferðum að eini orsaka-

þátturinn er samskipti og upplýsingagjöf milli ríkja.48  

 

Þessi greining á orsakaþáttum vekur upp spurningar um hvaða þættir það eru sem 

greiða fyrir og hafa áhrif á það að stefnusamleitni á sér stað milli landa. 

Rannsóknir hafa sýnt að það erum einkum nokkrir þættir sem hafa áhrif og hægt 

er að skipta þeim upp í tvo hópa. Annars vegar eru það þættir sem vísa til 

sameiginlegra einkenna ríkjanna. Það hafa helst verið færð rök fyrir því að 

stefnusamleitni eigi sér fremur stað ef ríki búa við áþekka stofnanauppbyggingu, 

menningarlegan skyldleika eða eru félagslega- og efnahagslega áþekk. Hins vegar 

eru það þættir sem horfa til einkenna stefnunnar sjálfrar. Þannig hefur tegund 

stefnu og umfang hennar áhrif á hvort stefnusamleitni eigi sér stað milli landa.49  

 

 

2.3.1. Stefnusamleitni og Evrópusamruninn 

Rannsóknir á stefnusamleitni hafa mikið verið stundaðar af bandarískum 

fræðimönnum. Hins vegar hafa evrópskir fræðimenn ekki notast við þessa 

rannsóknaraðferð í jafn miklum mæli, og sem dæmi um það er hugtakið ekki nefnt 

á nafn í mörgum evrópskum bókum um opinbera stefnumótun, bókum um ESB og 

jafnvel ekki í kenningabókum um ESB. Ástæða þess getur verið hversu sundurleit 

aðferðafræðin er sem leiðir til erfiðleika við að marka sameiginlegan grunn. Það 

                                                 
48 Knill, C. (2005). Introduction: Cross-national policy convergence: concepts, approaches and 
explanatory factors. Journal of European Public Policy, 12:5, bls. 769–770. 
49 Knill, C. (2005). Introduction: Cross-national policy convergence: concepts, approaches and 
explanatory factors. Journal of European Public Policy, 12:5, bls. 770–771. 
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leiðir til þess að skilningur á orsök stefnusamleitni og hvaða skilyrði þurfa að vera 

fyrir hendi til að hún eigi sér stað er fremur takmarkaður.50  

 

Rannsóknir á ESB hafa að miklu leyti snúist um eðli sambandsins en undanfarin 

ár hefur fókusinn verið að færast og meiri áhersla er lögð á stefnumótunarferla og 

niðurstöður stefnu. Stefnusamleitnirannsóknir eru dæmi um þessa þróun. Þannig 

hefur stefnusamleitni verið notuð meira í rannsóknum á ESB og Evrópu-

samrunanum undanfarin ár. Enda um að ræða afar áhugavert viðfangsefni í ljósi 

þess að lykilhlutverk ESB er samræming stefnu meðal aðildarríkjanna.51 Einnig er 

athyglisvert að skoða stefnusamleitni ESB og EES EFTA-ríkjanna þar sem 

markmið EES-samningsins er einnig samræming stefnu. Þær rannsóknir sem 

framkvæmdar hafa verið og snúa að ESB og Evrópusamrunanum hafa einkum 

verið gerðar með tvenns konar samanburði. Annars vegar hvernig stefna ESB er 

yfirfærð á landsstefnu aðildarríkjanna og hver niðurstaða þess sé, þ.e. hvort 

samhljómur sé í reynd milli stefnu ESB og landsstefnunnar. Hins vegar með 

samanburði milli landa og þannig kannað hvort í reynd sé um að ræða 

sameiginlega stefnu í aðildarríkjum ESB og stefnt er að með sáttmála og/eða 

afleiddri löggjöf ESB.52  

 

Niðurstöður rannsókna á stefnusamleitni almennt hafa sýnt að þrátt fyrir alþjóða-

væðingu á flestum sviðum þá virðist heimurinn ekki eins einsleitur þegar kemur 

að stefnum og fyrirfram mætti ætla. 53  Þannig hafa þættir í hverju landi enn 

umtalsvert að segja um niðurstöðu stefnu. Hins vegar má ætla að ríki ESB og EES 

séu einleitari þar sem markmið sáttmála ESB og EES-samnings er eins og áður 

sagði samræming stefnu og gengið hefur verið lengra í þá átt en í hefðbundnum 

ríkjabandalögum. Hins vegar hafa tilskipanir á undanförnum árum verið meira 

notaðar en aðrar tegundir gerða til að ná fram markmiðum ESB. Nú er það svo að 

                                                 
50 Jordan, A. (2005). Policy convergence: a passing fad or a new integrating focus in European 
Union studies? Journal of European Public Policy, 12:5, bls. 944. 
51 Jordan, A. (2005). Policy convergence: a passing fad or a new integrating focus in European 
Union studies? Journal of European Public Policy, 12:5, bls. 945 og 949. 
52  Tölublað 12.5 af Journal of European Public Policy var helgað fræðilegri umræðu og 
rannsóknum á stefnuyfirfærslu. Þar er að finna fjölmargar rannsóknir fræðimanna um beitingu 
aðferðafræðinnar á ESB og Evrópusamrunann. Er þetta mat á því að samanburðurinn sé einkum 
með þessum tvennum hætti byggður á þeim rannsóknum þar birtast.  
53 Jordan, A. (2005). Policy convergence: a passing fad or a new integrating focus in European 
Union studies? Journal of European Public Policy, 12:5, bls. 947. 
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um 80% af allri regluvæðingu ESB eru á formi tilskipana.54 Þannig leiðir Evrópu-

samruninn til stefnusamleitni, en skilið er eftir svigrúm fyrir ríkin til að laga 

stefnuna að innanlandsþáttum. Þannig má gera ráð fyrir þó nokkurri fjölbreytni í 

stefnu milli aðildarríkja þótt krafa sé um að þær stefni allar að markmiðum 

tilskipananna og hafa rannsóknir sýnt að þetta er raunin. Að auki geta áhrifavaldar 

á niðurstöðu stefnu verið margir og getur því verið vandkvæðum bundið að greina 

hvað á rætur að rekja til stefnumörkunar ESB og hvað til annarra alþjóðlegra þátta 

og/eða innanlandsþátta. 55  Það gerir rannsóknum á ESB og stefnusamleitni 

vissulega erfiðara fyrir, en ætti hins vegar ekki að draga úr áhuga fræðimanna þar 

sem viðfangsefnið er afar áhugavert og telja fræðimenn að stefnusamleitni-

rannsóknir geti varpað ljósi á áður óskoðaða fleti á ESB og Evrópusamrunanum.56  

 

Í þessari rannsókn verður gerð tilraun til að skoða stefnu ESB og stefnu Íslands 

sem EES EFTA-ríkis í raforkumarkaðsmálum og gerð tilraun til að meta áhrifin af 

stefnu ESB á íslensku stefnuna. Ennfremur hvort um stefnusamleitni sé að ræða. 

Þrátt fyrir fyrrnefnda annmarka rannsóknaraðferðarinnar þá telur höfundur að 

aðferðafræði stefnusamleitni henti vel til rannsóknar á viðfangsefninu. Greining 

stefnanna og samanburðurinn er umfjöllunarefni næstu kafla. Hins vegar verður 

fyrst stutt umfjöllun um EES-samninginn en hún er nauðsynleg í ritgerð sem 

þessari þar sem EES-samningurinn er sá þáttur sem einkum stuðlar að því að 

stefna ESB er yfirfærð á stefnu EES EFTA-ríkjanna.  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Háskólinn í Leiden, http://www.publicadministration.leidenuniv.nl/index.php3?m=1&c=276.   
55  Bugdahn, S. (2005). Of Europeanization and domestication: the implementation of the 
environmental information directive in Ireland, Great Britain and Germany. Journal of European 
Public Policy, 12:1, bls. 179. 
56 Jordan, A. (2005). Policy convergence: a passing fad or a new integrating focus in European 
Union studies? Journal of European Public Policy, 12:5, bls. 950. 
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3. Samningurinn um evrópska efnahagssvæðið 

EFTA-ríkin Ísland, Liechtenstein og Noregur ásamt aðildarríkjum ESB, alls 30 

ríki, mynda hið evrópska efnahagssvæði (EES). Sviss er eina EFTA-ríkið sem 

ekki er hluti af EES, en svissneskir kjósendur höfnuðu þátttöku í þjóðar-

atkvæðagreiðslu árið 1992. EES-samningurinn var undirritaður í Oporto í Portúgal 

árið 1992 og tók gildi 1. janúar 1994. Samningurinn markaði upphafið af 

samþættum innri markaði ríkja ESB og EFTA.57  

 

Markmið þessa kafla er ekki að kafa djúpt ofan í EES-samninginn, enda er það of 

langt og flókið mál og utan eiginlegs efnis þessarar ritgerðar. Hins vegar er 

mikilvægt fyrir viðfangsefnið að fjalla í stuttu máli um inntak og eðli samningsins, 

en það skýrir hvernig og að hvaða marki gerðir ESB hafa áhrif á landsrétt EES 

EFTA-ríkjanna. Umfjöllunin skiptist í umfang EES-samningsins, þátttöku EES 

EFTA-ríkjanna í ákvarðanatöku á vettvangi ESB, eðli samningsins og raforku-

markaðsmálin innan EES-samningsins. 

 

 

3.1. Umfang EES-samningsins 
EES-samningurinn hefur það markmið „að stuðla að stöðugri og jafnri eflingu 

viðskipta og efnahagstengsla samningsaðila … með það fyrir augum að mynda 

einsleitt Evrópskt efnahagssvæði“.58 Til að ná þessu markmiði er skapaður innri 

markaður þessara ríkja þar sem vörur, þjónusta, fólk og fjármagn getur farið frjálst 

milli landa EES eða fjórfrelsið. Að auki falla svokölluð þverlæg svið og jaðarsvið 

undir samninginn, en það eru t.d. rannsóknir og þróun, umhverfismál, menntamál 

og félagsmál. Jafnframt skal koma á náinni samvinnu á öðrum sviðum. Það eru 

því fjölmörg svið ESB sem falla utan EES-samningsins svo sem landbúnaðar-

stefnan, sjávarútvegsstefnan, myntbandalagið, tollabandalagið og dóms- og 

innanríkismál.59  

 

                                                 
57 Fríverslunarsamtök Evrópu (2007b). This is EFTA 2007, bls. 18. 
58 EES-samningurinn, 1. mgr. 1. gr. 
59 EES-samningurinn, 2. mgr. 1. gr. og Fríverslunarsamtök Evrópu (2007a). Fact sheet of the 
Europeean Free Trade Association: Free movement of goods, bls. 1. 
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Til að ná fram þeirri stefnusamræmingu sem EES-samningurinn stefnir að hafa 

EES EFTA-ríkin skuldbundið sig til að innleiða tilskipanir og reglugerðir ESB 

sem undir samninginn falla í landsrétt sinn.60 Þegar breytingar eru gerðar á EES-

samningnum er leitast við að víkja sem minnst frá gildandi löggjöf ESB þannig að 

mögulegt sé að beita reglunum samtímis í bandalaginu og EES EFTA-ríkjunum 

og stuðla þannig að einsleitni á svæðinu.61 Um 2000 gerðir voru innleiddar í 

samninginn við undirritun hans.62 Undanfarin ár hefur umtalsvert magn gerða 

verið innleitt á hverju ári, en árið 2005 voru þær 314,63 árið 2006 voru þær 34064 

og árið 2007 alls 416. 65  Erfitt er að nálgast upplýsingar yfir heildarfjölda 

innleiddra gerða. Hins vegar sýna þessar tölur að ef gert er ráð fyrir svipuðum 

fjölda gerða að meðaltali þau rúmu 14 ár sem samningurinn hefur verið við lýði er 

heildarfjöldi þeirra a.m.k. rúmlega 6.000.66  Þrátt fyrir þennan fjölda gerða er 

reyndin sú að einungis um 22% af lögum sem samþykkt voru á Alþingi á árunum 

1992-2006 eiga rætur að rekja til EES-samningsins. Það ber þó að hafa í huga að 

þessar tölur sýna alla löggjöf Alþingis en ekki einungis löggjöf á þeim sviðum 

sem undir saminginn falla. Að auki þá krefjast mikið af þeim gerðum sem 

innleiddar eru í samninginn ekki sérstakrar innleiðingar í landslög þar sem 

fyrirliggjandi lagarammi er talinn fullnægjandi.67 Þetta er einungis tölfræði um 

innleiddar gerðir og segir í raun lítið um áhrif samningsins á íslenskt regluverk. 

Hins vegar verður ekki hjá því litið að fjöldi þeirra sýnir glöggt hversu 

umfangsmikill EES-samningurinn er í reynd og hversu mikið aðildarríkin þurfa að 

taka tillit til hans við setningu löggjafar til að standa við þjóðréttarlegar skuld-

bindingar sínar. Þróunin undanfarin ár um fjölda innleiddra gerða í samninginn 

                                                 
60 EES-samningurinn, 7. gr.  
61  Fríverslunarsamtök Evrópu (2005). Fact sheet of the European Free Trade Association: 
Evrópska efnahagssvæðið (EES), bls. 2. 
62 Stefán Már Stefánsson (2000). Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 111. 
63 Fríverslunarsamtök Evrópu (2006). 45th annual report of the European Free Trade Association 
2005, bls. 18. 
64 Fríverslunarsamtök Evrópu (2007c). 46th annual report of the European Free Trade Associaion 
2006, bls. 15. 
65 Fríverslunarsamtök Evrópu (2008a). 47th annual report of the European Free Trade Association 
2007, bls. 14. 
66 Mjög erfitt er að finna ut úr fyrirliggjandi gögnum hversu mikið af gerðum hafa verið innleiddar 
í EES-samninginn frá upphafi. Einungis í síðustu þremur ársskýrslum EFTA er aðgengilegt hversu 
margar gerðir voru innleiddar það árið. Samkvæmt upplýsingum frá EFTA-skrifstofunni í Brussel 
er unnið að gagnagrunni til að bæta úr þessu en hann er ekki tilbúinn.  
67 Forsætisráðuneytið (2007). Tengsl Íslands og Evrópusambandsins: Skýrsla Evrópunefndar um 
samstarfið á vettvangi EES og Schengen og um álitaefni varðandi hugsanlega aðild Íslands að 
Evrópusambandinu, bls. 57. 
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gefur einnig fyrirheit um að fjöldi gerða verði svipaður á ársgrundvelli í nánustu 

framtíð. Þannig er þetta áframhaldandi þróun, enda er samningurinn lifandi skjal 

og þessi þróun er í takt við það.  

 

 

3.2. Þátttaka EES EFTA-ríkjanna í ákvarðanatöku á vettvangi ESB 
Umræðan hér að framan sýnir að EES EFTA-ríkin þurfa að taka mikið af löggjöf 

ESB upp í EES-samninginn og innleiða í landsrétt sinn. Það vekur upp spurningar 

um aðkomu þeirra að ákvarðanatöku innan ESB. Moussis fullyrðir að EES EFTA-

ríkin taki þátt í innri markaðinum með innleiðingu löggjafar, en geri það án þess 

að geta tekið þátt í ákvarðanatöku er hann varðar.68 EES-samningurinn tryggir 

hins vegar þátttökurétt EES EFTA-ríkjanna að mótun löggjafar og stefnumótunar 

á vettvangi framkvæmdastjórnarinnar. Á því stigi er sérfræðingum frá EES 

EFTA-ríkjunum tryggð sama aðkoma til þátttöku og sérfræðingum ESB-

ríkjanna. 69  Þegar drög að nýrri löggjöf liggja fyrir skal framkvæmdastjórnin 

jafnframt upplýsa EES EFTA-ríkin líkt og ESB-ríkin. Þegar löggjöf er send til 

Evrópuþingsins og ráðherraráðsins til meðferðar, skulu EES EFTA-ríkin jafnframt 

fá eintak. Á meðan löggjöf er til meðferðar í ráðinu getur sameiginlega EES-

nefndin síðan óskað eftir upplýsingum á fundum nefndarinnar. 70  Þannig er 

aðkoma EES EFTA-ríkjanna og möguleikar til áhrifa tryggð á vettvangi 

framkvæmdastjórnarinnar sem og upplýsingagjöf þegar löggjöf er til meðferðar á 

vettvangi ráðsins. Aðkoma að ákvarðanatöku í þinginu er ekki nefnd á nafn. 

Þannig endurspeglar samningurinn vel það ákvarðanatökuskipulag sem var við 

lýði innan ESB við undirritun samningsins, en megintexti samningsins hefur ekki 

tekið breytingum síðan. Hins vegar hefur stjórnkerfi ESB og ákvarðanatökuferlið 

tekið miklum breytingum, t.d. hefur verið tekin upp samákvörðun í fleiri málum 

þar sem aðkoma þingsins að fleiri málum er tryggð og völd þess hafa verið aukin. 

Þingið og ráðið eru lokaviðkomustaðurinn í ákvarðanatökuferlinu og hafa því 

umtalsvert að segja um lokaútkomu einstakra gerða. Áhrif EES EFTA-ríkjanna 

eru hins vegar aðeins bundin við fyrstu stig stefnumótunar á vettvangi 

                                                 
68 Moussis, N. (2005). Guide to European policies, bls. 424–425. 
69  EES-samningurinn, 100 gr. og Forsætisráðuneytið (2007). Tengsl Íslands og 
Evrópusambandsins: Skýrsla Evrópunefndar um samstarfið á vettvangi EES og Schengen og um 
álitaefni varðandi hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu, bls. 15. 
70 EES-samningurinn, 99. gr.  
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framkvæmdastjórnarinnar. Því má í raun segja að eftir að tillaga að löggjöf er 

komin úr höndum framkvæmdastjórnarinnar eru EES EFTA-ríkin á engan hátt 

frábrugðin öðrum hagsmunaaðilum sem vilja koma sínum sjónarmiðum á 

framfæri innan stofnana ESB.71 Þannig má segja að fullyrðing Moussis hér að 

framan um að EES EFTA-ríkin geti ekki tekið þátt í ákvarðanatöku á vettvangi 

ESB sé rétt en hins vegar tryggir EES samningurinn formlegan rétt til þátttöku og 

þar með möguleika til áhrifa á lagasetningu og stefnumótun á upphafsstigum.  

 

 

3.3. Eðli EES-samningsins 
Þessi raunveruleiki sem reifaður var hér að framan, þ.e. að árlega þurfi EES 

EFTA-ríkin að taka inn í EES-samninginn um 400 gerðir en án aðgengis að 

ákvarðantöku þeirra, vekur upp spurningar um eðli EES-samningsins. Er hann 

hefðbundinn þjóðréttarsamningur eða hefur fullveldi verið afsalað og er því um 

yfirþjóðlegan samning að ræða? 

 

Hefðbundinn þjóðréttarsamningur felur í sér samning milli tveggja eða fleiri ríkja 

eða milli alþjóðastofnana. Þjóðarréttur og landsréttur gilda í raun á mismunandi 

sviðum og ætti ekki að koma til árekstra ef vel tekst til. Þjóðarréttur hefur ekki 

bein réttaráhrif, þ.e. hann hefur ekki framgang yfir landsrétt, og verður því að 

innleiða efni þjóðréttarsamninga í landslög til að efni hans hafi þýðingu innan 

tiltekins ríkis. Að sama skapi er meginreglan í þjóðarrétti sú að einstaklingar og 

lögaðilar geta ekki byggt rétt sinn á þeim nema kveðið sé skýrt á um það.72 Í 

hnotskurn má segja að munurinn á hefðbundnum þjóðréttarsamningi og yfir-

þjóðlegum samningi líkt og ESB-aðild felur í sér er að aðildarríki ESB hafa í 

reynd afsalað sér hluta af fullveldi sínu til yfirþjóðlegra stofnana en hefðbundnir 

þjóðréttarsamningar fela ekki í sér slíkt fullveldisafsal þar sem lokaákvörðun er 

tekin á innanlandsvettvangi.73 EES-samningurinn telst samkvæmt þessari einföldu 

                                                 
71 Sjá um þetta sem og frekari þróun sem hefur átt sér stað innan ESB og áhrif þess á EES-
samninginn, í Sameiginlega EES-þingmannanefndin (2007). Working paper on the future 
perspectives on the EEA agreement.  
72 Stefán Már Stefánsson (2000). Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 75–77 og 
82–90. 
73 Þetta er nokkur einföldun á muninum á milli hefðbundinna þjóðréttarsamninga og yfirþjóðlegra 
samninga þar sem margir þjóðréttarsamningar hafa gefið eftir hluta af valdi sínu til yfirþjóðlegra 
stofnana, t.d. Sameinuðu þjóðanna. Hins vegar er um mun minna valdaframsal að ræða en í tilfelli 



 34

aðgreiningu hefðbundinn þjóðréttarsamningur þar sem lokaákvörðun er tekin á 

vettvangi ríkjanna og fullveldi hefur því ekki verið afsalað.74 

  

Fræðimenn hafa velt því nokkuð fyrir sér hvort EES-samningurinn feli í sér bein 

réttaráhrif og forgangsáhrif og þar með ákveðið fullveldisafsal. Stefán Már 

Stefánsson telur að EES-samningurinn feli ekki í sér framsal löggjafarvalds, sbr. 

bókun 35 við samninginn og 7. gr. EES-samningsins sem mælir fyrir um hvernig 

gerðir skulu teknar upp í landsrétt. Máli sínu til stuðnings bendir hann á einn 

frægasta dóm EFTA-dómstólsins, mál Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur, þar sem vafi 

er tekin af með þetta.75 Davíð Þór Björgvinsson hefur einnig skoðað möguleg bein 

réttaráhrif og forgangsáhrif EES-réttar og kemst að þeirri niðurstöðu að þetta sé 

ekki hluti EES-samningsins. Rök hans fyrir því eru þrenn. Í fyrsta lagi vantar 

EES-samninginn þá yfirþjóðlegu þætti sem reglurnar um bein réttaráhrif og 

forgangsáhrif byggjast á. Í öðru lagi myndu Noregur og Ísland ekki fullnægja 

þeirri skuldbindingu án þess að til stjórnarskrárbreytinga kæmi. Í þriðja lagi færir 

hann rök fyrir því að mögulegt sé að þróa EES-réttinn á þann veg að hann geti 

veitt einstaklingum og lögaðilum í atvinnurekstri sambærilega réttarvernd og ef 

reglurnar um bein réttaráhrif og forgangsáhrif væru hluti af EES samningnum.76 

Niðurstaða helstu fræðimanna á þessu sviði á Íslandi er því sú að reglurnar um 

bein réttaráhrif og forgangsáhrif séu ekki hluti af EES-samningnum og því sé 

hann hefðbundinn þjóðréttarsamningur.77  

 

Í þessu sambandi er mikilvægt að skoða möguleika EES EFTA-ríkjanna til að 

synja upptöku tiltekinna gerða ESB inn í samninginn og afleiðingar slíkrar 

synjunar. Í 4.–6. mgr. 102. gr. EES-samningsins er kveðið á um það hvað gerist ef 

                                                                                                                                      
ESB og oftar en ekki er krafa um einróma samþykki svo ríki geta stöðvað framgang mála sem eru 
andstæð grundvallarhagsmunum þeirra. Sjá nánar í Stefán Már Stefánsson (2000). 
Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 62–64. 
74 Forsætisráðuneytið (2007). Tengsl Íslands og Evrópusambandsins: Skýrsla Evrópunefndar um 
samstarfið á vettvangi EES og Schengen og um álitaefni varðandi hugsanlega aðild Íslands að 
Evrópusambandinu, bls. 15. 
75 Stefán Már Stefánsson (2000). Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 179–181. 
76 Davíð Þór Björgvinsson (2001). Bein réttaráhrif og forgangsáhrif EES réttar. Í Garðar Gíslason 
(formaður ritnefndar), Líndæla: Sigurður Líndal sjötugur 2. júlí 2001, bls. 93–94. 
77 Aðrir fræðimenn, íslenskir sem erlendir, hafa einnig skoðað hvort reglurnar um bein réttaráhrif 
og forgangsáhrif séu hluti EES-samningins, og má sjá umfjöllun um nokkra þeirra og 
meginniðurstöður þeirra í Davíð Þór Björgvinsson (2001). Bein réttaráhrif og forgangsáhrif EES 
réttar. Í Garðar Gíslason (formaður ritnefndar), Líndæla: Sigurður Líndal sjötugur 2. júlí 2001. bls. 
71–72.   
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samningsaðilar geta ekki náð samkomulagi um breytingu á viðauka samningsins. 

Þar segir að ef samkomulag náist ekki þá skuli sameiginlega EES-nefndin leita 

allra leiða til að viðhalda virkni samningsins, og er einn möguleiki í þeim efnum 

að líta til sambærilegrar löggjafar.78 Ef samkomulag næst hins vegar ekki innan 

sex mánaða frá því að máli er vísað til sameiginlegu EES-nefndarinnar, skal líta 

svo á að þeir hlutar viðaukans sem snerta tiltekna gerð falli úr gildi til 

bráðabirgða.79 Það hefur þó ekki áhrif á áunnin réttindi einstaklinga og lögaðila 

samkvæmt samningnum.80 Þannig að möguleiki er til staðar að synja upptöku 

tiltekinna gerða í samninginn, en afleiðingarnar eru þær að sá hluti samningsins 

fellur úr gildi og þá fyrir öll EES EFTA-ríkin, jafnvel þótt það sé aðeins eitt 

aðildarríki sem geti ekki fellt sig við tilteknar breytingar á viðauka samningsins. 

Það kemur til af því að EES-samningurinn gerir þá kröfu að EES EFTA-ríkin tali 

einni röddu í sameiginlegu EES-nefndinni 81  og verða þau því að komast að 

sameiginlegri niðurstöður um hvernig þau vilja ljúka málum áður í fastanefnd 

EFTA-ríkjanna.82 Að auki geta afleiðingarnar verið slæmar í pólitísku tilliti þar 

sem synjun gæti kallað á kulnun í samskiptum við ESB og milli EES EFTA-

ríkjanna. Þannig hafa EES EFTA-ríkin möguleika til synjunar tiltekinna gerða en í 

framkvæmd hefur aldrei reynt á þennan rétt.83 Má telja líklegt að menn hafi ekki 

viljað fara inn á þá braut og koma þannig mögulega samningnum í uppnám svo og 

samskiptum þeirra þjóða sem að honum standa. Færa má rök fyrir því að rétturinn 

til synjunar sé í reynd takmarkaður þar sem afleiðingarnar fyrir samninginn og 

aðildarríkin geta verið afdrifaríkar. Þannig er spurning hvort í reynd hafi fullveldi 

verið afsalað jafnvel þótt EES-samningurinn mæli fyrir um að lokaákvörðunar-

valdið sé hjá ríkjunum sjálfum. 

 

 

                                                 
78 EES-samningurinn, 4. mgr. 102. gr.  
79 EES-samningurinn, 5. mgr. 102. gr.  
80 EES-samningurinn, 6. mgr. 102. gr.  
81 EES-samningurinn, 2. mgr. 93. gr.  
82 Fríverslunarsamtök Evrópu (2008b). This is EFTA 2008, bls. 21.  
83 Forsætisráðuneytið (2007). Tengsl Íslands og Evrópusambandsins: Skýrsla Evrópunefndar um 
samstarfið á vettvangi EES og Schengen og um álitaefni varðandi hugsanlega aðild Íslands að 
Evrópusambandinu, bls. 34. 
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3.4. Raforkumarkaðsmál innan EES-samningsins 
Orkumálin eru hluti af EES-samningnum og flokkast undir frjálst flæði vöru. 

Grein 24 fjallar um orkumálin, en innihald hennar er afar takmarkað og vísar hún 

einfaldlega í viðauka IV. Viðauki IV hefur að geyma alla þá löggjöf ESB sem 

innleidd hefur verið í EES-samninginn á sviði orkumála. Gerðunum má í megin-

atriðum skipta í þrjá meginflokka: orkusparnað, olíumálefni og innri orkumarkað. 

Almennt má segja að þær gerðir sem innleiddar hafa verið í EES-samninginn hafi 

einkum varðað neytendamál, umhverfisþætti, aukna hagkvæmni í rekstri orku-

fyrirtækja og innleiðingu markaðsbúskapar í viðskiptum með raforku og jarðgas.84 

Allar gerðir ESB er varða raforkumarkaðsmál hafa verið innleiddar í EES-

samninginn og eru þær fimm talsins:85  

 

1. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/92/EB frá 19. desember 1996, um 

sameiginlegar reglur um innri markað á sviði raforku, breytt með tilskipun 

2003/54/EB frá 26. júní 2003.86  

 

2. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/77/EB frá 27. september 2001, um 

aukna framleiðslu raforku frá endurnýjanlegum orkulindum á hinum innri 

raforkumarkaði.87  

 

3. Tilskipun ráðsins 90/377/EBE frá 29. júní 1990, um starfsreglur bandalagsins 

til að auka gagnsæi verðlagningar á gasi og rafmagni til notenda í 

atvinnuskyni.88   

 

4. Reglugerð 1228/2003 frá 26. júní 2003 um viðskipti með rafmagn yfir 

landamæri og setur reglur um flutning rafmagns milli aðildarríkja.89 

                                                 
84 Alþingi (2005). Skýrsla Valgerðar Sverrisdóttur iðnaðarráðherra um raforkumálefni, bls. 18. 
85 EES-samningurinn, viðaukar IV og XXI. 
86 Tilskipunin var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 
146/2005. 
87 Tilskipunin var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 
102/2005. 
88 Tilskipunin hefur verið hluti af EES-samningnum frá upphafi þar sem hún var leidd inn í EB-rétt 
fyrir tíma EES-samningsins. Þessi gerð er í raun aðeins til upplýsingar í viðauka IV en á heima í 
viðauka XXI um tölfræði. Samkvæmt EES-samningnum, 26. tölul. í viðauka XXI, er Ísland 
undanþegið því að veita upplýsingar á grundvelli tilskipunarinnar. Óljóst er af fyrirliggjandi 
gögnum hvers vegna Ísland er undanþegið tilskipuninni. 
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5. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/89/EB frá 18. janúar 2006, um 

aðgerðir til að tryggja öruggt framboð raforku sem og fjárfestingar til 

uppbyggingar raforkukerfisins.90 

 

Þessi upptalning sýnir að gerðir ESB spanna vítt svið innri raforkumarkaðarins. 

Megintilskipunin á sviðinu er tilskipun 2003/54/EB og leggur hún grundvöll að 

innri raforkumarkaði. Segja má að aðrar gerðir á þessu sviði séu settar henni til 

stuðnings og taki til afmarkaðra sviða raforkumarkaðarins. Aðeins tvær af þessum 

fimm gerðum hafa verið innleiddar íslenskan rétt, þ.e. tilskipun 2003/54/EB og 

2001/77/EB. Ekki er mögulegt að meta áhrif þeirra gerða sem ekki hafa verið 

innleiddar í íslenskan rétt á íslensku raforkumarkaðsstefnuna og því verður 

efnisinnihald þeirra ekki greint í köflunum hér á eftir. Megináherslan verður því á 

þær gerðir sem lokið er við að innleiða í íslenskan rétt og eru fóður í 

samanburðinn, þ.e. tilskipun 2003/54/EB og 2001/77/EB. Nánar verður fjallað um 

inntak þessara gerða í næsta kafla um raforkumarkaðsstefnu ESB og birtingar-

mynd þeirra í íslenskum lögum í 5. kafla. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
89 Reglugerðin var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 
146/2005.  
90 Tilskipunin var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 
49/2007.  
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4. Raforkumarkaðsstefna Evrópusambandsins  
Markmið þessa kafla er að fjalla um raforkumarkaðsstefnu ESB. Fyrst verður 

farið yfir orkustefnu ESB í sögulegu samhengi og skoðað til hvaða þátta hún tekur. 

Næst verður raforkumarkaðsstefna ESB skoðuð nánar, hvers konar markaðs-

skipulag hún innleiðir og hvaða hömlur stefnan setur markaðinum. Verður það 

einkum gert með því að greina innihald tilskipunar 2003/54/EB. Því næst verður 

farið yfir afmarkaðan þátt raforkumarkaðsstefnunnar eða notkun endurnýjanlegra 

orkugjafa til rafmagnsframleiðslu og byggist sú umfjöllun að mestu á tilskipun 

2001/77/EB. Að lokum verður farið yfir árangur raforkumarkaðsstefnunnar og 

kannað stuttlega hvað felst í þeim tillögum sem framkvæmdastjórnin hefur 

nýverið lagt fram til breytingar á orkustefnunni almennt og ennfremur á raforku-

markaðsstefnunni. 

 

 

4.1. Orkustefna Evrópusambandsins 
Áhersla á orkumálin er ekki ný af nálinni innan ESB. Þau voru einnig ofarlega í 

huga stofnenda ESB og til vitnis um það voru tveir af stofnsáttmálum 

sambandsins helgaðir orkumálunum, EURATOM og ECSC. EURATOM-

sáttmálinn fjallar um kjarnorku og ECSC-sáttmálinn var helgaður kolum. 

Áherslan á þessa orkugjafa umfram aðra verður að skoðast í sögulegu samhengi. 

Kol voru aðalorkugjafinn á 6. áratugnum og mættu um 65% af orkuþörf 

sambandsins og kjarnorkan var talin svar Evrópu og heimsins við vaxandi 

orkuþörf. Þannig var talið að sáttmálarnir tækju til þáverandi og framtíðar 

orkugjafa sambandsins. Engin stefna var mörkuð um orku frá jarðefnaeldsneyti. 

Stefnunni var ekki breytt þrátt fyrir orkuskort í olíukreppunni á 8. áratugnum. 

Aðildarríki ESB voru ekki reiðubúin að afsala völdum sínum til stofnana 

sambandsins er varðaði þann málaflokk. Ástæður þess voru ólíkar eftir ríkjum og 

hagsmunir þeirra einnig. Þetta var veruleikinn þótt sameiginleg stefna á vettvangi 

ESB hefði að líkindum leitt til betri samningsstöðu aðildarríkjanna. Þessi sögulega 

þróun leiddi til þess að sameiginleg stefna ESB varð til á sumum sviðum 

orkumála en ekki á öðrum.91 

                                                 
91 Moussis, N. (2005). Guide to European policies, bls. 329–331 og 342–343. 
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Orkumálin hafa frá stofnun ESB aukið mikilvægi sitt í gangverki 

nútímasamfélaga. Orkumálin hafa áhrif á alla innviði nútímasamfélags, á fyrirtæki, 

stofnanir, heimili og einstaklinga. Á 9. áratugnum urðu ákveðin straumhvörf 

þegar ríki ESB voru tilbúin til frekari samvinnu á sviði orkumála. Síðan hefur 

markmiðið með orkustefnu ESB verið að auka hagvöxt og tryggja hagsæld 

þegnanna og hefur orkustefnan einblínt á það að hafa áhrif á framleiðslu og neyslu 

orku. Það er gert með því að stuðla að virkni innri orkumarkaðarins annars vegar 

og tryggja öryggi orkubirgðanna hins vegar.92  

 

 

4.1.1. Innri orkumarkaðurinn 

Mikilvægur hluti sameiginlegu orkustefnunnar er sameiginlegur innri 

orkumarkaður fyrir bæði vörur og þjónustu. Innri markaðurinn hefur orðið til með 

tilkomu sameiginlegra reglna og með því að ýta úr vegi hindrunum. Réttlætingin 

fyrir opnun markaðarins er að tryggja aðgang að orku á sem hagstæðustu verði 

fyrir notendur, bæði fyrirtæki og einstaklinga. Að auki er orkugeirinn ekki 

einangraður í þeim skilningi að hann hefur áhrif á samkeppnishæfni alls 

hagkerfisins og á hagsæld þegnanna. Þannig er talið að til mikils sé að vinna með 

opnun og samþættingu orkumarkaðarins.93 

 

Opnun orkumarkaðarins fyrir rafmagn og gas hefur verið framkvæmd með 

tveimur umfangsmiklum lagapökkum, en báðir pakkarnir hafa lagt sitt á 

vogarskálarnar við sköpun innri orkumarkaðarins. Þrátt fyrir það hefur fullur 

ávinningur látið á sér standa. Ein ástæða þess er að aðildarríki ESB eru enn treg til 

að gefa eftir vald sitt á sviði orkumála, einkum vegna þarfa þeirra fyrir öryggi 

orkubirgða og ólíkra aðstæðna í aðildarríkjunum. Það hefur orðið til þess að 

ríkisrekin einokun er enn við lýði og ríki sambandsins búa enn við ólíkt regluverk 

að hluta til.94 Að auki telur framkvæmdastjórn ESB að ekki hafi verið gengið 

nógu langt í að opna markaðinn og það hamli því að fullur ávinningur skili sér til 

                                                 
92 Nugent, N. (2006). The government and politics of the European Union, bls. 376, og Moussis, 
N. (2005). Guide to European policies, bls. 330.  
93 Moussis, N. (2005). Guide to European policies, bls. 333.  
94 Moussis, N. (2005). Guide to European policies, bls. 333. 
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neytenda.95 Þessi raunveruleiki hefur orðið til þess að framkvæmdastjórn ESB 

lagði fram tillögur að þriðja pakkanum 19. september 2007. Nánar verður fjallað 

um efni tillögunnar i kafla 4.4.2. 

 

 

4.1.2. Öryggi orkubirgða 

Hinn angi sameiginlegu orkustefnunnar snýr að öryggi orkubirgðanna. Tryggingin 

fyrir fullnægjandi orkuþörf ESB er mætt með tvennum hætti. Annars vegar með 

því að virkja þær náttúruauðlindir sem tiltækar eru innan sambandsins á 

skynsamlegan hátt. Hins vegar að tryggt sé aðgengi að traustum og fjölbreyttum 

orkugjöfum frá ríkjum utan sambandsins. Í framkvæmd hefur þessum stefnu-

markmiðum verið náð á þrjá vegu. Í fyrsta lagi með því að stuðla að alþjóðlegum 

bindandi reglum fyrir flutning og sölu á orkugjöfum og með því að koma á góðum 

samböndum og samvinnu við stærstu birgjana, sérstaklega á sviði olíu og 

náttúrugass. Í öðru lagi með því að stuðla að aðgerðum til orkunýtingar. Það hefur 

einkum verið gert með því að auka vitund almennings um orkusparnað og stuðla 

að orkusparandi hönnun á vörum. Í þriðja lagi með því að nýta nýja tækni og nýja 

orkugjafa, t.d. sólarorku, vindorku, jarðvarmaorku, virkjun fallvatna og lífmassa.96   

 

ESB hefur innleitt margþætta löggjöf á þessu sviði til að ná markmiðum stefnu 

sinnar.97 Hér gildir það sama og um innri orkumarkaðinn að fullur ávinningur 

stefnunnar hefur látið á sér standa. Evrópa er í síauknum mæli háð innflutningi 

orkugjafa og var öryggi orkubirgða álfunnar meira á 6. áratugnum en það er í dag. 

ESB flytur inn um 50% af þeirri orku sem neytt er, og ef ekkert er gert til að snúa 

þeirri þróun við mun ESB verða enn háðara innfluttri orku á næstu árum.98 Slíkur 

viðsnúningur kallar á endurskoðun stefnunnar og þess að gengið verði lengra til 

að ná markmiðum hennar. Framkvæmdastjórnin hefur lagt fram tillögur að nýrri 
                                                 
95  Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2007b). Proposal for a directive of the European 
Parliament and of the Council amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the 
internal market in electricity, bls. 2, og Piebalgs, A. (2008). Consumer come first in the internal 
energy market: Keynote speech at the conference on the rights of energy consumers Brussels 6 
May 2008, bls. 3–4.  
96 Moussis, N. (2005). Guide to European policies, bls. 338–342. 
97 Allar þær gerðir sem samþykktar hafa verið á sviði öryggis orkubirgða er hægt að nálgast á 
vefsíðu Stjórnartíðinda Evrópusambandsins á eftirfarandi slóð: http://eur-lex.europa.eu/en/dossier 
/dossier_ 12.htm. 
98 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2007a). Communication from the Commission to the 
European Council and the European Parliament: An energy policy for Europe, bls. 3–4. 



 41

stefnu ESB á sviði orkumálanna sem gerir ráð fyrir margþættum tillögum til að 

auka öryggi orkubirgðanna. 99  Hluti af þeirri stefnumörkun er tillaga að nýrri 

tilskipun um nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa sem lögð var fram 23. janúar 

2008, og verður fjallað nánar um hana í kafla 4.4.3.  

 

 

4.2. Skipulag innri raforkumarkaðar ESB 
Tilskipun 2003/54/EB um innri markað fyrir raforku gekk í gildi 1. júlí 2004 og er 

hluti af hinum svokallaða öðrum orkupakka. Tilskipunin leysti af hólmi tilskipun 

96/92/EB sem var hluti af fyrsta orkupakkanum sem markaði upphaf innri 

markaðar ESB um raforku. Markmið tilskipunar 2003/54/EB er að koma á fót 

virkum og samkeppnishæfum innri markaði með rafmagn. Það er gert með því að 

koma á sameiginlegum reglum í framleiðslu, flutningi, dreifingu og afhendingu 

rafmagns.100 Slíkur innri markaður þar sem neytendur geta sjálfir valið sér birgja 

og birgjum er frjálst að dreifa raforku til allra viðskiptavina er forsenda þess að 

hægt sé að veita evrópskum borgurum þau réttindi sem sáttmáli ESB færir þeim 

með hinu fjórþætta frelsi.101  

 

Með tilskipuninni var byggt á þeirri reynslu sem fengin var með tilskipun 

96/92/EB. Reynslan sýndi að ávinningurinn af innri markaðinum var þó nokkur 

hvað varðaði skilvirkni, lækkun raforkuverðs, bætta þjónustu og aukna 

samkeppni. Hins vegar sýndi reynslan einnig ýmsa annmarka markaðarins og þar 

með möguleika á að bæta virkni hans. Það sem helst var talið að þyrfti að bæta var 

aukið jafnræði fyrirtækja sem stunda vinnslu og takmarka þannig hættuna á að 

fyrirtæki næðu markaðsyfirráðum, tryggja að gjaldskrár vegna flutnings og 

dreifingar mismunuðu ekki kaupendum og tryggja betur réttindi neytenda 

sérstaklega smárra og vanmegna neytenda.102  

 

                                                 
99  Aðgerðaáætlun stefnutillögunnar er að finna í: Framkvæmdastjórn ESB (2007a). 
Communcication from the Commission to the European Council and the European Parliament: An 
energy policy for Europe, bls. 5–20. 
100 Tilskipun 2003/54/EB, 1. gr.  
101 Tilskipun 2003/54/EB, 4. og 31. mgr. formála. 
102 Tilskipun 2003/54/EB, 2. mgr. formála. 
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Í 3. gr. sáttmála ESB segir að sambandið skuli koma á fót kerfi þar sem 

samkeppni er ekki hindruð. Á sviðum líkt og orkumálum, fjarskiptum, 

samgöngum og póstmálum er það hins vegar viðurkennt að um opinbera þjónustu 

sé að ræða og því ekki hefðbundnir markaðir.103 Í þessu felst viðurkenning á því 

að þótt markaðsbúskapur sé innleiddur þá getur verið þörf á því að hefta frelsi 

markaðarins vegna eðlis og mikilvægis slíkrar grunnþjónustu. Þannig einkennist 

skipulag raforkumarkaðarins af miklum hömlum til að koma til móts við þetta 

sérkenni markaðarins, en á sama tíma er reynt að innleiða markaðsbúskap þar sem 

því er við komið. Markmið þessa kafla er að fara yfir helstu einkenni þess 

markaðsskipulags sem raforkumarkaðsstefna ESB innleiðir með tilskipun 

2003/54/EB. Umfjöllunin er ekki tæmandi fyrir þá þætti sem einkenna innri 

raforkumarkað ESB, enda er um að ræða umfangsmikla tilskipun. Því verður í 

næstu undirköflum einblínt á meginþætti þess skipulags sem lögin innleiða og þá 

þætti sem gera samanburðinn markvissari.  

 

 

4.2.1. Aðgangur að flutnings- og dreifikerfum 

Sá lærdómur sem dregin var af reynslunni af tilskipun 96/92/EB var að til að 

koma á starfhæfum og samkeppnishæfum innri markaði var mikilvægt að tryggja 

aðgang að flutnings- og dreifikerfum.104 Þar er átt við aðgang þriðju aðila sem 

vilja koma raforku sinni inn á markaðinn en eiga ekki flutnings- eða dreifikerfi á 

þeim markaði. Þar sem flutnings- og dreifikerfi hafa stöðu náttúrulegrar 

einokunar 105  þá er mikilvægt fyrir virkni markaðarins að heimila aðgang að 

netunum fyrir aðra en eigendur þeirra til að koma í veg fyrir að eigendur kerfanna 

einoki aðganginn að raforkukaupendum. 

 

Tilskipun 2003/54/EB kveður á um að tryggja skuli að það fyrirkomulag sem 

komið er á fyrir aðgang þriðju aðila byggist á birtum gjaldskrám, gildi um alla 

                                                 
103  Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins - Skrifstofa samkeppnismála, http://ec.europa.eu/ 
comm/competition/liberalisation/overview_en.html og http://ec.europa.eu/comm/competition/ 
liberalisation/legislation/ legislation.html. 
104 Tilskipun 2003/54/EB, 5.–8. mgr. formála. 
105 Náttúruleg einokun (natural monopoly) felur í sér að eitt fyrirtæki getur framleitt vöru eða veitt 
þjónustu á lægra verði en mögulegt er með annars konar markaðsfyrirkomulagi þar með talið 
samkeppni. Sjá skilgreiningu í Vining, A.R. og Weimer, D.L. (2005). Policy analysis: Concepts 
and practice , bls. 97. 
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óbundna viðskiptavini, því sé beitt hlutlægt og án þess að kerfisnotendum sé 

mismunað. Aðildarríkin skulu jafnframt tryggja að gjaldskrárnar eða aðferðafræði 

við útreikning þeirra séu samþykktar af eftirlitsaðilum fyrir gildistöku þeirra.106 

Mögulegt er að synja um aðgang að netunum samkvæmt tilskipuninni en einungis 

ef nauðsynleg flutningsgeta á flutnings- og/eða dreifikerfinu er ekki fullnægjandi. 

Hins vegar skulu slíkri synjun fylgja upplýsingar um þær ráðstafanir sem styrkt 

gætu kerfið og þannig heimilað þriðja aðila aðgang síðar.107 Þannig er komið í veg 

fyrir hentistefnuákvarðanir um aðgang að netunum og aðkoma eftirlitsyfirvalda 

tryggir að gjaldtöku fyrir aðganginn sé stillt í hóf. 

 

 

4.2.2. Sundurgreining flutnings- og dreififyrirtækja  

Til að markaðurinn virki sem skyldi og til að tryggja aðgang þriðju aðila að 

netunum var krafa gerð um aðskilnað dreifiveitna og flutningskerfis frá þeim 

fyrirtækjum sem eru hluti af lóðrétt samþættu fyrirtæki. 108  Sundurgreining 

samkvæmt tilskipuninni felur í sér lagalegan og stjórnunarlegan aðskilnað, en ekki 

er gerð krafa um sundurgreiningu eignarhalds.109  

 

Sömu kröfur um sundurgreiningu eru settar á flutningskerfistjóra og 

dreifikerfisstjóra. Þannig skulu flutnings- og dreifikerfisstjórar vera sjálfstæðir frá 

öðrum einingum sem ekki snúa að flutningi eða dreifingu hvað varðar 

rekstrarform, skipulag og sjálfstæði í ákvarðanatöku. Til að tryggja þetta 

sjálfstæði setur tilskipunin fram ákveðin lágmarksskilyrði sem þarf að uppfylla. Í 

fyrsta lagi mega ábyrgðaraðilar flutningskerfis ekki taka þátt í starfsemi vinnslu, 

dreifingu eða raforkusölu, hvorki beint né óbeint. Sama á við um ábyrgðaraðila 

dreifikerfis, en þeir mega ekki sinna starfsemi í vinnslu, flutningi eða raforkusölu. 

Í öðru lagi skulu gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að stjórnendur 

flutnings-/dreififyrirtækja geti starfað sjálfstætt gagnvart öðrum einingum 

                                                 
106 Tilskipun 2003/54/EB, 1. mgr. 20. gr.  
107 Tilskipun 2003/54/EB, 2. mgr. 20. gr.  
108  Lóðrétt samþætt fyrirtæki eru fyrirtæki eða hópur fyrirtækja með gagnkvæm tengsl (sem 
skilgreind eru í 3. mgr. 3. gr. í reglugerð ráðsins nr. 4064/89/EBE frá 21. desember 1989 um eftirlit 
með samfylkingum fyrirtækja) og ef hlutaðeigandi fyrirtæki/fyrirtækjahópur starfar a.m.k. á einu 
eftirfarandi sviða flutnings eða dreifingar og annaðhvort framleiðslu eða afhendingar rafmagns. 
Tilskipun 2003/54/EB, 21. mgr. 1. gr.  
109 Tilskipun 2003/43/EB, 8. mgr. formála.  
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raforkufyrirtækisins. Í þriðja lagi skal það tryggt að flutnings/dreifikerfisstjóri hafi 

virkt ákvarðanatökuvald sem er sjálfstætt frá öðrum samþættum einingum innan 

fyrirtækisins. Slíkt kemur þó ekki í veg fyrir ákveðna samræmingu til að tryggja 

að móðurfélagið hafi efnahagslega og stjórnunarlega yfirumsjón m.t.t. eigna, 

fjárhagsáætlunar, skuldsetningar dótturfyrirtækisins o.s.frv. Hins vegar er 

móðurfélaginu óheimilt að koma að daglegum rekstri flutnings-/dreifikerfisins og 

ákvörðunum er varða lagningu og endurnýjun flutnings-/dreifilína sem eru innan 

fjárhagsramma sem og aðra sambærilega gerninga. Að lokum skal flutnings-

/dreififyrirtækið koma á fót eftirlitsáætlun þar sem taldar eru upp þær aðgerðir 

sem koma eiga í veg fyrir að fyrirtækið beiti mismunun og hvernig eftirliti með 

því skuli háttað. Áætlunin skal leggja sérstakar skyldur á starfsfólk til að 

framfylgja þessum markmiðum. Árlegri skýrslu, þar sem gerð er grein fyrir 

þessum aðgerðum, skal skilað til eftirlitskyldra aðila í aðildarríkjunum.110 Á þessu 

sést að tilskipunin leggur víðtækar skyldur á aðildarríkin og á flutnings- og 

dreififyrirtækin um að ná fram aðskilnaði fyrirtækjanna og sjálfstæði þeirra.  

 

 

4.2.3. Opnun markaðarins fyrir neytendur 

Tilskipun 2003/54/EB boðar mikilvægi þess að allir notendur geti notið 

efnahagslegra ávaxta af opnum innri raforkumarkaði.111 Til að markaður virki sem 

skyldi þurfa neytendur að geta átt val um það við hvern þeir versla. Þannig mælir 

tilskipunin fyrir um að neytendur séu óbundnir og geti þannig valið birgja að 

vild.112 Opnun markaðarins var þó ekki innleidd strax, en krafa var sett um að 

aðildarríkin innleiddu fulla markaðsopnun í síðasta lagi 1. júlí 2007. 113 Þannig að 

nú ríkir full markaðsopnun á innri markaði ESB og hafa öll ríki ESB farið eftir 

þeim fyrirmælum.114 Neytendur eiga því að geta notið ávaxta af samkeppninni 

sem fylgir slíkum opnum markaði.  

 

 

                                                 
110 Tilskipun 2003/54/EB, 10. gr. mælir fyrir um sundurgreiningu flutningskerfisstjóra og 15. gr. 
mælir fyrir um sundurgreiningu dreifikerfisstjóra.  
111 Tilskipun 2003/54/EB, 19. mgr. formála. 
112 Tilskipun 2003/54/EB, 5. mgr. 3. gr.  
113 Tilskipun 2003/54/EB, 2. mgr. 30. gr.  
114 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2008a). Report from the Commission to the Council 
and the European Parliament: Progress in creating the internal gas and electricity market, bls. 2. 
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4.2.4. Eftirlit með markaðinum 

Til að markmið tilskipunarinnar um virkan markað sem einkennist af samkeppni 

nái fram að ganga er mikilvægt að til staðar sé skilvirkt eftirlit og að 

eftirlitsyfirvöld í aðildarríkjunum hafi fullnægjandi valdheimildir. Framkvæmda-

stjórnin lagði einnig áherslu á stofnun evrópsks samráðshóps eftirlitsaðila til að 

tryggja og efla samstarf og samráð þeirra á milli. Ekki er mælt fyrir um slíkt í 

tilskipuninni en slíkur vettvangur er boðaður í formála hennar.115 Með það að 

markmiði var samráðshópurinn ERGEG116 stofnaður af framkvæmdastjórninni 11. 

nóvember 2003 með ákvörðun 2003/796/EB.117 Hópurinn samanstendur af sjálf-

stæðum eftirlitsaðilum aðildarríkjanna og er ráðgefandi, en hlutverk hans er að 

aðstoða framkvæmdastjórnina í að styrkja innri markaðinn fyrir bæði rafmagn og 

gas.118  

 

Samkvæmt tilskipuninni ber aðildarríkjunum að skipa eftirlitsyfirvöld sem skulu 

vera fullkomlega óháð hagsmunum raforkumarkaðarins. Þannig skulu þau tryggja 

jafnræði, virka samkeppni og skilvirka starfsemi markaðarins. Til að ná þeim 

markmiðum skulu þau m.a. hafa eftirlit með: skilvirkri sundurgreiningu reikninga 

milli eininga raforkufyrirtækjanna, að flutnings- og dreifikerfisstjórar rækti 

hlutverk sín, að samkeppni og gagnsæi ríki á markaðinum og þeim aðferðum sem 

beitt er til að bregðast við skertri flutningsgetu.  

 

Eftirlitsyfirvöld skulu jafnframt bera ábyrgð á að ákveða eða samþykkja aðferða-

fræðina eða setja skilmála, annars vegar fyrir veitingu þjónustu í tengslum við 

jöfnun og hins vegar fyrir tengingu og aðgangi að innlendum netum, þ.m.t. 

gjaldskrám fyrir flutning og dreifingu. Þannig er reynt að tryggja að allir notendur 

búi við sömu gjaldskrá hvort sem þeir eru lóðrétt tengdir flutnings- eða 

dreififyrirtækjunum eða ekki. Til að geta sinnt hlutverki sínu skal eftirlits-

yfirvöldum gefin heimild til að krefjast þess að kerfisstjórar flutnings- og 

dreifikerfa breyti skilmálum, skilyrðum, gjaldskrám, reglum, aðferðum og 

aðferðafræði til að tryggja að þær séu hlutfallslegar og þeim beitt án 

                                                 
115 Tilskipun 2003/54/EB, tölul. 15. 
116 ERGEG er skammstöfun fyrir The European Regulators’ Group for Electricity and Gas. 
117 Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. L296, 14.11.2003. 
118 ERGEG. http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME. 
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mismununar. 119  Þannig boðar tilskipunin nokkuð víðtækt eftirlit hvað varðar 

sérleyfishluta starfseminnar, þ.e. flutning og dreifingu. Enda búa fyrirtækin við 

náttúrulega einokun og því í vænlegri stöðu til að mismuna fyrirtækjum um 

aðgang og hygla þannig mögulega fyrirtækjum sem tilheyra sömu fyrirtækja-

samsteypu. Hvað raforkusöluna varðar þá er eftirlitið líkt og um hefðbundinn 

markað sé að ræða, enda er mælt fyrir um að tekið sé tillit til sáttmála ESB og þar 

með þeirrar samkeppnislöggjafar sem hann boðar. Í því sambandi skal sérstaklega 

fylgjast með misnotkun á markaðsráðandi stöðu, einkum ef slíkt kemur niður á 

neytendum og leiðir til undirverðlagningar.120 

  

 

4.2.5. Opinber þjónusta og neytendavernd 

Eins og kom fram í inngangi þessa kafla þá er opinbert þjónustuhlutverk 

raforkunnar viðurkennt þótt markmið tilskipunarinnar sé innleiðing á 

markaðsbúskap. Þannig heimilar tilskipunin aðildarríkjunum að setja kvaðir á 

raforkufyrirtækin til að sinna opinberri þjónustu, enda sé það í þágu almennra 

efnahagslegra hagsmuna. Slíkar kvaðir lúta einkum að öryggi, verði afhendingar 

og verndun umhverfisins.121 Tilskipunin setur þó engar kvaðir á aðildarríkin að 

innleiða ákvæði um opinbera þjónustu en heimilar slíkar aðgerðir.  

 

Í opnu markaðsumhverfi er neytendavernd mikilvægur þáttur þar sem neytendur 

geta oft staðið höllum fæti gagnvart stórfyrirtækjum. Slík vernd er jafnvel enn 

mikilvægari þegar um svo viðkvæma og mikilvæga vöru sem raforku er að ræða. 

Þannig leggur tilskipunin skyldu á herðar aðildarríkjanna til að sjá til þess að 

almennir notendur fái notið alþjónustu. Í því felst rétturinn til tengingar við 

dreifikerfið, að fá raforku af tilteknum gæðum og á verði sem er samanburðarhæft 

og gagnsætt. Til að tryggja að þetta sé gert þá geta aðildarríkin útnefnt 

skyldubirgi. Tilskipunin skyldar jafnframt aðildarríkin til að gera viðeigandi 

ráðstafanir til að vernda neytendur og þá sérstaklega vanmegna viðskiptavini, t.d. 

kaupendur á mjög dreifbýlum svæðum.122  

                                                 
119 Tilskipun 2003/54/EB, 1. mgr. a–h liður, 23. gr.  
120 Tilskipun 2003/54/EB, 8. mgr. 23. gr.  
121 Tilskipun 2003/54/EB, 2. mgr. 3. gr.  
122 Tilskipun 2003/54/EB, 3. mgr. 3. gr. 
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4.2.6. Verndarráðstafanir 

Í ljósi mikilvægis raforku fyrir nútímasamfélög getur verið nauðsynlegt fyrir ríki 

að geta gripið til verndarráðstafana. Í því felst að ríki geta gripið til verndar-

ráðstafana komi til skyndilegrar kreppu á orkumarkaðinum og sé öryggi fólks, 

tækja eða búnaðar eða heildstæði kefisins í hættu.123 Þannig er hægt að víkja frá 

markaðsskipulaginu ef kreppa eða hætta steðjar að og banna markaðsaðgang en þó 

aðeins tímabundið. Dæmi um slík tilvik eru náttúruhamfarir svo sem stormur eða 

snjóflóð sem geta raskað öryggi orkubirgðanna.124  

 

Ráðstafanirnar verða þó að vera með þeim hætti að þær raski sem minnst 

starfsemi innri raforkumarkaðarins og meðalhófs verður að vera gætt, aðgerðirnar 

mega m.ö.o. ekki vera víðtækari en þörf krefur til að koma til móts við vandann. 

Aðildarríkjum sem grípa til slíkra ráðstafana ber að tilkynna þær öðrum 

aðildarríkjum og framkvæmdastjórn ESB. Ef hin aðildarríkin eða framkvæmda-

stjórnin meta það sem svo að ráðstafanirnar raski samkeppni og hafi neikvæð áhrif 

á viðskipti á einhvern þann hátt sem stríðir gegn sameiginlegum hagsmunum þá er 

hægt að krefja aðildarríki um að breyta ráðstöfunum sínum eða afnema þær.125  

 

 

4.2.7. Undanþágur frá fullri markaðsvæðingu 

Tilskipunin um innri markaðinn 2003/54/EB gerir víðtækar kröfur til raforkukerfa 

aðildarríkjanna. Þar sem kerfin eru afar ólík að stærð og samsetningu var talið 

nauðsynlegt að setja inn undanþáguákvæði til að koma til móts við sérstakar þarfir 

og aðstæður. Tilskipunin hefur að geyma þrjú meginundanþáguákvæði. Í fyrsta 

lagi veitir 26. gr. undanþágur, fyrir örríki, fyrir smá og einangruð raforkukerfi og 

tímabundnar undanþágur vegna tæknilegra vandræða við að opna markaðinn til 

tiltekinna notendahópa. Undanþágurnar sem mögulegt er að veita á þessum grunni 

eru ekki þær sömu fyrir þessi þrjú tilvik. Samkvæmt lagagagnagrunni ESB126 

hefur framkvæmdastjórnin haldið undanþágum frá tilskipuninni í lágmarki. 

Lúxemborg var þegar skilgreint sem smátt og einangrað kerfi í tilskipuninni 
                                                 
123 Tilskipun 2003/54/EB, 1. mgr. 24. gr.  
124 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2001). Commission staff working paper: Completing 
the internal energy market, bls. 43.  
125 Tilskipun 2003/54/EB, 2. og 3. mgr. 24. gr.  
126 Lagagagnagrunn Evrópusambandsins er hægt að nálgast undir slóðinni: http://eur-lex.europa. 
eu/en/ index.htm  
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samkvæmt 1. mgr. 26. gr. Undanþágurnar sem hafa verið veittar eru alls fimm. 

Fyrir Portúgal í tilfelli Azor-eyja annars vegar og Madeira hins vegar þar sem um 

einangruð örkerfi er að ræða.127 Malta og Kýpur hafa bæði fengið undanþágu frá 

tilskipuninni á þeim grunni að þau eru smá og einangruð kerfi.128 Eistland hefur 

fengið tímabundnar undanþágur vegna tæknilegra vandkvæða við opnun 

markaðarins til 2012.129 Í öðru lagi er mögulegt að veita undanþágu á grundvelli 

15. gr. tilskipunarinnar. Hún heimilar undanþágu frá sundurgreiningu dreifi-

kerfisstjóra gagnvart samþættum raforkufyrirtækjum ef dreififyrirtækið þjónar 

færri en 100.000 tengdum viðskiptavinum eða litlum og einangruðum raforku-

kerfum. Ef ríki uppfylla þessi skilyrði er hægt að beita undanþágunni og þarf ekki 

að sækja sérstaklega um hana. Í þriðja lagi er undanþáguheimild í 8. mgr. 3. gr. 

sem gefur svigrúm til að beita ekki 6., 7., 20. og 22. gr. ef beiting þeirra kemur í 

veg fyrir að raforkufyrirtækin geti sinnt öðrum skyldum sem á þau eru lögð. Ekki 

þarf heldur að sækja sérstaklega um beitingu þessarar undanþáguheimildar. 

 

 

4.3. Endurnýjanlegir orkugjafar til rafmagnsframleiðslu 
Kostir nýtingar endurnýjanlegra orkugjafa eru fjölmargir. Í fyrsta lagi eru 

endurnýjanlegar orkulindir staðbundnar og skapa því atvinnutækifæri innan ESB. 

Í öðru lagi stuðlar nýting endurnýjanlegra orkugjafa að tækniframförum á sviðinu. 

Slíkar framfarir leiða til þess að kostnaður við nýtingu þeirra lækkar og verður 

samkeppnishæfari við hefðbundnari orkugjafa. Í þriðja lagi losa endurnýjanlegir 

orkugjafar ekki koltvísýring út í andrúmsloftið. Notkunin stuðlar því að 

umhverfisvernd og sjálfbærri þróun og auðveldar þannig ESB að standa við 

skuldbindingar sínar gagnvart Kýótó-bókun Sameinuðu þjóðanna. Að lokum er 

möguleikinn á að nýta endurnýjanlega orkugjafa vannýttur innan ESB. Ókostur 

endurnýjanlegu orkunnar er að hún er enn sem komið er dýrari en hefðbundnir 

                                                 
127 Ákvörðun 2006/375/EB og ákvörðun 2004/920/EB. 
128  Commission Decision of 28 November 2006 granting Malta a derogation from certain 
provisions of Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council. 
Stjórnartíðindi ESB L332, 30.11.2006 og Commission Decision of 25 September 2006 granting 
the Republic of Cyprus a derogation from certain provisions of Directive 2003/54/EC of the 
European Parliament and of the Council. Stjórnartíðindi ESB L 270, 29.9.2006. 
129 Tilskipun 2008/3/EB. 
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orkugjafar sem hefur leitt til þess að aðildarríki ESB notast í meira mæli við 

hefðbundna orkugjafa.130  

 

Tilskipun 2001/77/EB frá 27. september 2001 hefur það að markmiði að auka 

framleiðslu raforku frá endurnýjanlegum orkugjöfum til notkunar á hinum innri 

raforkumarkaði ESB og skapa grundvöll fyrir rammaákvæði ESB þar að 

lútandi.131 Tilskipunin er því hluti af stefnu og aðgerðum ESB til að auka öryggi 

orkubirgða sem gera bandalagið síður háð utanaðkomandi orkugjöfum. Þó að 

tilskipunin tilheyri fremur þeim hluta orkustefnunnar sem snýr að öryggi 

orkubirgðanna en að innri raforkumarkaði þá verður hún engu að síður tekin til 

skoðunar hér. Ástæða þess er sú að hún fjallar um notkun endurnýjanlegra 

orkugjafa til raforkuframleiðslu á innri raforkumarkaði og því einnig hluti af þeirri 

stefnu sem snýr að raforkumarkaðinum sem hér er til umfjöllunar. Að auki hefur 

tilskipunin verið innleidd í íslenskan rétt og því góður efniviður til að meta áhrifin 

af stefnu ESB á íslensku raforkumarkaðsstefnuna. Markmið þessa kafla er að fara 

yfir helstu þætti sem tilskipun 2001/77/EB innleiðir. 

 

 

4.3.1. Innlend leiðbeinandi markmið 

Tilskipunin mælir fyrir um að aðildarríkin skulu gera ráðstafanir til að auka 

notkun rafmagns frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Í viðauka við tilskipunina 

hefur hverju aðildarríki verið gefið viðmiðunargildi fyrir setningu innlendra 

markmiða þar að lútandi. Skulu aðildarríkin við setningu markmiða sinna taka 

tillit til viðmiðunargildanna sem og innlendra skuldbindinga sem settar hafa verið 

í tengslum við skuldbindingar ESB er snerta Kýótó-bókunina. Jafnframt er gerð sú 

krafa að aðildarríkin birti skýrslu sem inniheldur greiningu á því hvernig tekist 

hefur að ná hinum leiðbeinandi markmiðum. Á grundvelli skýrslnanna skal 

framkvæmdastjórnin meta hvernig aðildarríkjunum tekst til að ná markmiðunum 

og hvernig markmiðin samrýmast heildarmarkmiði sambandsins um 12% 

heildarnotkun rafmagns frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Framkvæmdastjórnin 

skal á grundvelli þessarar greiningar og eftir því sem við á koma með tillögur til 
                                                 
130 Tilskipun 2001/77/EB, 1. mgr. formála og Piebalgs, A. (2008). Consumer come first in the 
internal energy market: Keynote speech at the conference on the rights of energy consumers. 
Brussels 6 May 2008, bls. 3.  
131 Tilskipun 2001/77/EB, 1. gr.  
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Evrópuþingsins og ráðherraráðsins. Ef niðurstaðan er á þá leið að innlendu 

markmiðin samrýmist ekki hinu leiðbeinandi heildarmarkmiði getur 

framkvæmdastjórnin gert að tillögu sinni að setja innlend markmið, þ.m.t. 

lögboðin markmið.132  

 

Þannig eru markmiðin einungis leiðbeinandi fyrir aðildarríkin sem veikir nokkuð 

aðgerðir til að stuðla að aukinni notkun endurnýjanlegra orkugjafa til rafmagns-

framleiðslu. Ríkin geta þó ekki virt þau að vettugi þar sem slíkt getur kallað yfir 

þau lögboðin markmið. Hins vegar verður að teljast líklegt að setning slíkra 

lögboðinna markmiða sé einungis beitt ef ríki eru verulega fjarri þeim 

viðmiðunarmarkmiðum sem tilskipunin mælir fyrir um.  

 

 

4.3.2. Upprunaábyrgð 

Upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum er 

staðfesting á því að raforka sé í raun framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum 

Þannig eru upprunaábyrgðir nauðsynlegar til að greiða fyrir viðskiptum með 

rafmagn sem framleitt eru með endurnýjanlegum orkugjöfum. Einnig gegna þær 

mikilvægu hlutverki til að auka gagnsæi til að notendur geti valið milli 

endurnýjanlegra og óendurnýjanlegra orkugjafa. Aðildarríkin skulu samkvæmt 

tilskipuninni sjá til þess að gefnar séu út upprunaábyrgðir fyrir rafmagn sem 

framleitt er frá endurnýjanlegum orkugjöfum og tilnefna eftirlitsaðila til að hafa 

eftirlit með útgáfu upprunaábyrgða. Tilskipunin gerir jafnframt kröfu um 

gagnkvæma viðurkenningu á upprunaábyrgðum milli aðildarríkja, og ef þörf 

krefur getur framkvæmdastjórnin komið að málum og skyldað ríki til að 

viðurkenna upprunaábyrgðir. 133  Hins vegar krefst tilskipunin þess ekki að 

aðildarríkin viðurkenni kaup á upprunaábyrgðum frá öðrum aðildarríkjum eða 

samsvarandi kaup á rafmagni sem lið í því að standa við innlenda kvótaskyldu.134 

Þannig leggur tilskipunin kröfur á aðildarríkin um gerð og framkvæmd uppruna-

ábyrgða og viðurkenningu á slíkum ábyrgðum milli aðildarríkja, en ekki eru settar 

kröfur á aðildarríkin varðandi slík viðskipti milli landa.    

                                                 
132 Tilskipun 2001/77/EB, 3. gr. 
133 Tilskipun 2001/77/EB, 4. mgr. 5. gr.  
134 Tilskipun 2001/77/EB, 10. mgr. formála. 
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4.3.3. Styrkjakerfi 

Þar sem endurnýjanlegir orkugjafar eru vannýttir og ennþá dýrari en hefðbundnir 

orkugjafar þá er þörfin fyrir opinbera styrki viðurkennd. Slík opinber 

stuðningskerfi geta verið ýmiss konar, t.d. græn vottorð, fjárfestingavottorð, 

undanþágur frá skatti, skattalækkanir og beinar niðurgreiðslur. Tilskipunin mælir 

ekki fyrir um hvers konar stuðningskerfi aðildarríkin skulu notast við og ástæða 

þess er einkum lítil reynsla af innlendu kerfunum sem og lítil framleiðsla 

rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum. Það var hins vegar talin þörf á að 

aðlaga stuðningskerfin að þróun innri raforkumarkaðarins eftir ákveðið aðlögunar-

tímabil. 135  Tilskipunin mælir því fyrir um að framkvæmdastjórnin skuli meta 

stuðningskerfi aðildarríkjanna og leggja fram skýrslu um árangur stuðnings-

kerfanna og, ef við á, koma með tillögu um rammaákvæði fyrir stuðningskerfi 

ESB þar að lútandi. 136  Framkvæmdastjórn ESB hefur metið það svo að slíkt 

rammaákvæði væri nauðsyn en þann 23. janúar 2008 gaf hún út nýjar 

viðmiðunarreglur um ríkisstyrki vegna umhverfisverndar. Þar er sérstaklega mælt 

fyrir um ríkisstyrki vegna framleiðslu á endurnýjanlegri orku. Þar segir að 

ríkisstyrkur geti verið réttlætanlegur ef kostnaður vegna framleiðslu 

endurnýjanlegrar orku er meiri en kostnaður vegna framleiðslu á annarri orku sem 

er ekki eins umhverfisvæn, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.137 Þannig hefur 

ESB þegar veitt aðildarríkjunum leiðbeiningar um hvers lags aðgerðir til 

stuðnings nýtingar á endurnýjanlegum orkugjöfum teljast samrýmanlegar 

ríkisstyrkjareglum ESB. Slíkar leiðbeiningar geta mögulega ýtt við aðildarríkjum 

að veita ríkistyrki til nýtingar á endurnýjanlegum orkugjöfum og þær geta 

sannarlega aðstoðað aðildarríkin að veita löglega styrki. Einungis er þó um að 

ræða leiðbeiningar og engar skyldur eru lagðar á aðildarríkin um veitingu slíkra 

ríkisstyrkja.  

 

 

4.3.4. Aðgangur að flutnings- og dreifikerfum  

Eins og kom fram í kaflanum um skipulag raforkumarkaðarins þá hefur aðgangur 

þriðju aðila að dreifi- og flutningskerfunum staðið innri markaðinum fyrir þrifum. 
                                                 
135 Tilskipun 2001/77/EB, 12., 14. og 15. mgr. formála. 
136 Tilskipun 2001/77/EB, 1. og 2. mgr. 4. gr.  
137  Stjórnartíðindi Evrópusambandsins (2008). Community guidelines on state aid for 
environmental protection, kafli 1.5.6., 48. mgr.  
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Það sama gildir um framleiðendur endurnýjanlegra orkugjafa og annarra orkugjafa, 

en þeir þurfa að geta tengst flutnings- og dreifikerfunum á hagkvæman og 

hlutlausan hátt. Þannig gerir tilskipunin kröfu til aðildarríkjanna um að gera 

nauðsynlegar ráðstafanir til að fyrirtæki sem reka flutnings- og dreifikerfi ábyrgist 

flutning og dreifingu á rafmagni frá endurnýjanlegum orkugjöfum.138 

  

Tilskipunin veitir nokkra jákvæða mismunun til handa framleiðendum raforku frá 

endurnýjanlegum orkugjöfum. Í fyrsta lagi er opnað fyrir möguleika á að veita 

slíku rafmagni forgang að veitukerfinu.139 Í öðru lagi skulu fyrirtæki sem reka 

flutningskerfi veita framleiðendum sem nota endurnýjanlega orkugjafa forgang 

þegar þau afhenda búnað til orkuframleiðslu, að því marki sem rekstur innlendra 

raforkukerfa leyfir. 140  Í þriðja lagi geta aðildarríkin skyldað flutnings- og 

dreififyrirtæki til að tryggja að gjöld fyrir flutning og dreifingu á rafmagni frá 

orkuverum sem nýta endurnýjanlega orkugjafa endurspegli þann kostnaðarábata 

sem tengingin við veitukerfið getur leitt af sér.141 Aðgerðir sem þessar geta ýtt 

undir framleiðslu raforku frá endurnýjanlegum orkugjöfum en flest úrræðanna eru 

valfrjáls og því undir aðildarríkjunum komið hvort þau komi þeim í framkvæmd.  

 

 

4.3.5. Einföldun leyfisveitinga og málsmeðferðar 

Þar sem geirinn fyrir rafmagn frá endurnýjanlegum orkugjöfum er fremur 

vanþróaður er það metið sem svo að sérstakt tillit verði að taka til uppbyggingar 

hans. Það er einkum gert með endurskoðun á stjórnsýslureglum með leyfi til 

byggingar orkuvera sem framleiða rafmagn úr endurnýjanlegum orkugjöfum.142 

Tilskipunin gerir þá kröfu til aðildarríkjanna að þau meti fyrirliggjandi laga- og 

regluramma með tilliti til málsmeðferðar til leyfisveitinga eða annarra 

málsmeðferða. Endurskoðunin skal stefna að því að ná þremur markmiðum. Í 

fyrsta lagi að fækka hindrunum í lögum svo og öðrum hindrunum sem eru í vegi 

fyrir aukinni framleiðslu rafmagns frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Í öðru lagi 

að einfalda og hraða málsmeðferð. Í þriðja lagi að tryggja að reglur séu hlutlægar, 

                                                 
138 Tilskipun 2001/77/EB, 1. gr.  
139 Tilskipun 2001/77/EB, 1. mgr. 7. gr.  
140 Tilskipun 2001/77/EB, 1. mgr. 7. gr.  
141 Tilskipun 2001/77/EB, 2. mgr. 6. gr.  
142 Tilskipun 2001/77/EB, 18. og 20. gr. formála. 
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gagnsæjar og án mismununar og í samræmi við þá sérstöku eiginleika þeirrar 

tækni sem notuð er í tengslum við endurnýjanlega orkugjafa.143  

 

 

4.4. Árangur raforkumarkaðsstefnunnar  
4.4.1. Almenn staða orkustefnunnar 

Umræðan að framan sýndi að orkustefna ESB er nokkuð brotakennd, þ.e. hún nær 

til sumra þátta orkumálanna en aðrir þættir eru alfarið fyrir utan hana. Ástæða 

þess hefur fyrst og fremst verið rakin til þess að aðildarríki sambandsins hafa ekki 

viljað afsala völdum sínum á sviði orkumála. Í því augnamiði að meta hver er best 

til þess fallin að leysa verkefnin notast ESB við hina svokölluðu nálægðarreglu 

(subsidiary principle). Í henni felst að ESB skal einungis fást við þau verkefni 

sem talið er að betur sé hægt að leysa á ESB-stiginu en á ríkjastiginu. Svo virðist 

því sem stofnanir ESB og aðildarríkin greini á um hvor aðilinn sé betur til þess 

fallinn að kljást við orkumálin. Slíkur ágreiningur grefur að nokkru leyti undan 

nálægðarreglunni þar sem þetta leiðir til þess að henni er ekki beitt á samræmdan 

hátt í stefnumörkun ESB.144 Þó ber að hafa í huga að valdaframsal tryggir ekki 

sjálfkrafa velgengni tiltekinnar stefnu og framsal aðildarríkja á valdi sínu er langt 

frá því að vera sjálfsagður hlutur. Nugent segir í þessu sambandi: „Grunn 

forsenda fyrir árangursríkri stefnuþróun er að kostir þess að vinna saman séu 

fleiri en ókostirnir“145 Kostirnir eru oftast efnahagslegs eðlis en ókostirnir eru 

framsal fullveldis og ákvörðunartökuvalds frá ríkjunum til ESB. Þetta er það sem 

ESB og aðildarríkin þurfa að vega og meta í öllum málaflokkum. 146  Stóra 

spurningin sem ESB og aðildarríkin standa frammi fyrir er hvort kostirnir séu 

fleiri en gallarnir hvað orkumálin varðar.  

 

Framkvæmdastjórnin, Evrópuþingið og leiðtogaráðið hafa svarað þessari 

spurningu fyrir sitt leyti og telja að ESB sé betur til þess fallið að taka á 

vandamálunum sem blasa við í orkumálum. Því hefur framkvæmdastjórnin á 

síðastliðnum tveimur árum sett hina sameiginlegu orkustefnu á oddinn. Fyrst með 

                                                 
143 Tilskipun 2001/77/EB, 1. mgr. 6. gr.  
144 Nugent, N. (2006). The government and politics of the European Union, bls. 389–390. 
145 Nugent, N. (2006). The government and politics of the European Union, bls. 353.  
146 Nugent, N. (2006). The government and politics of the European Union, bls. 353. 
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birtingu hinnar svokölluð Grænbókar (Green Paper)147 árið 2006 og í framhaldinu 

með orðsendingu (Communication) árið 2007 til ráðherraráðsins og Evrópu-

þingsins.148 Þó að framkvæmdastjórnin hafi ein rétt til þess að eiga frumkvæði að 

stefnu og löggjöf hefur hún fengið dýrmætan stuðning við stefnumótunaráætlun 

sína bæði frá Evrópuþinginu og leiðtogaráðinu. Sérstaklega hefur stuðningur 

leiðtogaráðsins frá því í mars 2007 mikla pólitíska þýðingu en þar lögðu æðstu 

stjórnmálaleiðtogar aðildarríkjanna blessun sína yfir framkomnar tillögur 

framkvæmdastjórnarinnar og hvöttu til þess að tillögurnar yrðu útfærðar nánar og 

settar í framkvæmd hið fyrsta.149 

 

Stefnumótunargögnin birta sýn framkvæmdastjórnarinnar fyrir ESB á sviði 

orkumála. Plöggin leggja áherslu á hvernig takast skuli á við þær ögranir sem 

Evrópa stendur frammi fyrir bæði í nútíð og náinni framtíð. Samkvæmt þeim er 

markmið orkustefnunnar þríþætt. Í fyrsta lagi að auka öryggi orkubirgða og með 

því að draga úr því hversu háð sambandið er innfluttri orku. Framkvæmdastjórnin 

hefur sýnt fram á að núverandi stefna muni ekki geta snúið þróuninni við og 

sambandið mun verða enn háðara innfluttum orkugjöfum. Í öðru lagi er markmið 

stefnunnar að stuðla að sjálfbærri þróun og kljást við loftslagsbreytingar. Það er 

hægt að rekja um 80% af losun gróðurhúsalofttegunda, sem er talið valda 

loftslagsbreytingum og loftmengun, til orkunotkunar. Núverandi stefna mun leiða 

til frekari aukningar á losun gróðurhúsalofttegunda og mun þar með ekki stuðla að 

sjálfbærri þróun. Í þriðja lagi er markmið stefnunnar að auka samkeppnishæfni 

sambandsins í anda Lisabon-áætlunarinnar. Orkumálin stuðla að frekari 

samkeppnishæfni með því að tryggja framboð á orku á viðráðanlegu verði.150 Til 

að ná markmiðum stefnunnar hefur framkvæmdastjórnin sett fram aðgerðaáætlun 

og er framkvæmd hennar þegar hafin. Þann 19. september 2007 voru lagðar fram 

umfangsmiklar tillögur að þriðja orkupakkanum fyrir innri markaðinn um rafmagn 

                                                 
147  Framkvæmdastjórn ESB (2006). Green paper: A European strategy for sustainable, 
competitive and secure energy. 
148  Framkvæmdastjórn ESB (2007a). Communication from the Commission to the European 
Council and the European Parliament: An energy policy for europe. 
149  Leiðtogaráð Evrópusambandsins (2007). Brussels European Council 8/9 March 2007: 
Presidency conclusions.  
150 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2007a). Communication from the Commission to the 
European Council and the European Parliament: An energy policy for Europe, bls. 3–5. 
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og gas.151 Næsta skref framkvæmdastjórnarinnar var tekið 22. nóvember 2007 

þegar lögð var fram áætlun til að stuðla að frekari tækniframförum innan 

orkugeirans. 152  Þriðja skrefið var stigið 23. janúar 2008 þegar framkvæmda-

stjórinn lagði fram tillögu að nýrri tilskipun til að stuðla að notkun 

endurnýjanlegra orkugjafa fyrir rafmagn, hitun og kælingu og vistvænt 

eldsneyti. 153  Frekari aðgerða er að vænta á næstunni en áætlaður tímarammi 

aðgerðaáætlunarinnar er frá fyrri hluta árs 2007 til loka árs 2009. Þannig mun það 

ráðast á næstu misserum og árum hvort metnaðarfullar áætlanir framkvæmda-

stjórnarinnar um nýja og öflugri orkustefnu ESB verði að veruleika eða hvort 

aðildarríkin spyrni enn við fótunum og vilji fremur taka á orkumálunum á 

vettvangi ríkjanna. Ennfremur mun tíminn leiða það í ljós hvort stefnan muni geta 

tekið á þeim áskorunum sem aðildarríki ESB standa frammi fyrir á sviði orkumála. 

Í næstu undirköflum verður farið stuttlega yfir þær tillögur sem fram eru komnar á 

sviði innri raforkumarkaðarins og frekari nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa til 

rafmagnsframleiðslu. 

 

 

4.4.2. Innri raforkumarkaðurinn 

Tilskipun 2003/54/EB gekk í gildi í aðildarríkjum ESB í síðasta lagi þann 1. júlí 

2004. Einhver brotalöm virðist vera á því og höfðu t.a.m. sum aðildarríki ekki 

innleitt tilskipunina sem skyldi rúmum þremur árum síðar. Hins vegar má segja að 

almennt sé komin tæplega fjögurra ára reynsla á tilskipunina hjá aðildarríkjum 

ESB. Framkvæmdastjórnin hefur, eins og tilskipunin mælir fyrir um, markvisst 

fylgst með beitingu hennar og árangri. Niðurstaða framkvæmdastjórnarinnar er að 

markaðsopnunin hefur leitt til jákvæðrar niðurstöðu á ýmsum sviðum, t.d. bættrar 

þjónustu og lækkaðs verðs. Markaðurinn er þó enn ekki samþættur í þeim 

skilningi að um einn markað sé að ræða. Þar ríkir enn svæðisbundin einokun, 

                                                 
151 Sjá tillögur í: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2007b). Proposal for a directive of the 
European Parliament and of the Council amending Directive 2003/54/EC concerning common 
rules for the internal market in electricity.  
152  Sjá tillögur í: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2007c). Communication from the 
Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions: A European strategic energy technology plan (SET-
Plan): Towards a low carbon future.  
153 Sjá tillögur í: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2008b). Proposal for a directive of the 
European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable 
sources.  
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samþjöppun á markaði í ríkjunum er enn mikil, lóðrétt samþætting orku-

fyrirtækjanna er enn of mikil, samkeppni er lítil og í samræmi við það hefur 

raforkuverð ekki lækkað sem skyldi, gagnsæi er of lítið, lítil viðskipti eiga sér stað 

yfir landamæri og eru markaðirnir því staðbundnir í eðli sínu og endurfjárfesting í 

flutningskerfinu er lítil. Þannig er það niðurstaða framkvæmdastjórnarinnar að enn 

séu til staðar hindranir fyrir samþættum innri raforkumarkaði ESB.154  

 

Til að koma til móts við annmarka innri markaðarins lagði framkvæmdastjórnin 

fram þriðja orkupakkann 19. september 2007. Þriðji orkupakkinn samanstendur af 

fimm gerðum, tvær snúa að gasmarkaðnum, tvær að raforkumarkaðinum og sú 

fimmta lýtur að stofnun fyrir samstarf evrópskra eftirlitsstofnana. Þær gerðir sem 

snúa að raforkumarkaðinum og lúta að efni þessarar ritgerðar eru annars vegar 

breytingar á tilskipun 2003/54/EB um sameiginlegar reglur fyrir innri 

orkumarkaðinn155 og hins vegar breytingar á reglugerð 1228/2003 um viðskipti á 

raforku milli landa. 156  Farið verður stuttlega yfir helstu breytingarnar sem 

tillögurnar boða. Verður það gert í einni umfjöllun þar sem um er að ræða 

samhangandi breytingar á innri raforkumarkaðinum eins og framkvæmdastjórnin 

hefur kynnt þær, þótt í reynd sé um tvær gerðir að ræða.157 

 

Þær meginbreytingar sem tillagan boðar eru fjórar. Fyrst ber að telja kröfuna um 

sundurgreiningu á eignarhaldi flutningskerfanna, þ.e. flutningsfyrirtæki geta ekki 

lengur verið hluti af fyrirtækjasamsteypu sem einnig eru í vinnslu og sölu. Ástæða 

þessa er að núgildandi lagalegur aðskilnaður nægir ekki til að stuðla að virkum 

innri markaði. Á það einkum við um lóðrétt samþættu fyrirtækin en þau hafa 

tilhneigingu til að vera hliðholl fyrirtækjum í sömu fyrirtækjasamsteypu er varðar 

aðgang að netunum. Einnig þá hefur sýnt sig að fyrirkomulagið dregur úr hvata til 
                                                 
154 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2008a). Report from the Commission to the Council 
and the European Parliament: Progress in creating the internal gas and electricity market, bls. 2–
5, og Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2007b). Proposal for a directive of the European 
Parliament and of the Council amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the 
internal market in electricity, bls. 2. 
155 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2007b). Proposal for a directive of the European 
Parliament and of the Council amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the 
internal market in electricity. 
156 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2007d). Proposal for a regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1228/2003 on conditions for access 
to the network for cross-border exchanges in electricity. 
157 Í þessari umfjöllun er einkum stuðst við orðsendingu tillagnanna (explanatory memorandum), 
sem er nákvæmlega eins fyrir báðar tillögurnar. 
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fjárfestingar í flutningsnetunum þar sem fjárfestingar geta einnig verið 

fyrirtækjum utan samsteypunnar til hagsbóta.158 Mörg aðildarríki hafa þegar stigið 

það skref að aðskilja eignarhaldið og hefur reynsla þeirra m.a. leitt i ljós jákvæð 

áhrif á verð, fjárfestingar og samþjöppun markaðarins.159 Tillagan býður einnig 

upp á annan valkost, þ.e. sjálfstæða kerfisstjóra. Það fyrirkomulag gerir 

fyrirtækjunum kleift að eiga flutningskerfin og stunda jafnframt vinnslu og sölu. 

Kerfisstjórinn fer þá með alla starfsemi flutningskerfisins þótt eignarhaldið sé hjá 

raforkufyrirtækjunum. Hins vegar verður að tryggja fullt sjálfstæði flutnings-

kerfisins eins og um fulla sundurgreiningu eignarhalds sé að ræða. Með þessu er 

boðið upp á valkost fyrir þau ríki sem ekki vilja stíga skrefið til fulls og 

sundurgreina eignarhald raforkufyrirtækjanna. Reglurnar ná bæði til fyrirtækja í 

eigu hins opinberra og í einkaeigu. Hvað varðar opinberu fyrirtækin, þá er ekki 

verið að gera kröfu um einkavæðingu, heldur geta tveir opinberir aðilar farið með 

stjórn hvors þáttar fyrir sig að því gefnu að þessi aðskilnaður sé tryggður. Krafan 

um sundurgreiningu gengur enn lengra því hún nær einnig til fyrirtækja í þriðju 

ríkjum sem sinna viðskiptum innan ESB.160 Þessi krafa tillögunnar um skiptingu 

eignarhalds flutningskerfisins hefur verið langumdeildasti þáttur þriðja 

orkupakkans.161  

  

Í öðru lagi felur tillagan í sér aukin völd og sjálfstæði eftirlitsaðila í aðildar-

ríkjunum. Það hefur sýnt sig að staða eftirlitsaðila í aðildarríkjunum er afar 

misjöfn og veik í allmörgum tilfellum. Reynsla þeirra ríkja sem hafa haft opinn 

markað í nokkur ár hefur sýnt að sterk staða eftirlitsyfirvalda er mjög mikilvæg 

svo markaðurinn virki sem skyldi. Í tillögunni eru völd eftirlitsaðila styrkt, m.a. til 

að kanna hvort flutnings- og dreififyrirtækin fari að þeim kröfum sem á þau eru 

lögð, til að endurskoða fjárfestingaáætlanir flutningsfyrirtækjanna og auka virkni 
                                                 
158 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2007b). Proposal for a directive of the European 
Parliament and of the Council amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the 
internal market in electricity, bls. 4–5.  
159  Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2007e). Commission staff working document 
accompanying the legislative package on the internal market for electricity and gas COM(2007) 
528 final, COM(2007) 529 final, COM(2007) 530 final, COM(2007) 531 final, COM(2007) 532 
final, SEC(2007) 1180: Impact assessment, bls. 33–41. 
160 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2007b). Proposal for a directive of the European 
Parliament and of the Council amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the 
internal market in electricity, bls. 4–7. 
161  Deilan hefur einkum verið á vettvangi ráðherraráðsins, sjá m.a. í: Ráðherraráð 
Evrópusambandsins (2008). 2854th Council meeting, Transport, Telecommunications and Energy, 
Brussels, 28 February 2008. 
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neytendaverndar. Tillagan leggur einnig skyldu á eftirlitsaðila til samstarfs yfir 

landamæri sem og samstarf á vettvangi evrópskrar stofnunar eftirlitsaðila sem lagt 

er til að verði stofnuð.162  

 

Í þriðja lagi er í tillögunni gerð krafa til flutningsfyrirtækjanna um samstarf, þ.e. 

komið er á fót evrópskum samstarfsvettvangi og svæðisbundnu samstarfi. Með 

slíku samstarfi skulu þau einkum einbeita sér að þróun markaðs og tæknilegra 

kóda, samræmingu á starfsemi netanna og samræmingu í fjárfestingaáætlunum 

netanna. Slíkt samstarf er þegar til staðar í dag en ekki er skylda til þátttöku í því 

og hefur það veikt nokkuð samstarfið og möguleikana til að vinna að 

fyrirliggjandi verkefnum.163 

 

Í fjórða lagi mælir tillagan fyrir frekari aðgerðum til að styrkja innri markaðinn. 

Það eru einkum aðgerðir sem lúta að því að styrkja frekar aðgengi þriðju aðila að 

netunum, auka gagnsæi markaðarins, auka samþættingu markaðarins og auka 

aðgengi raforkusala að neytendum í smásöluviðskiptum.164  

 

Í þessari tillögu framkvæmdastjórnarinnar er viðhaldið þeirri meginstefnu ESB að 

raforkumarkaðurinn sé sérstakur markaður, líkt og markaður fyrir fjarskipti, sam-

göngur og póstmál, þar sem viðurkennt er að þessir markaðir hafi opinberu 

þjónustuhlutverki að gegna. Samkeppni er því einungis innleidd þar sem henni 

verður komið við og mikilvægur hluti þess er aðskilnaður sérleyfisstarfsemi og 

samkeppnisstarfsemi. Tillagan er því enn ein tilraun framkvæmdastjórnarinnar til 

að stoppa í götin sem hindra samkeppnishæfan innri raforkumarkað ESB og 

gengið er enn lengra til að tryggja þennan aðskilnað svo það megi verða. 

 

 

                                                 
162 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2007b). Proposal for a directive of the European 
Parliament and of the Council amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the 
internal market in electricity, bls. 7–12. 
163 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2007b). Proposal for a directive of the European 
Parliament and of the Council amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the 
internal market in electricity, bls. 13–15. 
164 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2007b). Proposal for a directive of the European 
Parliament and of the Council amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the 
internal market in electricity, bls. 15. 
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4.4.3. Endurnýjanlegir orkugjafar til rafmagnsframleiðslu 

Árið 1997 markaði ESB þá stefnu að ná 12% hlutfalli af endurnýjanlegri orku í 

orkunotkun sinni árið 2010 sem þýddi tvöföldun borið saman við árið 1997. Er 

tilskipun 2001/77/EB hluti af aðgerðum til að ná því markmiði. Framkvæmda-

stjórnin telur nú að þetta takmark muni ekki nást. Hún vill þó ekki meina að 

stefnan hafi algjörlega mistekst þar sem hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa hafði 

aukist um 55% árið 2007. Framkvæmdastjórnin telur að helsta ástæða þess að 

takmarkið muni ekki nást er hærri kostnaður vegna endurnýjanlegra orkugjafa 

borið saman við hefðbundna orkugjafa, skortur á samhangandi og áhrifaríkri 

stefnu ESB og langtímasýn hvað varðar nýtingu endurnýjanlega orkugjafa.165 Til 

að koma til móts við þessa annmarka og gera enn betur til að auka notkun 

endurnýjanlegra orkugjafa hefur framkvæmdastjórnin lagt fram nýja tilskipun um 

nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa.166 Tillagan er mun umfangsmeiri en tilskipun 

2001/77/EB en hún tekur auk rafmagns til hitunar og kælingar og vistvæns 

eldsneytis. Ekki er gert ráð fyrir því að hún muni leysa tilskipun 2001/77/EB af 

hólmi nema þegar um skörun er að ræða.  

 

Hvað snýr að endurnýjanlegum orkugjöfum til rafmagnsframleiðslu þá eru megin-

breytingar tillagnanna einkum fjórar. Í fyrsta lagi er gerð krafa um bindandi 

markmið um hlutfall orkunotkunar frá endurnýjanlegum orkugjöfum fyrir 

aðildarríkin. Meginmarkmið tilskipunarinnar er að hlutfallið sé 20% sameiginlega 

fyrir ríki ESB og hvert ríki hefur sín bindandi markmið sem ganga upp í 

heildarmarkmiðið. 167  Þessi krafa um bindandi markmið er helsta nýjung 

tilskipunarinnar. Markmiðin eru reiknuð á grunni núverandi stöðu ríkjanna hvað 

nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa varðar sem og möguleika ríkjanna til nýtingar 

þeirra. Byrjunarpunktur ríkjanna er því afar misjafn og sama má segja um 

möguleika þeirra til nýtingar. Markmið aðildarríkjanna fyrir árið 2020 eru á bilinu 

                                                 
165 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2007a). Communication from the Commission to the 
European Council and the European Parliament: An energy policy for Europe, bls. 13.  
166 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2008b). Proposal for a directive of the European 
Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources. 
167 Þetta er hluti af allsherjar „20% fyrir árið 2020“ stefnumörkun ESB, en markmiðið er einnig að 
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um 20% og auka orkunýtingu um 20% fyrir árið 2020. Sjá 
m.a. í Stjórnartíðindi Evrópusambandsins (2008). Community guidelines on state aid for 
environmental protection, 3. mgr. kafli 1.1. 
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4%–49%.168 Til draga úr kostnaði ríkja við að ná markmiðum sínum er heimilað 

að ríki noti orku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum í öðrum 

ríkjum auk endurnýjanlegrar orku sem neytt er í öðrum ríkjum til að ná 

landsmarkmiðum sínum. Slíkt kallar á samræmdar reglur um upprunaábyrgðir og 

tilfærslu á þeim. Boðar tillagan því breytingu á gildandi regluverki um uppruna-

ábyrgðir til að koma til móts við þetta og er það önnur meginbreyting 

tillagnanna.169  

 

Það hefur sýnt sig að skortur á gagnsæum reglum og samhæfingu milli 

leyfisveitenda hindrar nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa. Þriðja megintillagan 

snýr því að því að ýta úr vegi stjórnsýslulegum hindrunum og að reglur og verklag 

taki sérstakt tillit til endurnýjanlega orkugeirans. Það skal gert meðal annars með 

því að hagræða stjórnsýslulegum ferlum, tæknilegar kröfur skulu vera í samræmi 

við staðla ESB, kostnaður vegna leyfa gagnsær og hlutfallslegur og leyfis-

veitendur skýrt skilgreindir.170  

 

Í tilskipun 2001/77/EB eru reglur um tengingu rafmagnsframleiðenda sem nota 

endurnýjanlega orkugjafa við flutnings- og dreifikerfið. Hins vegar hefur reynslan 

sýnt að tengingarnar hafa tekist misvel í aðildarríkjunum. Fjórða megintillagan 

felur því í sér að þessar reglur skuli styrktar og gefinn er möguleiki á að endur-

skoða reglulega hvernig reglunum er beitt.171 

 

 

4.4.4. Næstu skref  

Þó að Evrópuþingið og leiðtogaráðið hafi nú þegar stutt heildarmarkmið nýju 

orkustefnunnar þá eru tillögurnar sem reifaðar hafa verið hér að framan enn í 

                                                 
168 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2008b). Proposal for a directive of the European 
Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources, 
viðauki I og 9. mgr. formála. 
169 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2008b). Proposal for a directive of the European 
Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources, 19. 
mgr.  
170 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2008b). Proposal for a directive of the European 
Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources, 12. 
gr. og 24. mgr. formála.  
171 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2008b). Proposal for a directive of the European 
Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources, 32. 
mgr. formála.  
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formi tillagna framkvæmdastjórnarinnar. Þegar þetta er ritað eru þær til meðferðar 

í Evrópuþinginu og ráðherraráðinu. Tillagan um innri markaðinn hefur verið afar 

umdeild og sérstaklega það sem snýr að sundurgreiningu eignarhalds á flutnings-

kerfunum. Ríki sambandsins hafa skipst í tvær blokkir hvað þetta varðar og skipa 

níu ríki hóp sem leiddur er af Frakklandi og Þýskalandi sem alfarið er á móti slíkri 

sundurgreiningu eignarhalds. 172  Að auki telja andstæðingarnir að sjálfstæðu 

kerfisstjórarnir séu ekki raunhæfur valkostur. Evrópuþingið hefur verið mun 

jákvæðara i garð tillagnanna. Skýrslugjafi þingsins í orkumálunum styður 

tillöguna um aðskilnað eignarhalds en leggur jafnframt til að ákvæðið um 

sjálfstæðu kerfisstjórana verði lagt niður þar sem það nái ekki markmiðum 

tilskipunarinnar. Hins vegar segist skýrslugjafinn vera opinn fyrir öðrum tillögum 

sem séu jafn árangursríkar og skipting eignarhalds. 173  Þessi ágreiningur sýnir 

glöggt að ríkin, eða a.m.k. hluti þeirra, vilja enn um sinn halda um stjórnar-

taumana þegar kemur að orkumálunum og eru ekki tilbúin að gefa eftir vald sitt til 

stofnana ESB. Hvað varðar tillöguna um endurnýjanlegu orkugjafana þá er sú 

tillaga ekki eins umdeild og sú um innri markaðinn. Hún gerir þó víðtækar kröfur 

til aðildarríkjanna um hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa í orkunotkun sinni sem 

getur reynst kostnaðarsamt fyrir aðildarríkin. Þannig má gera ráð fyrir að einhver 

ríki reyni að lækka bindandi markmið sín í meðförum ráðsins.  

 

Leiðtogaráðið hvatti til þess á fundi sínum í mars 2008 að niðurstaða yrði fengin 

hvað varðar þá lagapakka sem fram hafa verið lagðir fyrir lok ársins 2008 og að 

löggjöf lægi fyrir í síðasta lagi snemma árs 2009.174 Með þessu er leiðtogaráðið að 

þrýsta á aðildarríkin og stofnanir ESB um að ljúka afgreiðslu þessara lagapakka 

áður en kemur til kosninga hjá Evrópuþinginu og skipt verður um framkvæmda-

stjórn árið 2009. Ef afgreiðslan dregst þar til ný framkvæmdastjórn hefur verið 

skipuð og nýtt þing kosið má búast við að lagapakkarnir verði ekki afgreiddir fyrr 

en síðla árs 2009 eða árið 2010. Hver endanleg niðurstaða verður er erfitt að segja 

                                                 
172 Hin ríkin sex eru Austurríki, Búlgaría, Grikkland, Lúxemborg, Lettland og Slóvakía. Sjá m.a. á 
fréttaveitunni Euractive: Eight EU states oppose unbundling, table 'third way' . 
173 Evrópuþingið (2008). Draft report on the proposal for a directive of the European Parliament 
and of the Council amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the internal 
market in electricity, bls. 33.  
174  Leiðtogaráð Evrópusambandsins (2008). Brussels European Council 13/14 March 2008: 
Presidency conclusions, bls. 12.  



 62

til um þegar þetta er ritað, en ljóst er að breytinga er að vænta á regluverki 

evrópsks raforkumarkaðar. Hversu róttækar þær verða mun tíminn einn leiða í ljós. 
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5. Íslensk raforkumarkaðsstefna  
Íslenskur raforkumarkaður er um margt sérstakur í samanburði við raforkumarkað 

annarra Evrópuríkja. Ber þar helst að nefna hátt hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa 

til raforkuframleiðslu, einangrun markaðarins og smæð hans. Markmið þessa kafla 

er að fjalla um íslensku raforkumarkaðsstefnuna, greina markmið hennar og 

inntak. Verður það einkum gert með því að skoða það regluverk sem gildir á 

sviðinu. Íslensk lög sem snerta raforkumálefni eru alls 23 auk fjölmargra 

reglugerða sem settar hafa verið með stoð í lögunum.175 Þessir lagabálkar verða 

ekki allir teknir til skoðunar hér enda falla flestir þeirra utan eiginlegs efnis 

ritgerðarinnar, þ.e. raforkumarkaðarins. Þau lög sem falla að efni ritgerðarinnar og 

verða undirstaða greiningarinnar á raforkumarkaðsstefnunni í köflum 5.2. og 5.3. 

eru raforkulög nr. 65/2003 og ný lög um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd 

er með endurnýjanlegum orkugjöfum o.fl. nr. 30/2008. Að auki verður stuðst við 

athugasemdir með lagafrumvörpum, skýrslur og annað útgefið efni frá hinu 

opinbera. Þessi greining á gildandi lagaramma mun skapa grunninn að því að meta 

hversu mikil áhrif stefna ESB hefur á íslensku stefnuna á sviði 

raforkumarkaðsmála. Fyrst verður þó fjallað um umhverfi íslenska raforku-

markaðarins í næsta kafla.  

 

 

5.1. Umhverfi raforkumarkaðarins 
Í þessum kafla verður fjallað stuttlega um umhverfi íslensks raforkumarkaðar. 

Markmið slíkrar umfjöllunar er að umhverfið getur skýrt að miklu leyti þær 

áherslur sem stefnan og lögin marka á sviðinu. Umfjöllunin skiptist í þrjá hluta, 

fyrst verður fjallað um raforkunotkunina, í öðru lagi um uppruna raforkunnar og 

að lokum um fyrirtækin á markaðinum.  

 

 

5.1.1. Raforkunotkun  

Til raforkunotkunar telst öll almenn notkun og notkun til stóriðju að frátöldum 

flutningstöpum í kerfinu. Almenn notkun er í reynd allt annað en það sem telst til 

                                                 
175  Sjá lista yfir alla löggjöf og reglugerðir á sviði raforkumála á vef iðnaðarráðuneytisins: 
http://www.idnadarraduneyti.is/malaflokkar/raforka/log/  
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stóriðju þ.e. heimili, almennur iðnaður og veitur. Til stóriðju teljast hins vegar 

áliðnaður og járnblendiiðnaður.176 Raforkunotkun Íslendinga hefur aukist mikið 

frá því rafvæðing hófst. Árið 2006 var heildarraforkunotkunin um 9.400 GWst og 

hafði hún þá tvöfaldast frá árinu 1994, og nemur sú aukning um 6.1% á ári að 

meðaltali. Munar þar mest um aukningu á raforku vegna stóriðju. Gert er ráð fyrir 

að raforkunotkunin komi til með að aukast enn frekar en samkvæmt raforkuspá 

fyrir 2007–2030 er gert ráð fyrir því að heildarnotkunin verði um 15.900 GWst 

árið 2010. Samsvarar það um 18% árlegrar aukningar á árunum 2006–2010. 

Kemur þessi aukning að mestu til vegna aukningar á raforku til álvera.177 
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Mynd 1. Raforkuvinnsla 1996–2006 í GWst.178 

 

Mynd 1 sýnir þróun raforkuvinnslunnar á tíu ára tímabili, 1996–2006. Myndin 

sýnir að á tímabilinu 1996–2002 var aukning í raforkuvinnslu sem samsvarar um 

400–1.000 GWst á ári eða um rúmlega 3.000 GWst á tímabilinu. Á árunum 2002–

2005 var raforkuvinnslan nokkuð stöðug en árið 2006 tók vinnslan mikinn kipp 

um rúmlega 1.000 GWst á einu ári og taldi alls rúmlega 9.900 GWst.  

 

                                                 
176 Til stóriðju teljast nú álver Alcan í Straumsvík, álver Norðuráls á Grundartanga, álver Alcoa á 
Reyðarfirði og verksmiðja Íslenska járnblendifélagsins á Grundartanga. Alþingi (2007). Skýrsla 
Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra um raforkumálefni (Lögð fyrir á 135. löggjafarþingi 
2007-2008), bls. 29. 
177 Alþingi (2007). Skýrsla Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra um raforkumálefni (Lögð 
fyrir á 135. löggjafarþingi 2007–2008), bls. 29–30. 
178 Mynd fengin úr Orkustofnun (2006). Orkumál 2006, bls. 2.  
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Stóriðja 63%

Almenn notkun 
34%

Flutingstöp 3%

 
Mynd 2. Skipting raforkunotkunar árið 2006179 

 

Mynd 2 sýnir skiptingu raforkunotkunarinnar árið 2006, þá fóru um 63% til 

stóriðju, 34% til almennrar notkunar og 3% töpuðust í flutningi. Til samanburðar 

má nefna að hlutfall stóriðju var um 50% árið 1996, en áætlað er að hlutfall 

stóriðju verði um 77% árið 2010. Þegar stóriðjuflokkurinn er skoðaður nánar þá 

notar áliðnaðurinn um 84% raforkunnar en járnblendiiðnaðurinn um 16%. 180 

Þannig tekur stóriðja sífellt stærri skerf af heildarraforkunotkuninni. Sú aukning er 

komin til vegna fjölgunar og stækkunar álvera en hlutur járnblendiiðnaðarins 

hefur minnkað lítilsháttar undanfarin ár.  

 

Þá stefnu að nýta orkuauðlindir landsins til rafmagnsframleiðslu fyrir stóriðju eða 

stóriðjustefnuna181 má rekja aftur til 7. áratugarins. Markmið stjórnvalda var að 

auka fjölbreytni í útflutningi þjóðarinnar sem einkum byggðist á fiski og fisk-

afurðum. Nærtækt þótti að horfa til þeirra náttúruauðlinda sem landið hafði upp á 

að bjóða. Á þessum tíma var áliðnaðurinn vaxandi grein í heiminum og þótti því 

aðlaðandi kostur. Þetta leiddi til þess að fyrsta álverið, álver ISAL í Straumsvík, 

                                                 
179  Tölur fengnar úr: Alþingi (2007). Skýrsla Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra um 
raforkumálefni (Lögð fyrir á 135. löggjafarþingi 2007–2008), bls. 30. 
180 Alþingi (2007). Skýrsla Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra um raforkumálefni (Lögð 
fyrir á 135. löggjafarþingi 2007–2008), bls. 29–31. 
181 Stóriðjustefna er nokkuð gildishlaðið orð í íslenskri þjóðmálaumræðu og er oftast notað á 
fremur neikvæðan hátt um þessa stefnumörkun. Með notkun þessa orðs hér er ekki á neinn hátt 
verið að segja til um það hvort stefnan sé góð eða slæm, einfaldlega er þetta orð mest lýsandi fyrir 
þessa stefnumörkun og því notað hér.  



 66

hóf starfsemi árið 1970. Á næstu árum var Kísiliðjunni við Mývatn komið á fót og 

Íslenska járnblendifélagið stofnað. Allt krafðist þetta virkjunar á orku til rafmagns 

af stærðargráðu sem áður var óþekkt. Stóriðjustefnan lagðist í dvala á 9. 

áratugnum vegna niðursveiflu í áliðnaðinum en ekki vegna áhugaleysis íslenskra 

stjórnvalda. Það var ekki fyrr en um miðjan 10. áratuginn að stóriðjustefnan 

vaknaði til lífsins á ný með nýju álveri Norðuráls á Grundartanga sem hefur 

tvívegis verið stækkað síðan og með frekari stækkun álversins í Straumsvík. Því 

næst með tilkomu álvers Reyðaráls á Reyðarfirði sem tekið var í notkun árið 2007 

og 2008. Þetta sýnir að þróun stóriðjustefnunnar hefur verið hröð sl. fimmtán ár 

og kallað á mikla virkjun orkulinda, bæði vatnsafls og jarðvarma, til 

rafmagnsframleiðslu.182 Það sér ekki fyrir endann á þessari þróun en nú stendur 

yfir undirbúningur að álveri í Helguvík á Reykjanesi og á Bakka við Húsavík. 

Stóriðjustefnan lifir því enn góðu lífi þótt hún sé nokkuð umdeild, einkum frá 

náttúruverndarsjónarmiðum. Óhætt er að fullyrða að stóriðjustefnan væri ekki 

möguleg ef landið væri ekki ríkt af endurnýjanlegum orkulindum, og er það því 

úrslitaþáttur þessarar stefnumörkunar. 
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Mynd 3. Raforkuvinnsla á hvern íbúa 2006 í nokkrum löndum (MWst/á hvern íbúa).183 
 

                                                 
182 Iðnaðarráðuneytið og Orkustofnun (2006). Energy in Iceland: Historical perspective, present 
status and future outlook (2. útgáfa), bls. 25–26. 
183 Tölur fengnar úr: Orkustofnun (2006). Orkumál 2006, bls. 5. 
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Athyglisvert er að skoða raforkunotkunina/raforkuvinnsluna184 á hvern íbúa milli 

landa. Samanburður OECD-ríkja fyrir árið 2004 sýnir að á Íslandi er 

raforkunotkunin langmest á hvern íbúa.185 Orkustofnun gerði jafnframt alþjóð-

legan samanburð á raforkuvinnslunni á hvern íbúa fyrir árið 2006 þar sem Ísland 

var borið saman við nokkur vel valin lönd. Mynd 3 sýnir þennan samanburð og 

sýnir hann glöggt hversu mikil raforkuvinnslan er á Íslandi á hvern íbúa í 

samanburði við önnur ríki. Noregur kemur á eftir Íslandi en eins og á Íslandi vinna 

þeir meginhluta rafmagnsins úr endurnýjanlegum orkugjöfum. Aðrar þjóðir eru 

þar langt að baki og til að mynda í Bretlandi, Danmörku og Þýskalandi er 

raforkuvinnslan um fimm sinnum minni á hvern íbúa. Ísland er því ókrýndur 

heimsmeistari í raforkunotkun/raforkuvinnslu á hvern íbúa.186  

 

Í skýrslu iðnaðarráðherra frá árinu 2007 segir að skýring þessarar miklu 

orkunotkunar á hvern íbúa sé einkum hátt hlutfall stóriðju. Þetta hlutfall mun 

aukast þegar hlutur álvers Alcoa á Reyðarfirði, sem fór í fulla notkun í mars 2008, 

verður tekið með inn í tölfræðina, síðan stækkun Norðuráls á Grundartanga og 

enn mun það aukast ef áætlanir um nýtt álver í Helguvík og á Bakka ganga eftir. Í 

öðru lagi er skýringa á mikilli raforkunotkun Íslendinga að finna í notkun raforku 

til húshitunar, en hún nemur um fjórðungi af almennri notkun. Ástæða þess er 

einkum hið kalda loftslag. Að endingu eru landsframleiðsla og lífskjör á Íslandi há 

á alþjóðlegan mælikvarða, og er það talið leiða til aukinnar raforkunotkunar 

heimila og fyrirtækja. Við þessar skýringar iðnaðarráðherra má bæta að orkuverð 

er nokkru lægra hér á landi en í nágrannalöndum okkar,187 þ.e. á Norðurlöndum 

og í Evrópu,188 og er að auki lægra en meðaltalsverð í ríkjum ESB.189 Þessu til 

viðbótar hefur orkusparnaður, sem er stór þáttur í daglegu lífi fólks í flestum 

öðrum ríkjum, ekki rutt sér til rúms á Íslandi. Nærtækasta skýring þess er sú hve 

                                                 
184  Misjafnt er hvort notast er við mælieininguna raforkunotkun eða raforkuvinnsla á íbúa. 
Munurinn á þessum tveimur aðferðum er að þegar rafokuvinnslan er mæld er tekin öll vinnslan og 
deilt niður á íbúa en raforkunotkunin mælir alla neyslu að frátöldum töpum í flutningi.  
185 Í skýrslu Iðnaðarráðherra er vísað til skýrslu OECD (2006). Energy statistic of OECD countries 
2003–2004. Sjá Alþingi (2007). Skýrsla Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra um 
raforkumálefni (Lögð fyrir á 135. löggjafarþingi 2007-2008), bls. 34–35. 
186 Eftirlitsstofnun EFTA (2007). Energy sector inquiry: Concluding report, bls. 39.  
187 Sveiflur í gengi íslensku krónunnar getur haft þó nokkur áhrif hér á.  
188 Til skoðunar voru sjö lönd, Noregur, Svíþjóð, Finnland, Danmörk, Bretland, Frakkland og 
Þýskaland. Orkustofnun (2006). Orkumál 2006, bls. 6. 
189 Íslensk raforka er ódýrari, bæði þegar verðið er skoðað með og án skatta og gjalda. Orkustofnun 
(2006). Orkumál 2006, bls. 6. 
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Ísland er ríkt af náttúruauðlindum til rafmagnsframleiðslu. Þannig er hugsunin um 

að raforka sé dýr, af skornum skammti og að hana beri að spara, ekki hluti af 

daglegu lífi hins dæmigerða Íslendings.  

 

 

5.1.2. Uppruni raforkunnar 

Vatn 73,44%

Jarðhiti 26,51%

Eldsneyti 0,05%

 
Mynd 4. Raforka eftir uppruna árið 2006.190 

 

Mynd 4 sýnir uppruna raforkunnar árið 2006. Þar sést að 99.95% raforkunnar 

kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Langstærsti hluti þess er framleiddur 

fyrir tilstilli vatnsafls eða rúm 73% eða 7.289 GWst og jarðhiti telur tæp 27% eða 

2.631 GWst. Hlutfall jarðefna eldsneytis er afar lítið eða 0.05% sem gera um 4.6 

GWst. Raforkuframleiðsla frá jarðhita hefur aukist töluvert undanfarin ár, til 

samanburðar var það hlutfall um 17% árið 2004, um 10% árið 1998 og tæp 6% 

árið 1995.191  

 

Hátt hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa til raforkuframleiðslu á Íslandi markar 

landinu nokkra sérstöðu á heimsmælikvarða. Til samanburðar var meðaltal ESB-

                                                 
190 Mynd er fengin úr: Alþingi (2007). Skýrsla Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra um 
raforkumálefni (Lögð fyrir á 135. löggjafarþingi 2007–2008), bls. 31. 
191 Alþingi (2007). Skýrsla Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra um raforkumálefni (Lögð 
fyrir á 135. löggjafarþingi 2007–2008), bls. 31 og Alþingi (2003). Frumvarp til raforkulaga (lagt 
fyrir Alþingi á 128. löggjafarþingi 2002–2003), bls. 27. 
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ríkjanna 13.6% árið 2005.192 Meðaltal ESB segir auðvitað ekki alla söguna en ríki 

sambandsins eru afar ólík hvað raforkuframleiðslu frá endurnýjanlegum orku-

gjöfum varðar og spannar allt frá 0% (Kýpur) upp í tæp 60% (Austurríki).193 Þetta 

kemur til af því að aðildarríkin eru misjafnlega rík af endurnýjanlegum 

orkuauðlindum og einnig hafa þau nýtt möguleika sína misjafnlega. 194  Hvort 

heldur sem litið er til meðaltals ESB ríkjanna eða til einstakra aðildarríkja sést 

hversu Ísland er einstakt þegar kemur að nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa til 

raforkuframleiðslu. 

 

 

5.1.3. Raforkufyrirtækin á markaðinum 

Fyrirtækin sem sinna vinnslu, flutningi, dreifingu og sölu raforku á Íslandi eru að 

öllu eða mestu leyti í eigu opinberra aðila, ríkisins, sveitarfélaga eða fyrirtækja í 

þeirra eigu.195 Sjálfstæðar verkfræðistofur hafa þó frá upphafi rafvæðingar haft 

stóru hlutverki að gegna í sérfræðiráðgjöf og vinnu fyrir raforkufyrirtækin. Að 

auki hafa undanfarin ár einkafyrirtæki haslað sér völl á þessu sviði. Einkum í 

verkefnum er lúta að vinnsluþættinum og í flestum tilfellum í samstarfi við 

opinbera aðila. 196  Gengið hefur verið hvað lengst í markaðsvæðingunni með 

kaupum fyrirtækisins Geysir Green Energy á um þriðjungs hlut í Hitaveitu 

Suðurnesja vorið 2007.  

 

Stærstu fyrirtækin á markaðinum í raforkuvinnslu eru Landsvirkjun (75% 

markaðshlutdeild), Orkuveita Reykjavíkur (13%), Hitaveita Suðurnesja (9%) aðrir 

eru með minna.197 Landsvirkjun er með langstærstu markaðshlutdeildina, þó hefur 

                                                 
192 Þessi tala er miðuð við 25 aðildarríki eins og þau voru árið 2005; ef Rúmeníu og Búlgaríu er 
bætt við, en þau gengu í ESB árið 2007, þá eykst hlutfallið í 14%. Framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins (2007f). Eurostat pocketbooks: Energy, transport and environment indicators, 
bls. 62. 
193 Tölfræði yfir raforkunotkun ríkja ESB, EES EFTA-ríkjanna og fleiri ríkja frá endurnýjanlegum 
orkugjöfum er hægt að nálgast í riti Hagstofu Evrópusambandsins (Eurostat), Framkvæmdastjórn 
ESB (2007f). Eurostat pocketbooks: Energy, transport and environment indicators, bls. 62. 
194 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2007). Communication from the Commission to the 
European Council and the European Parliament: An energy policy for Europe, bls. 14. 
195 Alþingi (2003). Frumvarp til raforkulaga (Lagt fyrir Alþingi á 128. löggjafarþingi 2002–2003), 
bls. 27. 
196  Sem dæmi um slíka samvinnu þá hefur Enex unnið með Hitaveitu Suðurnesja að 
Reykjanesvirkjun, sjá nánar: http://www.enex.is/?PageID=132 og Jarðboranir hafa unnið með 
flestum vinnslu-fyrirtækjunum að verkefnum, sjá nánar: http://www.jardboranir.is/?PageID=15. 
197 Alþingi (2007). Skýrsa Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra um raforkumálefni (Lögð 
fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007–2008), bls. 32.  
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hlutur fyrirtækisins farið minnkandi á síðustu árum. Hitaveita Suðurnesja og 

Orkuveita Reykjavíkur hafa aukið hlutdeild sína umtalsvert með tilkomu 

Reykjanesvirkjunar og Hellisheiðavirkjunar198 Einnig hefur sú breyting orðið með 

Hellisheiðarvirkjun og Reykjanesvirkjun að Landsvirkjun situr ekki eitt fyrirtækja 

að stóriðjumarkaðinum. Raforkulögin nr. 65/2003 innleiddu frelsi á markaði til 

vinnslu rafmagns en það hefur ekki leitt til fjölgunar fyrirtækja á markaði þar sem 

sömu fyrirtækin einoka hann og áður. Eftirlitsstofnun EFTA telur að þessi mikla 

samþjöppun á markaðinum geti haft hindrandi áhrif á samkeppnina. Að auki geri 

einangrun landsins frá öðrum mörkuðum og það hversu mikill sokkinn 

kostnaður199 felst í vinnslu á endurnýjanlegum orkugjöfum inngöngu á markaðinn 

mjög erfiða.200  

 

Landsnet er opinbert fyrirtæki sem sér um allan flutning og kerfisstjórnun á 

markaðinum og er því eina flutningsfyrirtækið á Íslandi. Eigendur Landsnets eru 

Landsvirkjun (64.73%) , RARIK (22.51%), Orkuveita Reykjavíkur (6.78%) og 

Orkubú Vestfjarða (5.98%). Þessir aðilar lögðu flutningsvirki sín inn í fyrirtækið 

sem hlutafé við stofnun þess.201   

 

Dreifikerfin eru bundin sérleyfi á tilteknu dreifiveitusvæði og í því felst 

einkaréttur og jafnframt skylda til dreifingar á viðkomandi svæði. 202  Sjö 

dreifiveitur eru starfandi á Íslandi, þær eru: Rafveita Reyðarfjarðar, Hitaveita 

Suðurnesja, Norðurorka, Orkuveita Húsavíkur, RARIK (dreifbýli og þéttbýli), 

Orkuveita Reykjavíkur og Orkubú Vestfjarða. Dreifiveiturnar eru allar í eigu hins 

opinbera, sveitarfélaga eða fyrirtækja í þeirra eigu að undanskilinni Hitaveitu 

Suðurnesja sem er að þriðjungi í eigu Geysir Green Energy. 203  Þar sem 

                                                 
198 Orkustofnun (2006). Orkumál 2006, bls. 3. 
199 Sokkinn kostnaður er allur kostnaður sem fallið hefur til vegna kaupa á vöru eða þjónustu sem 
ekki er hægt að selja aftur og ekki er hægt að nýta til annars en upphaflega var ætlað. Sjá á 
Vísindavef Háskóla Íslands, http://visindavefur.is/svar.php?id=65.  
200 Eftirlitsstofnun EFTA (2007). Energy sector inquiry: Concluding report, bls. 44. 
201 Alþingi (2003). Frumvarp til raforkulaga (Lagt fyrir Alþingi á 128. löggjafarþingi 2002–2003), 
bls. 42 og Landsnet (2007). http://www.landsnet.is/index.aspx?GroupId=14.  
202 Raforkulög 65/2003, 13. gr.  
203 Alþingi (2007). Skýrsla Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra um raforkumálefni (Lögð 
fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007–2008), bls. 8. 
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Landsvirkjun er stærsti framleiðandi orku verða dreifiveiturnar í flestum tilvikum 

að kaupa raforkuna af Landsvirkjun.204  

 

Raforkuviðskipti taka til kaupa og sölu á raforku bæði í smásölu og heildsölu. 

Leyfi ráðherra þarf til að stunda raforkuviðskipti, en það leyfi felur ekki í sér 

sérleyfi né önnur sérréttindi.205 Þau fyrirtæki sem hlotið hafa leyfi til að stunda 

raforkusölu, eru alls níu, en þau eru: 206  Eyvindartunga, Fallorka, Hitaveita 

Suðurnesja, Landsvirkjun, Orkubú Vestfjarða, Orkuveita Húsavíkur, Orkuveita 

Reykjavíkur, Orkusalan ehf. og Rafveita Reyðarfjarðar. Flest eru fyrirtækin að 

mestu eða öllu leyti í eigu opinbera aðila eða fyrirtækja í þeirra eigu.  

 

Að auki ber að nefna að undanfarin ár hafa verið stofnuð einkafyrirtæki á sviði 

orkumála, sérstaklega jarðvarma, sem hafa einblínt á útrásarverkefni. Það eru 

verkefni þar sem íslenskt hugvit, tækni og fjármagn er notað til vinnslu endur-

nýjanlegrar orku á erlendri grund. Dæmi um slík fyrirtæki eru Geysir Green 

Energy, Enex og Enex Kína. Þessi fyrirtæki eru þó flest í samstarfi við opinberu 

fyrirtækin um einstök verkefni eða eru að hluta til í eigu opinberra aðila.207 Hið 

opinbera hefur einnig haslað sér völl á sviði útrásar, og er Reykjavik Energy 

Invest útrásararmur Orkuveitu Reykjavíkur208 og Landsvirkjun Power209 dæmi um 

það. Þar sem þessi fyrirtæki einblína á verkefni erlendis hafa þau ekki áhrif á það 

landslag raforkumarkaðarins innanlands sem hér er til skoðunar.  

 

Þetta stutta yfirlit sýnir að opinberu fyrirtækin standa styrkum fótum á íslenskum 

raforkumarkaði. Staða þeirra mun styrkjast enn frekar með tilkomu breytinga á 

raforkulögum nr. 65/2003 sem samþykktar voru á Alþingi í maí 2008 og ganga í 

gildi 1. júlí 2009. Þar er kveðið á um að sérleyfisþættirnir, flutningskerfið og 

dreifiveiturnar, skulu ávallt vera í meirihlutaeigu ríkis, sveitarfélaga og/eða 

fyrirtækja sem eru alfarið í þeirra eigu. Tilgangur þessa er eins og segir orðrétt í 

                                                 
204 Eftirlitsstofnun EFTA (2007). Energy sector inquiry: Concluding report, bls. 43. 
205 Raforkulög nr. 65/2003, 18. gr.  
206 Sjá á vefsíðu iðnaðarráðuneytisins þau fyrirtæki sem hafa fengið leyfi til raforkusölu undir 
þessari slóð: http://www.idnadarraduneyti.is/leyfisveitingar/handhafar-leyfa/nr/1934  
207 Til að mynda á Reykjavik Energy Invest fjórðungshlut í Enex og á einnig hlut í Enex Kína. Sjá 
nánar upplýsingar á vefsíðunum www.enex.is og www.rei.is.  
208 Sjá upplýsingar um Reykjavik Energy Invest á vefsíðunni http://www.rei.is/.  
209 Sjá upplýsingar um Landsvirkjun Power á vefsíðunni http://www.lvpower.is/. 
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frumvarpinu: „að tryggja að öll mikilsverðustu vatns- og jarðhitaréttindi sem nú 

eru í eigu ríkis eða sveitarfélaga, beint eða óbeint, haldist áfram í eigu þessara 

aðila.“210 Þetta kemur ekki í veg fyrir að einkaaðilar geti átt í sérleyfisþáttum 

rafokurkerfisins en þeir geta ekki verið í meirihlutaeigu þeirra.  

 

 

5.2. Skipulag íslenska raforkumarkaðarins 

Raforkulögin nr. 65/2003 mæla fyrir um skipulag íslenska raforkumarkaðarins en 

tilkoma laganna gerbreytti skipan raforkumála á Íslandi. Lögin taka til vinnslu, 

flutnings, dreifingu og sölu á raforku á íslensku forráðasvæði án tillits til 

orkugjafa og innleiddu þau tilskipun 96/92/EB.211 Markmið laganna skv. 1. gr. er: 

„að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi og efla þannig atvinnulíf og 

byggð í landinu.“ Þessu markmiði skal ná með fjórum leiðum. Í fyrsta lagi með 

því að skapa forsendur fyrir samkeppni í vinnslu og raforkuviðskiptum. Í öðru lagi 

skal stuðla að skilvirkni og hagkvæmni í flutningi og dreifingu. Í þriðja lagi er það 

gert með því að tryggja öryggi raforkukerfisins og hagsmuni neytenda. Í fjórða 

lagi með því að stuðla að nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa og að tekið sé tillit til 

umhverfissjónarmiða.212 

 

Aðdragandinn að innleiðingu raforkulaganna var nokkuð langur. ESB innleiddi 

tilskipun 96/92/EB um sameiginlegar reglur fyrir innri markaðinn með rafmagn 

19. desember 1996. Þar sem tilskipunin lýtur að innri markaði og á stoð í 95. gr. 

Rómarsáttmálans hefði mátt vera ljóst frá upphafi að hún yrði EES tæk. Hún var 

síðan innleidd í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 168/1999 þann 26. nóvember 1999 og samkvæmt henni átti að innleiða 

tilskipunina í landslög aðildarríkjanna fyrir 1. júlí 2002. EES EFTA-ríkin fengu 

því tveggja ára viðbótarfrest til innleiðingarinnar miðað við hefðbundinn 

                                                 
210 Alþingi (2008b). Frumvarp til laga um breytingu á nokkrum lögum á auðlinda- og orkusviði 
(Lagt fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007–2008), bls. 4.  
211 Alþingi (2005). Skýrsla Valgerðar Sverrisdóttur iðnaðarráðherra um raforkumálefni, bls. 9 og 
Alþingi (2007) og Skýrsa Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra um raforkumálefni (Lögð 
fyrir á 135. löggjafarþingi 2007–2008), bls. 8. 
212 Raforkulög nr. 65/2003, 1.–4. töluliður 1. gr.  
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innleiðingartíma löggjafar samkvæmt EES-samningnum.213 Árið 1996 hafði þegar 

verið hafin vinna innan iðnaðarráðuneytisins um endurskoðun raforku-

löggjafarinnar. Margar nefndir voru skipaðar og leitað var álits fjölda hagsmuna-

aðila. Var fyrsta frumvarpið lagt fram á 126. löggjafarþingi 2000–2001 en því var 

vísað til meðferðar í iðnaðarnefnd. Önnur tilraun var gerð á 127. löggjafarþingi en 

ekki tókst heldur að ljúka málinu þá þar sem enn var ágreiningur um efni 

frumvarpsins. Ágreiningurinn sneri einkum að flutningsþættinum. Frumvarpið var 

loks samþykkt á 128. löggjafarþingi 27. mars 2003 og komu lögin til framkvæmda 

27. júlí 2003 eða um ári síðar en EES-samningurinn mælti fyrir um.214 Gildistöku 

flutningsþáttar laganna var þó enn frestað og tók sá þáttur gildi 1. janúar 2005. 

Það hversu tímafrekt ferlið var sýnir hve flókin og erfið tilskipun ESB sem og 

frumvarpið var fyrir íslensk stjórnvöld og ennfremur fyrir hagsmunaaðilana á 

markaðinum.  

 

Frá fyrstu tilskipun ESB og þar til raforkulögin gengu í gildi hafði ESB samþykkt 

breytingar á tilskipun 96/92/EB og var hún leyst af hólmi með tilskipun 

2003/54/EB. Hún var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu 

EES-nefndarinnar nr. 146/2005. Við setningu raforkulaganna var að nokkru leyti 

tekið tillit til tilskipunar 2003/54/EB þar sem tillögur hennar voru þegar komnar 

fram við meðferð raforkulaganna. Raforkulögunum var hins vegar fljótlega breytt, 

fyrst með lögum nr. 89/2004 sem tóku gildi 2. júlí 2004 og svo með lögum nr. 

149/2004 sem tóku gildi 30. desember 2004. Var það m.a. til að koma til móts við 

tilskipun 2003/54/EB. Lögin tóku síðan á ný breytingum í maí 2008.  

 

Fimm reglugerðir hafa verið settar með stoð í raforkulögum nr. 65/2003 auk þeirra 

reglugerða sem settar hafa verið til breytinga á þeim. Reglugerðirnar eru: 

reglugerð um framkvæmd raforkulaga nr. 1040/2005, reglugerð um gæði raforku 

og afhendingaröryggi nr. 1048/2004, reglugerð um kerfisstjórnun í raforkukerfinu 

nr. 513/2003, reglugerð um raforkuviðskipti og mælingar nr. 1050/2004 og 

reglugerð um samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila samkvæmt raforkulögum nr. 

                                                 
213 Ef krafist er stjórnskipulegrar meðferðar við innleiðingu gerðar, þ.e. lagabreytingar er þörf, í 
aðildarríkjunum þá fer hún fram skv. 103 gr. EES-samningsins en þar segir í 2. tölul. að fresturinn 
til innleiðingar sé 6 mánuðir.  
214 Alþingi (2003). Frumvarp til raforkulaga (Lagt fyrir Alþingi á 128. löggjafarþingi 2002–2003), 
bls. 20–26. 
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466/2003.215 Raforkulögin marka rammann um skipulag raforkumarkaðarins líkt 

og tilskipun 2003/54/EB gerir fyrir stefnu ESB. Því verður í meginatriðum stuðst 

við raforkulögin til að varpa ljósi á íslensku raforkumarkaðsstefnuna. Hins vegar 

verða reglugerðirnar notaðar til skýringar og fyllingar ef þörf krefur.  

 

Markmið þessa kafla er að skoða helstu einkenni skipulags íslenska raforku-

markaðarins. Eins og fram kom í kaflanum um raforkumarkaðsstefnu ESB þá er 

raforkumarkaðurinn um margt sérstakur vegna opinbers hlutverks hans og því býr 

markaðurinn við miklar hömlur til að koma til móts við þann veruleika. 

Umfjöllunin er ekki tæmandi um þá þætti sem einkenna raforkumarkaðinn enda 

eru raforkulögin umfangsmikið regluverk. Einblínt verður á meginþætti þess 

markaðsskipulags sem lögin innleiða og þá þætti sem gera samanburðinn 

markvissari.  

 

 

5.2.1. Aðskilnaður samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi  

Rauði þráðurinn í raforkulögunum er aðskilnaður samkeppnisstarfsemi og 

sérleyfisstarfsemi til að tryggja að samkeppni sé stunduð þar sem henni er við 

komið. Þannig telst vinnsla og sala til samkeppnisstarfsemi og getur hver sem er 

starfað á því sviði svo fremi sem hann uppfyllir lágmarksskilyrði samkvæmt 

raforkulögunum.216 Flutningur og dreifing telst hins vegar til sérleyfisstarfsemi217 

þar sem um náttúrulega einokun er að ræða og lýtur því ekki lögmálum 

markaðarins. Þessi náttúrulega einokun flutnings og dreifingar kallar á að 

starfsemi þeirra og skyldur eru meira njörvaðar niður í lög en vinnsla og sala. Sú 

skylda hvílir m.a. á bæði flutningsfyrirtækinu og dreifiveitum að tryggja 

áreiðanleika í rekstri kerfisins, útvega rafmagn fyrir það sem tapast í kerfinu, 

útvega launafl fyrir kerfið til að nýta flutningsgetu, tryggja spennugæði og tengja 

þá kerfinu sem sækjast eftir því og uppfylla skilyrði þar að lútandi.218 Er þetta m.a. 

gert til að ná skilvirkni og hagkvæmni í flutningi og dreifingu en það er talið 

mikilvægt til að ná markmiði laganna. Reglugerð um framkvæmd raforkulaga nr. 

1040/2005 segir nánar til um hlutverk og starfsemi dreifiveitna og flutnings-
                                                 
215 Sjá vef iðnaðarráðuneytisins: http://www.idnadarraduneyti.is/malaflokkar/raforka/log/.  
216 Raforkulög nr. 65/2003, 5. gr. og 18. gr.  
217 Raforkulög nr. 65/2003, 8. gr. og 13. gr.  
218 Raforkulög nr. 65/2003, 9. gr. og 16. gr.  
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fyrirtækis. Að auki mælir reglugerð nr. 513/2003 nánar fyrir um hvernig 

kerfistjórn í raforkukerfinu skuli háttað. 

 

Samkvæmt lögunum getur sama fyrirtækið stundað starfsemi á öllum sviðum 

raforkumarkaðarins þ.e. í vinnslu, flutningi, dreifingu og sölu. Þannig er ekki 

krafa um aðskilnað eignarhalds milli einstakra þátta. Hins vegar er krafa um 

aðskilnað fyrirtækja og stjórnunarlegan aðskilnað fyrir flutningskerfið219 og um 

bókhaldslegan aðskilnað fyrir dreifingu, vinnslu og raforkusölu.220 Hver eining er 

þannig sjálfstæð og eins og áður segir er óheimilt að niðurgreiða samkeppnis-

starfsemi með sérleyfisstarfsemi. Fyrirtækin á íslenska raforkumarkaðinum eru 

flest með starfsemi á fleiri en einu sviði hans. Orkuveita Reykjavíkur er dæmi um 

fyrirtæki sem stundar starfsemi á öllum sviðum, en fyrirtækið stundar vinnslu, á 

hluti í Landsneti sem sér um flutningsnetið, stundar dreifingu á sínu athafnasvæði 

og raforkusölu.  

 

Með breytingu á raforkulögunum frá því í maí 2008 er gengið lengra í átt sundur-

greiningar en samkvæmt þeim er krafa um aðskilnað fyrirtækja og sjálfstæði 

dreifiveitna frá annarri starfsemi. Það á þó einungis við á dreifiveitusvæðum þar 

sem íbúar eru fleiri en 10.000. Dreifiveitunum er þó heimilt að stunda aðra 

starfsemi sem hefur sambærilega stöðu svo sem dreifiveitu vatnsveitu eða 

hitaveitu. Fyrirmynd þessa fyrirkomulags er það form sem er á Landsneti. Þessar 

breytingar koma einkum til vegna kröfu laganna um að dreifiveitur og 

flutningskerfið séu ávallt í meirihluta eigu ríkis, sveitarfélaga og/eða fyrirtækja 

sem eru alfarið í eigu þessara aðila. Til að hægt sé að koma því við þarf að gera 

kröfu um aðskilnað samkeppnis- og sérleyfisþátta. Að auki koma breytingarnar 

betur til móts við tilskipun 2003/54/EB sem mælir fyrir um fyrirtækjaaðskilnað 

dreifiveitna. Ísland telst þó smátt og einangrað raforkukerfi samkvæmt 

tilskipuninni og því undanþegið kröfunni um fyrirtækjaaðskilnað dreifiveitna. 

Þannig er ekki þörf á þessum aðskilnaði til að koma til móts við þjóðréttarlegar 

skuldbindingar Íslands samkvæmt EES-samningnum. Hins vegar hafði 

Samkeppniseftirlitið lagt til að gengið yrði lengra í aðskilnaði orkufyrirtækjanna 

                                                 
219 Raforkulög nr. 65/2003, 5. mgr. 8. gr.  
220 Raforkulög nr. 65/2003, 1. mgr. 7. gr., 2. mgr. 16. gr. og 2. mgr. 19. gr.  
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en slíkt væri best til þess fallið að koma til móts við markmið samkeppnislaga.221 

Þetta ákvæði kemur til framkvæmda 1. júlí 2009 og hafa því fyrirtækin á 

markaðinum u.þ.b. eitt ár til að koma aðskilnaðinum í framkvæmd. 

 

 

5.2.2. Aðgangur að flutningskerfinu og dreifiveitum 

Þar sem flutnings- og dreifikerfið er í stöðu náttúrulegrar einokunar er 

nauðsynlegt að þeir framleiðendur og seljendur raforku sem ekki eiga hlut í 

flutningsfyrirtækinu eða dreifiveitu geti tengst kerfunum. Án þess getur 

samkeppni raforkumarkaðarins illa þrifist. Raforkulögin tryggja þetta og mæla 

fyrir um að tengja skuli alla þá við flutningskerfið og dreifiveiturnar sem eftir því 

óska ef tæknileg skilyrði þar að lútandi eru uppfyllt. Í báðum tilvikum er 

möguleiki á að synja um tengingu en það skal einungis vera á grundvelli 

sjónarmiða er varða kerfin sjálf, þ.e. um flutningsgetu, öryggi og gæði kerfisins.222  

 

 

5.2.3. Opnun markaðarins fyrir neytendur 

Raforkumarkaðurinn er samkeppnismarkaður, í því felst frelsi viðskiptavina til að 

eiga viðskipti við þann raforkusala sem þeir kjósa. Opnun raforkumarkaðarins var 

tekin í nokkrum áföngum en frá og með 1. janúar 2006 gátu allir notendur valið 

sér raforkuseljanda.223 Tilskipun 2003/54/EB mælti fyrir um að opnunin fyrir alla 

notendur skyldi eiga sér stað eigi síðar en 1. júlí 2007. Þannig var íslenski 

markaðurinn opinn öllum notendum rúmu ári áður en slíkt var nauðsynlegt til að 

efna skuldbindingar Íslands samkvæmt EES-samningnum. Íslenskir raforku-

kaupendur geta því nú valið sér raforkuseljanda að vild.  

 

Öflugur samkeppnismarkaður einkennist af samkeppni um viðskiptavini og bestu 

verðin. Orkustofnun hefur fylgst með þróun raforkuverðs fyrir og eftir opnun 

markaðarins. Á milli áranna 2005 og 2006 lækkaði raforkuverð á almennum 

markaði niður í það sem lægst bauðst á markaði fyrir. Í byrjun árs 2006 var því 
                                                 
221 Alþingi (2008b). Frumvarp til laga um breytingu á nokkrum lögum á orku- og auðlindaviði 
(Lagt fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007–2008), bls. 5 og 9–11, og Alþingi (2008c). 
Frumvarp til laga um breytingu á nokkrum lögum á orku- og auðlindaviði (eftir 2. umr. 28. maí), 
3. og 4. gr.  
222 Raforkulög nr. 65/2003, 1. tölul. 3. mgr. 9. gr. og 1. tölul. 3. mgr. 16. gr.  
223 Raforkulög nr. 65/2003, IV. mgr. ákvæða til bráðabirgða.  
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raforkuverð allra raforkusala afar áþekkt eða um 10 kr. á KWst. Afleiðing þessa er 

að einungis 0.25% raforkukaupenda hafa skipt um raforkusala.224 Skýringuna má 

líklega að hluta rekja til þess að flestar dreifiveitur og raforkusalar kaupa raforku 

sína af Landsvirkjun sem er í markaðsráðandi stöðu og er með opinbera 

óumsemjanlega gjaldskrá. Jaðarkostnaður raforkusala við að bæta við sig nýjum 

viðskiptavinum er því svipaður. Á meðan þetta er reyndin má reikna með að 

raforkuverð til heimila haldist nokkuð áþekkt milli raforkusala og það er ekki fyrr 

en þeir verða sjálfum sér nógir um raforku til smásölu að þetta gæti tekið 

breytingum.225 Þetta sýnir hve lítil samkeppni er í raun á hinum almenna markaði 

þrátt fyrir innleiðingu markaðsbúskapar.  

 

 

5.2.4. Eftirlit með markaðinum 

Með skilvirku eftirliti og skýrum kvörtunarleiðum og málsmeðferðarreglum er 

markmiðið laganna að tryggja hagsmuni neytenda.226 Fyrirtækin sjálf fara með 

innra eftirlit eins og kostur er, en Orkustofnun og Samkeppnisstofnun fara með 

beina eftirlitið. Meginþungi beina eftirlitsins hvílir á herðum Orkustofnunar en 

stofnunin hefur eftirlit með því að farið sé að lögum, reglugerðum settum með 

stoð í lögunum sem og öðrum heimildum svo sem leyfum og samningum.227 

Eftirlit Orkustofnunar tekur þannig bæði til sérleyfisstarfsemi og samkeppnis-

starfsemi. Til að geta sinnt eftirlitinu hefur Orkustofnun nokkuð umfangsmiklar 

eftirlitsheimildir.228 Í því felst heimild til að krefja eftirlitsskylda aðila svo og 

stjórnvöld um gögn og upplýsingar, krafa um innra eftirlit eftirlitsskyldra aðila, 

heimild til að gera athuganir á starfsstöð og leggja hald á gögn. 229  Telji 

Orkustofnun að eftirlitsskyld starfsemi samrýmist ekki lögum þá getur stofnunin 

beitt dagsektum. Að auki setur Orkustofnun viðmið fyrir gjaldskrár flutnings-

fyrirtækis og dreifiveitna og þarf Orkustofnun að samþykkja gjaldskrárnar. Getur 

stofnunin hafnað gjaldskránni telji hún hana ekki samrýmast þeim reglum sem 

                                                 
224 Í júní 2006 höfðu 420 viðskiptavinir af um 160.000 skipt um raforkukaupanda. Eftirlitsstofnun 
EFTA (2007). Energy sector inquiry: Concluding report, bls. 43. 
225 Orkustofnun (2006). Orkumál 2006, bls. 6.  
226 Alþingi (2003). Frumvarp til raforkulaga (Lagt fyrir Alþingi á 128. löggjafarþingi 2002–2003), 
bls. 57.  
227 Raforkulög nr. 65/2003, 1. mgr. 24. gr.  
228 Alþingi (2003). Frumvarp til raforkulaga (Lagt fyrir Alþingi á 128. löggjafarþingi 2002–2003), 
bls. 72. 
229 Raforkulög nr. 65/2003, 25. gr.  
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gilda um gjaldskrána, og sömuleiðis getur stofnunin gert fyrirtækjum skylt að 

breyta gildandi gjaldskrá. Þannig getur eftirlit Orkustofnunar með gjaldskránni átt 

sér stað bæði fyrir og eftir gildistöku hennar.230 Samkeppniseftirlitið hefur eftirlit 

með raforkumarkaði eins og öðrum mörkuðum, enda gilda um hann 

samkeppnislög. Raforkulögin hnykkja frekar á þessu hlutverki Samkeppnis-

eftirlitsins. Til að taka af allan vafa kemur þar enn fremur fram að samkeppnisráð 

getur mælt fyrir um fjárhagslegan aðskilnað, þ.m.t. fyrirtækjaaðskilnað, til að 

koma í veg fyrir að fyrirtæki niðurgreiði samkeppnisstarfsemi með sérleyfis-

starfsemi sinni.231 Á þessu sést að raforkulögin mæla fyrir nokkuð umfangsmiklu 

eftirliti með markaðinum. Slíkt verður að teljast nauðsynlegt í ljósi eðlis 

markaðarins og þess hve fá fyrirtæki eru á markaði og hve mikil lóðrétt 

samþætting er þeirra á milli. 

 

 

5.2.5. Neytendavernd 

Eitt af markmiðum laganna er að tryggja hagsmuni neytenda. Neytendavernd er 

einkum tryggð með öflugu eftirliti sem er í höndum Orkustofnunar og 

Samkeppnisstofnunar eins og fram hefur komið. Með eftirlitinu eru neytendur 

einkum verndaðir gegn of háu verðlagi með setningu tekjumarka fyrir gjaldskrá 

flutnings og dreifingar og því að Orkustofnun þarf að samþykkja gjaldskrá fyrir-

tækjanna. Jafnframt er tryggð kvörtunarleið neytenda til Orkustofnunar ef þeir 

telja að raforkusalar standi ekki við skyldur sínar samkvæmt raforkulögunum.232  

 

Hagsmunir neytenda hvað varðar dreifingu raforku eru sérstaklega tryggðir í 

lögunum en í sérleyfi til dreifingar felst bæði einkaréttur og skylda til dreifingar á 

tilteknu svæði. Þannig getur dreifiveita sem hefur sérleyfi á tilteknu svæði ekki 

neitað notendum á svæðinu um tengingu við kerfið. Að auki þurfa dreifiveitur 

leyfi ráðherra fyrir sérleyfinu svo og til að hætta starfsemi.233 Verður slíkt að 

teljast mikilvægt í ljósi þess að fyrirtækin búa við sérleyfi þannig að dreifiveitur 

geti ekki snögglega hætt starfsemi án aðkomu yfirvalda sem verða að hafa 

                                                 
230 Raforkulög nr. 65/2003, 26. gr.  
231 Raforkulög nr. 65/2003, 27. gr.  
232 Raforkulög nr. 65/2003, 1. mgr. 20. gr.  
233 Raforkulög nr. 65/2003, 13. gr.  
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svigrúm til að finna annan dreifiaðila fyrir svæðið. Þannig geta neytendur ávallt 

treyst því að einhver sjái um dreifingu raforku á því svæði sem þeir búa.  

 

Raforkulögin veita einnig kaupendum raforku ákveðin réttindi í 

raforkuviðskiptum. Eins og fram hefur komið geta raforkukaupendur valið sér 

þann birgja sem þeir kjósa. Til að slíkt sé mögulegt í framkvæmd verður að vera 

möguleiki á að segja upp gildandi samningum við raforkusala. Samkvæmt 

lögunum geta raforku kaupendur sem nota minna en 1 GWst árlega sagt upp 

samningi við raforkusalann, en slíkt er mögulegt að gera með að hámarki þriggja 

mánaða fyrirvara. Hægt er að krefjast lengri uppsagnarfrests fyrir neytendur sem 

nota meiri orku en 1 GWst árlega.234 Slíkt verður að teljast eðlilegt þar sem um 

stærri notendur er að ræða sem mögulega fá raforkuna á betri kjörum og missir 

slíkra kúnna fyrir raforkusala getur verið blóðtaka fyrir fyrirtækið. Ákvæði um 

möguleika á uppsögn raforkusamnings er mikilvægt skilyrði þess að frjáls 

samkeppnismarkaður geti þrifist. 

  

 

5.2.6. Öryggi raforkukerfisins 

Öryggi raforkukerfisins er mikilvægt í ljósi samfélagslegs hlutverks raforkunnar, 

en komi til viðvarandi skorts á raforku getur slíkt haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir 

fyrirtæki, einstaklinga og alla virkni þjóðfélagsins. Einkum er stuðlað að öryggi 

raforkukerfisins með skyldum sem lagðar eru á herðar flutningsfyrirtækinu og 

dreifiveitunum. Skyldur flutningsfyrirtækisins eru umfangsmiklar en þeim er í 

meginatriðum hægt að skipta annars vegar í skyldur í rekstri flutningskerfisins235 

og hins vegar skyldur í kerfisstjórn.236 Hvað snýr að rekstri flutningskerfisins þá 

felast skyldurnar m.a. í því að tengja alla þá sem sækjast eftir því við 

flutningskerfið að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, að útvega rafmagn í stað þess 

sem tapast í kerfinu og tryggja áreiðanleika í rekstri kerfisins. Varðandi 

kerfisstjórnina ber Landsnet ábyrgð á öruggri stýringu raforkukerfisins og ber að 

                                                 
234  Raforkulög nr. 65/2003, 20. gr. Nánari reglur um viðskipti með raforku hafa verið sett í 
reglugerð um raforkuviðskipti og mælingar nr. 1050/2004; þar er m.a. mælt fyrir um hvernig 
staðið skuli að uppgjöri þegar skipt er um raforkusala, hvernig staðið skuli að lokunum, hvaða 
upplýsingar skuli birta með reikningum og hvernig mælingum og uppgjöri milli vinnslu-, 
flutnings-, dreifi- og sölufyrirtækja skuli háttað. 
235 Raforkulög nr. 65/2003, 3. mgr. 9. gr.  
236 Raforkulög nr. 65/2003, 4. mgr. 9. gr.  
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tryggja öryggi og gæði við afhendingu raforku. Í því felst m.a. að stilla saman 

raforkuvinnslu og raforkuþörf, tryggja fullnægjandi framboð reiðuafls og mæla 

rafmagn sem afhent er inn og út af flutningskerfinu.237 Dreifiveiturnar hafa einnig 

víðtækar skyldur hvað varðar öryggi raforkukerfisins, þeim ber m.a. skylda til að 

tengja alla við dreifikerfið sem eftir því óska, tryggja áreiðanleika í rekstri 

kerfisins og útvega rafmagn fyrir það sem tapast í kerfinu.238 Þó að flutningskerfið 

og dreifiveiturnar hafi helst það hlutverk að tryggja öryggi raforkukerfisins þá 

hafa raforkusalar einnig hlutverki að gegna. Ber helst að nefna í því sambandi að 

þeim ber að útvega þá raforku sem nauðsynlegt er til að unnt sé að standa við 

raforkusölusaminga.239  

 

 

5.2.7. Umhverfisvernd 

Eitt markmiða raforkulaganna er að tekið sé tillit til umhverfissjónarmiða. Með 

það að markmiði skal í virkjunarleyfi tilgreina umhverfisverndarráðstafanir og 

möguleg skilyrði fyrir veitingu leyfisins er skilyrði um umhverfisvernd. Varðandi 

flutningsfyrirtækið þá getur leyfi ráðherra til byggingar flutningslína verið háð 

umhverfisvernd. Hvað dreifingu varðar þá getur ráðherra bundið sérleyfi til 

dreifiveitna skilyrðum, m.a. um umhverfisvernd, og í sérleyfinu skal tilgreina 

umhverfisráðstafanir á framkvæmda- og rekstrartíma. Samkvæmt þessu eru gerðar 

mestar kröfur til vinnslunnar um umhverfisvernd, en hvað snýr að flutningi og 

dreifingu er það undir ráðherra komið hverju sinni hvort líta skuli til 

umhverfisverndar. 240  Þannig er vart hægt að segja að umhverfisvernd setji 

raforkumarkaðinum miklar hömlur þrátt fyrir að vera einn þeirra þátta sem teljast 

mikilvægir til að ná markmiði laganna um að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu 

raforkukerfi sem eflir atvinnulíf og byggð í landinu.241 

 

 

                                                 
237  Nánar er mælt fyrir um öryggi í raforkukerfinu í reglugerð um gæði raforku og 
afhendingaröryggi nr. 1048/2004.  
238  Reglugerð um framkvæmd raforkulaga nr. 1040/2005 mælir nánar fyrir um hlutverk og 
starfsemi dreifiveitna, kerfisstjórnun og tengingu við dreifikerfið. 
239 Raforkulög nr. 65/2003 1. tölul. 1. mgr. 19. gr.  
240 Raforkulög nr. 65/2003, 4. tölul. 1. gr., 4. tölul. 6. gr., 2. mgr. 9. gr. og 3. tölul. 1. mgr. 15. gr.  
241 Raforkulög nr. 65/2003, 4. tölul. 1. gr.  
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5.3. Nýting endurnýjanlegra orkugjafa til rafmagnsframleiðslu 

Eins og fram hefur komið er Ísland á heimsmælikvarða hvað nýtingu 

endurnýjanlegra orkugjafa varðar. Nýting endurnýjanlegra orkugjafa er tiltekið 

sem eitt atriða til að ná markmiði raforkulaganna.242 Í lögunum er þó ekki að finna 

sérstakt ákvæði um nýtingu endurnýjanlegra orkulinda, en eitt af mögulegum 

skilyrðum fyrir veitingu virkjunarleyfis er nýting endurnýjanlegra orkulinda.243 

Allur vafi er þó tekinn af með þetta í reglugerð um framkvæmd raforkulaga nr. 

1040/2005 en þar segir að einungis sé hægt að fá virkjunarleyfi fyrir nýtingu 

endurnýjanlegra orkulinda, þó með ákveðnum undantekningum svo sem fyrir 

varaaflstöðvar og toppaflstöðvar. Þetta er afar skýr stefnumörkun um að hér á 

landi skulu meginreglan vera sú að nýta einungis endurnýjanlegar orkulindir til 

raforkuframleiðslu.  

 

Lög um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum 

orkugjöfum o.fl. nr. 30/2008 gengu í gildi 7. apríl 2008. Markmið laganna er að 

stuðla að nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa og skapa skilyrði fyrir viðskipti með 

upprunaábyrgðir á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum.244 

Lögin innleiða tilskipun ESB nr. 2001/77/EB samkvæmt 10. gr. laganna en 

tilskipunin var innleidd í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 102/2005. 245  Með lögunum gengst Ísland því undir þjóð-

réttarlegar skuldbindingar sínar samkvæmt EES-samningum. Ísland fékk frest til 

31. júlí 2006 til að innleiða tilskipunina.246 Þannig að lögin urðu að veruleika 

tæpum tveimur árum síðar en EES-samningurinn kveður á um.  

 

Tilskipun 2001/77/EB hefur það að markmiði að stuðla að framleiðslu á rafmagni 

úr endurnýjanlegum orkugjöfum. Eins og fram kom í kafla 4.3. þá er það einkum 

gert með því að ríkin setji sér markmið um hlutfall raforku frá endurnýjanlegum 

orkugjöfum, notkun styrkjakerfis, einföldun málsmeðferðar við leyfisveitingu 

vegna nýrrar framleiðslugetu og reglum um upprunaábyrgðir. Íslensku lögin 

                                                 
242 Raforkulög nr. 65/2003, 4. tölul. 1. gr.  
243 Raforkulög nr. 65/2003, 2. mgr. 5. gr.  
244 Lög um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum o.fl. nr. 
30/2008, 1. gr.  
245  Alþingi (2008d). Frumvarp til laga um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með 
endurnýjanlegum orkugjöfum o.fl. (Lagt fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007–2008), bls. 4. 
246 EES-samningurinn, 19. tölul. IV. viðauka. 
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einblína að mestu á upprunaábyrgðirnar eins og nafn þeirra gefur til kynna. Kemur 

það til vegna sérstöðu hins íslenska raforkumarkaðar þar sem 99.95% raforkunnar 

er þegar framleidd úr endurnýjanlegum orkugjöfum. Því er ekki þörf á markmiðs-

setningu, styrkjakerfi og einföldun málsmeðferðarreglna til að auka hlutfall þeirra 

í framleiðslunni. Þannig voru lögin sniðin að þeim þáttum tilskipunarinnar sem 

eiga við íslenskan raunveruleika.247  

 

 

5.3.1. Upprunaábyrgð 

Upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum er 

staðfesting á því að raforka sé framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum, 

þ.m.t. vindorku, sólarorku, jarðvarmaorku, öldu- og sjávarfallaorku, vatnsorku og 

orku úr lífmassa, hauggasi, gasi frá skolphreinsunarstöðvum og lífgasi. Það sem 

fellur utan þessarar skilgreiningar er raforka framleidd með jarðefnaeldsneyti.248 

Samkvæmt lögunum er Landsneti falið það hlutverk að annast útgáfu 

upprunaábyrgða. Að auki hefur Landsnet eftirlit með því að raforka sem 

fyrirtækið gefur upprunaábyrgðir fyrir sé sannanlega framleidd fyrir tilstilli endur-

nýjanlegra orkugjafa.  

 

Upprunaábyrgðir á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum 

og gefnar eru út í öðru EES ríki í samræmi við tilskipun 2001/77/EB skulu 

viðurkenndar hér á landi. Landsnet getur leitað staðfestingar á útgáfu uppruna-

ábyrgðar í viðkomandi landi ef þess gerist þörf. Að sama skapi ber Landsneti að 

veita erlendum útgefendum upprunaábyrgða upplýsingar um ábyrgðir sem gefnar 

eru út á Íslandi.249 Ef upprunaábyrgð er synjað skal slík synjun byggð á viðmiðum 

sem eru hlutlæg, gagnsæ og án mismununar.250 Að baki þessu býr að verið er að 

sporna gegn mismunun á innri raforkumarkaði EES og tryggja það að synjun 

byggist á málefnalegum sjónarmiðum, m.a. til að koma í veg fyrir svik.251     

                                                 
247 Viðtal við Lárus M.K. Ólafsson lögfræðing í iðnaðarráðuneytinu, tekið 25. apríl 2008. 
248 Lög um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum o.fl. nr. 
30/2008, 4. tölul. 2. gr.  
249 Lög um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum o.fl. nr. 
30/2008, 7. gr.  
250 Lög um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum o.fl. nr. 
30/2008, 3. gr.  
251  Alþingi (2008d). Frumvarp til laga um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með 
endurnýjanlegum orkugjöfum o.fl. (Lagt fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007–2008), bls. 7. 
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5.4. Árangur raforkumarkaðsstefnunnar 
5.4.1. Raforkumarkaðurinn 

Raforkulögin innleiddu markaðsbúskap á íslenska raforkumarkaðinum, en þau 

virðast ekki hafa náð að fullu þeim markmiðunum sem stefnt var að. 

Eftirlitsstofnun EFTA gerði úttekt á raforkumarkaði allra EES EFTA-ríkjanna í 

byrjun árs 2007. Niðurstaða stofnunarinnar hvað Ísland varðar var að 

samkeppnisumhverfi væri fremur nýlegt á sviði orkumála og því væri líklega of 

snemmt að segja til um áhrif samkeppninnar á markaðinn. Hins vegar benti 

stofnunin á nokkra þætti sem einkenndu markaðinn sem gætu verið varhugaverðir 

út frá samkeppnissjónarmiði og því vert að undirstrika. Í fyrsta lagi er samþjöppun 

á íslenska markaðinum í vinnslu og sölu mikil. Í annan stað er eignarhald á 

flutningsfyrirtækjunum og framleiðslufyrirtækjunum að miklu leyti í höndum 

sömu aðila. Í þriðja lagi er mikil lóðrétt samþætting fyrirtækja sem sjá um 

dreifingu og sölu. Í fjórða lagi er skortur á svokölluðum punkt-markaði252 sökum 

mikils umfangs langtímasamninga í heildsölu. Það getur leitt til tregðu nýrra aðila 

til að koma inn á markaðinn í sölu nema þeir séu lóðrétt tengdir vinnslufyrirtæki. 

Að lokum benti Eftirlitsstofnunin á að verð á raforku hafi hækkað með tilkomu 

samkeppninnar í dreifingu, heildsölu og smásölu. Tölur Orkustofnunar sýna hins 

vegar að verð i smásölu til almennra notenda lækkaði milli áranna 2005 og 2006. 

Þótt verðið hafi lækkað er samkeppnin i raun afar lítil en öll fyrirtækin bjóða upp 

á áþekkt verð eins og fram kom í kafla 5.2.3. Þar sem markaðurinn einkennist 

mjög af samþjöppun, lóðréttri samþættingu og skörun í eignarhaldi þá telur 

Eftirlitsstofnun EFTA að kröfur um frekari aðskilnað raforkufyrirtækjanna og 

aðgang þriðju aðila sem orkupakkar ESB mæla fyrir um geti haft umtalsverð áhrif 

á íslenskan raforkumarkað.253  Krafan um fyrirtækjaaðskilnað dreifiveitna, sem 

nýjustu breytingar á raforkulögunum kveða á um, kemur að hluta til móts við 

þessa gagnrýni. Hvort það á eftir að leiða til aukinnar samkeppni á raforkumarkaði 

á eftir að koma í ljós.  

                                                 
252 Í því felst að notandinn sér einungis það gjald á þeim tíma (eða punkti) sem hann tengist óháð 
því hvaðan orkan kemur. Þannig er greitt fyrir mötun og úttekt af kerfinu á hverjum tengipuntki, 
þ.e. afhendingar- og mötunarstað flutningskerfisins. Með þessu er unnt að taka tillit til 
raunverulegs kostnaðar við flutning. Sjá Alþingi (2003). Frumvarp til raforkulaga (Lagt fyrir 
Alþingi á 128. löggjafarþingi 2002–2003), bls. 48. 
253 Eftirlitsstofnun EFTA (2007). Energy sector inquiry: Concluding report, bls. 43–49, Alþingi 
(2008). Skýrsla utanríkisráðherra um Ísland á innri markaði Evrópu (Lögð fyrir Alþingi á 135. 
löggjafarþingi 2007–2008), bls. 19 og Orkustofnun (2006). Orkumál 2006, bls. 6.  
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Takmörkuð samkeppni og samþjöppun á markaði er ekki bundin við Ísland heldur 

er þetta veruleikinn víða um Evrópu sem framkvæmdastjórnin reyndi að takast á 

við með tilskipun 2003/54/EB. Eins og fram kom í kafla 4.4.2. hefur 

framkvæmdastjórnin þegar lagt fram breytingatillögu á tilskipuninni þar sem hún 

hefur ekki náð þeim árangri sem til var ætlast, þ.e. að minnka samþjöppun, auka 

viðskipti með raforku yfir landamæri og auka fjárfestingar í flutnings-

virkjunum.254 Tillögurnar eru enn til umræðu hjá stofnunum ESB og óljóst hvort 

gengið verði eins langt í eigendaaðskilnaði flutningsfyrirtækjanna og tillögurnar 

gera ráð fyrir. Hins vegar má vera ljóst að breytinga er að vænta á raforku-

markaðstilskipun ESB og þar með íslensku regluverki fyrir tilstilli EES-

samningsins. 

 

 

5.4.2. Endurnýjanlegir orkugjafar til rafmagnsframleiðslu og uppruna-
ábyrgðir 

Ekki er mögulegt að meta árangur af nýju lögunum um upprunaábyrgðir vegna 

raforku frá endurnýjanlegum orkugjöfum þar sem þau gengu einungis í gildi í 

byrjun apríl 2008. Á vettvangi ESB hefur tilskipunin verði í gildi lengur eða frá 

27. október 2001 og því nokkur reynsla komin á tilskipunina. Eins og kom fram í 

kafla 4.4.3. hefur reynslan sýnt að markmiðum um 12% hlutfall endurnýjanlegra 

orkugjafa í heildarraforkuneyslu ESB verður ekki náð. Því hefur ESB þegar sett 

fram nýja tilskipun um endurnýjanlega orkugjafa sem mun þó aðeins leysa 

tilskipun 2001/77/EB af hólmi þar sem um skörun er að ræða. Þegar þetta er ritað 

er ekki ljóst hvort nýja tilskipunin verður EES-tæk, þar sem hún er mun 

umfangsmeiri en tilskipun 2001/77/EB, en hún tekur m.a. til vistvæns eldsneytis 

sem fellur utan EES-samningsins í dag. Ef niðurstaðan verður á þá leið að 

tilskipunin sé EES-tæk þýðir það innleiðingu lagalega bindandi markmiða um 

notkun endurnýjanlegra orkugjafa til rafmagnsframleiðslu. Áhrif þess verða að 

teljast óveruleg í tilfelli Íslands í ljósi sérstöðu landsins hvað notkun endur-

nýjanlega orkugjafa varðar. Hins vegar munu hin lagalega bindandi markmið leiða 

                                                 
254 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2008a). Report from the Commission to the Council 
and the European Parliament: Progress in creating the internal gas and electricity market, bls. 2–
5, og Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2007b). Proposal for a directive of the European 
Parliament and of the Council amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the 
internal market in electricity, bls. 2. 
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til þess að aðildarríkin geti notað orku sem framleidd er með endurnýjanlegum 

orkugjöfum í öðrum ríkjum auk endurnýjanlegrar orku sem neytt er í öðrum 

ríkjum til að ná landsmarkmiðum sínum. Þetta getur tvímælalaust þýtt aukin 

tækifæri fyrir íslensk raforkufyrirtæki til frekari ábata af vöru sinni. Til að koma 

til móts við þetta boðar tillagan breytingar á regluverki upprunaábyrgða.255 Þannig 

yrði að breyta íslenskum lögum þar að lútandi en almennt munu þær breytingar 

sem tillagan boðar ekki þýða miklar breytingar fyrir regluverk íslenska raforku-

markaðarins. Tillagan myndi hins vegar kalla á breytingar er snerta aðra þætti 

tillögunnar, einkum hvað varðar notkun vistvæns eldsneytis, en engin lög eru í 

gildi hvað það varðar í dag.256  

 

 

5.4.3. Næstu skref 

Þó nokkrar breytingar hafa verið gerðar á nýafstöðnu þingi til breytingar á 

regluverki raforkumarkaðarins. Annars vegar breytingar á raforkulögunum sem 

innleiddu m.a. takmörkun á eignarhaldi einkafyrirtækja í flutningskerfi og 

dreifiveitum, fyrirtækjaaðskilnaður dreifiveitna og kröfu þess efnis að raforku-

fyrirtæki innleiði viðbragðsáætlanir og samræmi neyðaraðgerðir. Hins vegar lög 

um upprunaábyrgðir vegna raforku frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Hefur 

meginefni þessara breytinga verið reifað hér að framan. 

 

Samkvæmt vefsíðu iðnaðarnefndar Alþingis257 er ekkert stjórnarfrumvarp fyrir-

liggjandi þegar þetta er ritað sem gæti boðað frekari breytingar á 

raforkumarkaðinum. Eitt frumvarp bíður afgreiðslu frá þingmanni stjórnar-

andstöðunnar er varðar aðgengi að orkusölusamningum.258 Það sem hins vegar 

liggur fyrir er að þegar á eftir að innleiða tvær gerðir sem hafa verið innleiddar í 

EES-samninginn. Annars vegar reglugerð 1228/2003 um viðskipti með rafmagn 

                                                 
255 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2008b). Proposal for a directive of the European 
Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources, 19. 
mgr. formála.  
256  Samkvæmt vefsíðu iðnaðarráðuneytisisins http://www.idnadarraduneyti.is/malaflokkar/ 
vistvaent-eldsneyti/ og lagasafni Alþingis http://www.althingi.is/ eru engin lög í gildi sem taka til 
notkunar á vistvænu eldsneyti.  
257 Iðnaðarnefnd Alþingis. http://www.althingi.is/vefur/i.html?lthing=.&nefnd=i.  
258 Alþingi (2008e). Frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum 65/2003, 135. löggjafarþing 
2007–2008. 
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yfir landamæri og hins vegar tilskipun 2005/89/EB um aðgerðir til að tryggja 

öruggt framboð raforku og fjárfestingar til uppbyggingar raforkukerfisins. 

 

Reglugerð 1228/2003 fjallar um viðskipti með rafmagn yfir landamæri og var 

tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

146/2005. Tilskipunin hefur ekki enn verið innleidd í íslenskan rétt en samkvæmt 

EES-samningnum átti það að gerast í síðasta lagi 1. júní 2007.259 Eins og sést á 

heiti reglugerðarinnar fjallar hún um flutning rafmagns milli ríkja en ekki er um 

slíkan flutning að ræða í dag milli Íslands og annarra ríkja. Lárus M.K. Ólafsson 

lögfræðingur í iðnaðarráðuneytinu sagði að íslensk stjórnvöld eigi í viðræðum við 

Eftirlitsstofnun EFTA hvernig þetta skuli leyst svo kröfur EES-samningsins séu 

uppfylltar.260 Það á eftir að koma í ljós hvernig þessu máli lyktar, en fastlega má 

gera ráð fyrir að áhrif þessarar tilskipunar verði afar lítil á íslenskan rétt. 

 

Tilskipun 2005/89/EB um aðgerðir til að tryggja öruggt framboð raforku og fjár-

festingar til uppbyggingar raforkukerfisins var tekin upp í EES-samninginn með 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2007. Samkvæmt EES-

samningnum er enn óútkljáð hvenær EES EFTA-ríkin þurfa að hafa innleitt 

gerðina í landslög sín.261 Lárus M.K. Ólafsson lögfræðingur í iðnaðarráðuneytinu 

telur að tilskipunin muni ekki kalla á miklar breytingar á gildandi lögum. Í fyrsta 

lagi er næg lagastoð fyrir hendi í núverandi raforkulögum og þeim reglugerðum 

sem stoð eiga í þeim lögum. Í öðru lagi fjallar hluti tilskipunarinnar um flutning á 

raforku milli landa sem á ekki við um Ísland. Í þriðja lagi er tilskipunin að hluta til 

eingöngu stefnumarkandi. Að lokum er kveðið á um neyðarsamstarf raforku-

kerfisins, en þær breytingar sem nýverið gengu í gegn á raforkulögunum koma til 

móts við þær kröfur. Lögin eiga ekki stoð í tilskipun 2005/89/EB, enda var 

markmiðið ekki að bregðast við inntaki hennar, en Lárus telur að breytingin sé 

mjög í anda hennar.262  

 

Líklega verða breytingarnar sem fylgja fyrrnefndum gerðum því lítilvægar. Hins 

vegar er ljóst að það munu verða frekari breytingar á regluverki raforku-
                                                 
259 EES-samningurinn, 20. tölul. IV. viðauka.  
260 Viðtal við Lárus M.K. Ólafsson, lögfræðing í iðnaðarráðuneytinu, tekið 25. apríl 2008. 
261 EES-samningurinn, 25. tölul. IV. viðauka. 
262 Viðtal við Lárus M.K. Ólafsson, lögfræðingi i iðnaðarráðuneytinu, tekið 25. apríl 2008. 
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markaðarins þegar fram líða stundir vegna fyrirhugaðra breytinga á raforkustefnu 

ESB. Breytingar á gerðunum er lúta að innri raforkumarkaðinum munu verða 

EES-tækar þar sem um skýrt innri markaðsmál er að ræða og fyrri gerðir hafa 

þegar verið innleiddar. Hvað snýr að endurnýjanlegu orkugjöfunum þá er málið 

aðeins flóknara þar sem um er að ræða umfangsmeiri gerð en þegar hefur verið 

leidd inn í samninginn. Þannig er erfitt að segja til um á þessu stigi málsins hvort 

hún verði öll EES-tæk, en líklega mun sá hluti er snýr að nýtingu endurnýjanlegra 

orkugjafa til rafmagnsframleiðslu vera innleidd í EES-samninginn líkt og fyrir 

gerð þess efnis. Niðurstaðan er því sú að í nánustu framtíð mun íslensk 

raforkumarkaðsstefna taka breytingum í takt við breytingar á stefnu ESB. Hversu 

umfangsmiklar breytingarnar verða er of snemmt að segja til um og verður tíminn 

að leiða það í ljós.  
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6. Áhrif raforkumarkaðsstefnu Evrópusambandsins á 
íslensku raforkumarkaðsstefnuna 

Í þessum kafla fer fram mat á því hvað í íslensku raforkumarkaðsstefnunni á rætur 

að rekja til ESB og hvað ekki. Það verður gert með tvíþættum samanburði, annars 

vegar á raforkulögum nr. 65/2003 og tilskipun ESB 2003/54/EB og hins vegar á 

lögum um upprunaábyrgðir o.fl. nr. 30/2008 og tilskipun 2001/77/EB. Síðan verða 

niðurstöðurnar túlkaðar, þ.e. hvort áhrifin af stefnu ESB teljist mikil eða lítil, 

hvers konar markaðsskipulag lögin og tilskipanirnar innleiða, hvort um 

stefnusamleitni ESB og Íslands sé að ræða og hvernig megi túlka niðurstöðurnar í 

ljósi Evrópusamrunans.  

 

 

6.1. Samanburðurinn 
Samanburðurinn sem framkvæmdur verður er tvíþættur. Í fyrsta lagi verður gerður 

samanburður á einstaka ákvæðum. Þannig er mögulegt að greina hversu mikið af 

íslensku lögunum á rætur að rekja til ESB og þar með hve mikil innanlandsáhrifin 

eru. Verður það fyrirkomulag haft að meta samhljóminn á grundvelli málsgreina 

laganna. Það er að segja, hver málsgrein er sjálfstæð og verður metið hvort tiltekin 

málsgrein eigi sér fyrirmynd í tilskipuninni. Ástæða þessa er að í hverju ákvæði 

eru málsgreinarnar mismargar, og sumar geta átt hljómgrunn í tilskipuninni en 

aðrar ekki. Með því að gera samanburð á grundvelli málsgreina næst nákvæmust 

niðurstaða um það hve mikinn samhljóm er í reynd um að ræða. Kostur þessarar 

aðferðar er að unnt er að meta hversu mjög Alþingi og stjórnvöld setja mark sitt á 

lögin. Til að gera samanburðinn sem raunsannastan verður sleppt úr þeim 

málsgreinum sem skekkt geta áhrifin, þ.e. geta ofmetið eða vanmetið áhrif ESB á 

íslensku stefnuna og eiga því ekki erindi inn í samanburðinn. Eru það einkum 

ýmiss konar lokaákvæði sem segja til um breytingar á öðrum lögum, 

skilgreiningar á hugtökum,263 ýmis bráðabirgðaákvæði og ákvæði um gildistöku 

laganna. Þannig verður reynt að einblína á þá þætti sem eru samanburðarhæfir. 

Þrátt fyrir það er galli aðferðarinnar sá að hún gerir ekki greinarmun á 

                                                 
263 Oftast er um samhljóða eða áþekkar skilgreiningar á sömu hugtökum að ræða. Hvaða hugtök 
rata hins vegar inn í íslensku lögin er afar misjafnt og því verða skilgreiningarnar ekki hluti 
samanburðarins þar sem mikill fjöldi skilgreininga sem sleppt er eða bætt við geta skekkt verulega 
samanburðinn og vanmetið áhrifin af stefnu ESB á íslensku stefnuna.  
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mikilvægum málsgreinum og lítilvægum fyrir það fyrirkomulag raforku-

markaðarins sem lögin innleiða. 

 

Til að koma til móts við galla samanburðaraðferðarinnar sem lýst var hér að 

framan verður einnig gerður samanburður á megininntaki laganna. Skilgreind 

verða meginatriði þess skipulags raforkumarkaðarins sem tilskipanirnar og 

íslensku lögin innleiða og samanburður gerður á þeim grunni. Það varpar ljósi á 

hvort meginefni íslensku laganna og sú skipan mála sem lögin innleiða eigi rætur 

að rekja til ESB eða séu komin til vegna annarra þátta. Þess háttar samanburður 

hefur þann kost að varpa ljósi á meginefni þess skipulags sem stefnan innleiðir og 

draga þar með úr mikilvægi málsgreina sem hafa minna vægi hvað það varðar. 

Skilgreind hafa verið þau meginatriði sem höfundur telur endurspegla það 

fyrirkomulag raforkumarkaðsmála sem lögin og tilskipanirnar innleiða. Fáar 

sambærilegar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á sviði orkumála. Þó er 

rannsókn Stephens Padgett, sem ber heitið „Between synthesis and emulation: EU 

policy transfer in the power sector“264, góð fyrirmynd sem stuðst var við. Sú 

rannsókn skilgreindi sex meginþemu raforkumarkaðarins byggð á tilskipun 

96/92/EC og bar saman í fimmtán aðildarríkjum ESB. Þannig var unnt að meta 

hve mikill samhljómur var milli stefna aðildarríkja ESB. Auk þess að nota 

rannsókn Padgetts sem fyrirmynd í þessari rannsókn bjó höfundur til sín eigin 

þemu sem einkenna fyrirkomulag raforkumarkaðar ESB og hins íslenska. Því eru 

þær áherslur sem hér eru lagðar til grundvallar svo sannarlega ekki hafnar yfir 

gagnrýni. Má færa rök fyrir því að aðrir þættir ættu fremur heima í 

samanburðinum og að enn aðrir þættir ættu ekki að vera hluti af honum. Reynt var 

að velja þau atriði sem endurspegla best heildarskipan raforkumála og einnig voru 

valin atriði sem snerta sem flest svið raforkumarkaðarins. Galli þessarar aðferðar 

er augljóslega sá að gert er meira úr sumum þáttum stefnunnar en öðrum, og það 

er háð mati höfundar á því hvaða þættir teljast mikilvægir í skipulagi 

raforkumarkaðarins. Þar sem samanburðaraðferðirnar hafa sína kosti og galla var 

ákveðið að gera þennan tvíþætta samanburð til að gefa sem skýrasta mynd af þeim 

áhrifum sem ESB hefur á íslensku raforkumarkaðsstefnuna.  

 
                                                 
264 Padgett, S. (2003). Between synthesis and emulation: EU policy transfer in the power sector í 
Journal of Euopean Public Policy, 10:2.  
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6.1.1. Raforkumarkaðurinn 

Heildarsamanburður á raforkulögum nr. 65/2003 og á tilskipun 2003/54/EB um 

sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir raforku er mjög umfangsmikill. 

Enda eru bæði raforkulögin og tilskipun 2003/54/EB heildarlöggjafir á sviði 

raforkumarkaðarins og því umfangsmiklir lagabálkar.  
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Mynd 5. Samanburður á raforkulögum nr. 65/2003 og tilskipun 2003/54/EB. 

 

Málsgreinar raforkulaganna eru alls 257 en tveimur málsgreinum hefur verið eytt 

úr lögunum með breytingum á þeim.265 Alls voru 66 mgr. ekki teknar með í 

samanburðinn þar sem um var að ræða skilgreiningar, reglugerðarákvæði, bráða-

birgðaákvæði o.s.frv. Alls voru því 189 málsgreinar grundvöllur samanburðarins. 

Í 43% tilvika voru málsgreinarnar samhljóða eða áþekkar þeim sem er að finna í 

tilskipuninni en í 57% tilfella var ekki um neina fyrirmynd að ræða.266 Það sýnir 

að þó nokkuð af stefnunni er mörkuð að fyrirmynd ESB en aðkoma og áhrif 

íslenskra stjórnvalda á stefnuna eru jafnframt mikil. Samkvæmt þessu er stefnan 

sem mörkuð er með raforkulögum nr. 65/2003 bæði í anda ESB og undir mjög 

sterkum íslenskum áhrifum.  

 

                                                 
265 Þeim málsgreinum sem eytt hefur verið eru: 5. tölul. 4. mgr. 8. gr. og 1. mgr. 11. gr.  
266  Sjá í viðauka 1 þau ákvæði sem ekki voru hluti samanburðarins og hvaða ákvæði voru 
grundvöllur samanburðarins og höfðu fyrirmynd í tilskipuninni og hvaða ákvæði höfðu ekki slíka 
fyrirmynd.  
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Við samanburð á megininntaki raforkulaga nr. 65/2003 og tilskipun 2003/54/EB 

hafa verið greindir niður átta þættir til samanburðar. Í fyrsta lagi hvort um sé að 

ræða frjáls viðskipti með raforku, þ.e. hvort viðskiptavinirnir á markaðinum séu 

óbundnir. Í öðru lagi hvort notast er við leyfi og/eða útboð til að ákvarða nýja 

framleiðslugetu. Í þriðja lagi hvort um sé að ræða fyrirtækjaaðskilnað 

flutningskerfis og dreifiveitna sem jafnframt felur í sér bann við niðurgreiðslu 

milli rekstrareininga og þá sérstaklega milli sérleyfisstarfsemi og samkeppnis-

starfsemi. Í fjórða lagi hvort tryggður sé aðgangur að flutnings- og dreifikerfunum 

fyrir þriðju aðila, þ.e. þá sem ekki eru eigendur að netunum. Í fimmta lagi hvort 

sjálfstæði eftirlitsaðila frá hagsmunaaðilum á raforkumarkaðinum sé tryggt. Sjötta 

atriðið varðar það hvort eftirlitsyfirvöld hafi völd til að samþykkja eða ákvarða 

tekjumörk/gjaldskrá flutningskerfis og dreifiveitna. Í sjöunda lagi hvort heimild sé 

fyrir því að beita verndarráðstöfunum þar sem möguleiki er að víkja frá ríkjandi 

markaðsskipulagi ef hamfarir eða ytri óviðráðanleg atvik eiga sér stað. Að lokum 

hvort stefnan feli í sér svokallaða alþjónustu við neytendur sem felur í sér skyldu 

dreifiveitna að tengja notendur við net sín.  
 
 
Tafla 1. Samanburður á raforkumarkaði ESB og Íslands á grundvelli raforkulaga nr. 65/2003 og  
tilskipunar 2003/54/EB.  
 

Ísland ESB
Frjáls viðskipti með raforku – óbundnir viðskiptavinir Já Já

Leyfi/útboð vegna nýrrar framleiðslugetu Já/Nei Já/Já

Fyrirtækjaaðskilnaður flutningskerfis og dreifiveitna Já/Nei Já/Já

Aðgangur að flutningskerfi og dreifiveitum fyrir þriðju 
aðila Já Já

Sjálfstæði eftirlitsaðila frá hagsmunum 
raforkumarkaðarins Já Já

Eftirlitsyfirvöld samþykki tekjumörk eða gjaldskrár fyrir 
þjónustu flutningskerfis og dreifiveitna Já Já

Verndarráðstafanir Nei Já

Alþjónusta - skylda að tengja notendur við dreifikerfið Já Já  
 

Tafla 1 sýnir að nokkuð góður samhljómur er milli þeirrar stefnu sem ESB markar 

í raforkumarkaðsmálum og hinnar íslensku. Þannig eru viðskiptavinir óbundnir í 

báðum tilvikum, aðgangur þriðju aðila að flutnings- og dreifikerfum er tryggður, 
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eftirlitsaðilar eru sjálfstæðir frá aðilum markaðarins, eftirlitsyfirvöld hafa það vald 

með höndum að samþykkja tekjumörk/gjaldskrá flutningskerfis og dreifiveitna og 

báðar stefnurnar fela í sér skyldu dreifiveitna til að tengja notendur við kerfið. Það 

sem skilur stefnurnar að er að útboðsleið vegna nýrrar framleiðslugetu er ekki 

tryggð auk leyfisveitingar samkvæmt íslensku lögunum líkt og tilskipunin mælir 

fyrir um. Hvað fyrirtækjaaðskilnað flutningskerfis og dreifiveitna varðar þá ber 

íslenska flutningsfyrirtækinu að vera rekið í aðskildu fyrirtæki þótt eigendur þess 

geti einnig stundað vinnslu, dreifingu og sölu. Samkvæmt nýsamþykktum 

breytingum á raforkulögunum mun slíkur fyrirtækjaaðskilnaður einnig ná til 

dreifiveitna sem þjónar fleiri en 10.000 íbúum frá 1. júlí 2009. Þannig mun 

íslenska stefnan verða meira í anda stefnu ESB þegar breytingarnar hafa gengið í 

gildi. Hins vegar brýtur núverandi skipulag ekki í bága við tilskipun 2003/54/EB 

þar sem undanþáguheimild er frá fyrirtækjaaðskilnaði dreifiveitna fyrir smá og 

einangruð raforkukerfi en þau skilyrði uppfyllir það íslenska samkvæmt EES-

samningnum.267 Að lokum er heimild í tilskipuninni til að setja verndarráðstafanir, 

en þá heimild hafa íslensk stjórnvöld ekki nýtt sér og er ekki kveðið á um slíkt í 

raforkulögunum. Því má almennt segja að þegar megineinkenni raforku-

markaðarins eru borin saman er samhljómur stefnanna nokkuð mikill.  

 

Þessi tvíþætti samanburður sýnir nokkuð ólíka niðurstöðu. Fyrrnefnda aðferðin, 

að bera saman einstakar málsgreinar, sýnir að tæplega 50% mgr. eiga rætur að 

rekja til ESB og hin ríflega 50% eru komin til vegna innanlandsáhrifa. Þegar 

metin eru meginþemu þess skipulags sem stefnan innleiðir þá er samhljómur 

stefnanna hins vegar mun meiri. Má segja að í megindráttum sé samhljómur milli 

þess markaðsskipulags sem ESB boðar og þess sem ríkir á íslenska markaðinum. 

Það er þó ekki þar með sagt að íslensk stjórnvöld hafi lítil eða engin áhrif á 

útfærslu þess fyrirkomulags sem innleitt er. Um er að ræða tilskipun sem eins og 

fram hefur komið markar rammann um það skipulag sem ESB ætlast til að innleitt 

sé en gefur þó nokkurt svigrúm fyrir aðildarríkin til að ná þeim markmiðum sem 

tilskipunin stefnir að. Þannig innleiðir íslenska stefnan það skipulag sem einkennir 

innri raforkumarkað ESB en nýtir sér möguleika tilskipunarinnar og frelsi ríkjanna 

til að útfæra og aðlaga stefnuna að íslenskum aðstæðum og bæta við þáttum sem 

                                                 
267 Tilskipun 2003/54/EB, 15. gr., og EES-samningurinn, h-liður 22. mgr. IV. viðauka.  
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tilskipunin tekur ekki á. Niðurstaðan hvað þennan samanburð varðar er því sú að 

íslenska stefnan innleiðir í meginatriðum skipulag ESB í raforkumarkaðsmálum, 

en ber jafnframt með sér sterk íslensk einkenni.  

 

 

6.1.2. Endurnýjanlegir orkugjafar til rafmagnsframleiðslu 

Samanburðurinn á lögum nr. 30/2008 um upprunaábyrgðir fyrir raforku sem 

framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum o.fl. og tilskipunar 2001/77/EB 

um að auka framleiðslu rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum til notkunar 

á innri raforkumarkaði, er ekki eins yfirgripsmikill og samanburðurinn hér að 

framan enda bæði tilskipunin og lögin mun minni að umfangi.  
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Mynd 6. Samanburður á lögum nr. 30/2008 og tilskipun 2001/77/EB. 

 

Málsgreinarnar í lögum nr. 30/2008 eru alls 33 talsins. Sjö málsgreinar eru ekki 

hluti samanburðarins, þær varða skilgreiningar, gildistöku laganna og breytingar á 

öðrum lögum. Eftir standa 26 mgr. sem voru grundvöllur samanburðarins. Mynd 6 

sýnir að af þeim málsgreinum sem eftir standa voru 17 þeirra samhljóða eða 

áþekkar málsgreinum sem er að finna í tilskipun 2001/77/EB eða alls 65% 

málsgreinanna. Níu málsgreinar voru án fyrirmyndar í tilskipuninni eða 35% 
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málsgreina.268 Þetta sýnir að lög nr. 30/2008 eru undir mjög sterkum áhrifum frá 

tilskipun ESB þótt innanlandsáhrifin séu svo sannarlega til staðar.  
 

Alls hafa verið greind fimm atriði sem teljast megininntak laga nr. 30/2008 annars 

vegar og tilskipunar 2001/77/EB hins vegar. Í fyrsta lagi útgáfa upprunaábyrgða 

sem greiða fyrir viðskiptum með endurnýjanlega orkugjafa. Í öðru lagi gagnkvæm 

viðurkenning á upprunaábyrgðum milli EES ríkjanna en slíkt stuðlar að 

viðskiptum með endurnýjanlega raforku milli landa. Í þriðja lagi leiðbeinandi 

markmið um hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa í heildarorkunotkun landsins. Í 

fjórða lagi einföldun á leyfisveitingum og málsmeðferðareglum vegna vinnslu-

stöðva sem framleiða rafmagn úr endurnýjanlegum orkugjöfum. Að lokum úrræði 

til að tryggja aðgang rafmagns frá endurnýjanlegum orkugjöfum að flutnings- og 

dreifikerfinu.  
 
 
Tafla 2. Samanburður á raforkumarkaði ESB og Íslands á grundvelli laga nr. 30/2008 um 
upprunaábyrgðir og tilskipun 2001/77/EB. 
 

Ísland ESB
Útgáfa upprunaábyrgða Já Já

Gagnkvæm viðurkenning upprunaábyrgða Já Já

Leiðbeinandi markmið um hlutfall endurnýjanlegra
orkugjafa Nei Já

Einföldun leyfisveitinga og málsmeðferðar Nei Já

Tryggja aðgang rafmagns frá endurnýjanlegum
orkugjöfum að flutnings- og dreifikerfinu Nei Já  
 

Tafla 2 sýnir að áherslur laga nr. 30/2008 og tilskipunar 2001/77/EB eru þó 

nokkuð ólíkar. Hvað snýr að upprunaábyrgðunum þá boða báðar stefnurnar útgáfu 

þeirra og gagnkvæma viðurkenningu milli landa EES. Hvað varðar aðra þætti 

boðar íslenska stefnan ekki leiðbeinandi markmið um hlutfall endurnýjanlegra 

orkugjafa, hvorki er mælt sérstaklega fyrir um einföldun leyfisveitinga eða 

málsmeðferðar né eru sérstök ákvæði sem tryggja aðgang að flutnings- og 

dreifikerfi. Þessi áherslumunur verður að skoðast í ljósi þess hlutfalls raforku sem 

fengin er frá endurnýjanlegum orkugjöfum á Íslandi. Eins og áður hefur komið 

                                                 
268 Sjá í viðauka 2 þau ákvæði sem ekki voru hluti samanburðarins og þau sem voru grundvöllur 
samanburðarins og höfðu fyrirmynd í tilskipuninni og hvaða ákvæði höfðu ekki slíka fyrirmynd.  



 95

fram er það hlutfall 99.95% og því ekki þörf á að marka sérstaka stefnu og móta 

lagaramma til að efla hlutdeild þeirra á kostnað jarðefnaeldsneytis eins og raunin 

er í ríkjum ESB. Þannig endurspegla lög nr. 30/2008 þær áherslur tilskipunarinnar 

sem eiga við um íslenskan raunveruleika.269 

 

Samanburðurinn hér að framan sýnir tvíþætta mynd. Samanburður á einstökum 

málsgreinum sýnir að íslensku lögin eru undir sterkum áhrifum frá ESB. Þegar 

stefnan er greind eftir megininntaki laganna og tilskipunarinnar þá sýnir saman-

burðurinn hins vegar nokkuð ólíka mynd, þar sem íslenska stefnan á aðeins 

samhljóm með hluta af stefnu ESB. Þannig verður að túlkast að þessi afmarkaði 

hluti stefnumörkunarinnar er snýr að upprunaábyrgðum er sannanlega kominn frá 

ESB og undir miklum áhrifum þaðan. Almennt er hins vegar stefna Íslands er 

varðar nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa fullkomlega íslensk stefna en slík stefna 

hefur verið í gildi áratugum saman eins og fram kom í 5. kafla og það án allra 

afskipta eða aðkomu ESB. Þannig er Ísland komið mun lengra í nýtingu og 

stefnumörkun er varðar endurnýjanlega orkugjafa en nokkurt ESB-ríki getur 

státað af. Almennt er því um séríslenska stefnumörkun að ræða hvað varðar 

endurnýjanlega orkugjafa þótt lítill hluti hennar er snýr að upprunaábyrgðum eigi 

rætur að rekja til ESB.  

 

 

6.2. Túlkun samanburðarins  
Umræðan hér að framan sýnir svo ekki verður um villst að áhrif ESB á skipulag 

íslensks raforkumarkaðar eru mikil og marka í raun stóru línurnar í útfærslu hans. 

Jafnframt eru innanlandsáhrifin þó nokkur, einkum er varðar útfærslu þeirra þátta 

sem tilskipunin markar auk þess sem íslensk stjórnvöld bæta við atriðum sem 

tilskipunin tekur ekki á. Hvað varðar afmarkaðan hluta raforkumarkaðarins, þ.e. 

nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa, þá eru áhrifin lítil nema á afar þröngu sviði 

upprunaábyrgða. Þessi niðurstaða þarf ekki að koma á óvart þar sem raforku-

markaðurinn er skýrt EES-mál og samkvæmt EES-samningnum ber aðildarríkjum 

hans að innleiða þær gerðir sem undir hann falla. Þannig er Ísland í raun að standa 

við þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar á grundvelli EES samningsins með 

                                                 
269 Viðtal við Lárus M.K. Ólafsson, lögfræðing í iðnaðarráðuneytinu, tekið 25. apríl 2008. 
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innleiðingu stefnunnar. Í þessari reynsluathugun var um að ræða tilskipanir, en 

þær ber að innleiða þannig að markmiðin náist en þær gefa að sama skapi svigrúm 

til að útfæra stefnuna á þann veg að mögulegt er að aðlaga hana að aðstæðum 

heima fyrir. Það hafa íslensk stjórnvöld nýtt sér í báðum tilvikum. 

 

 

6.2.1. Eðli markaðsskipulagsins sem stefnurnar innleiða 

Til að gera samanburðinn markvissari þá er skynsamlegt að gera sér grein fyrir 

hvers konar markaðsskipulag tilskipanirnar og lögin innleiða og hvers konar 

markaðsskipulagi er verið að víkja frá. Þannig er einnig hægt að meta hvort 

stefnur ESB og Íslands stefni í sömu átt, séu í reynd sambærilegar eða hvort önnur 

gangi lengra en hin.  

 

 

6.2.1.1. Tegundir markaðsskipulags 

Ramminn sem markaður hefur verið er fremur grófur og einfaldur en gagnlegur til 

að átta sig á megineinkennum þess markaðsskipulags sem ríkir. Fjórar tegundir 

markaðsskipulags hafa verið skilgreindar, þ.e. ríkisrekinn markaður, ríkisrekinn 

markaður með markaðsívafi, frjáls markaður með hömlum og fullkomlega frjáls 

markaður.  

 

Ríkisrekinn markaður. Á slíkum markaði er eignarhald fyrirtækjanna fullkomlega 

á hendi hins opinbera, þ.e. ríkis, sveitarfélaga eða fyrirtækja sem alfarið eru í 

þeirra eigu, og ekki er gerð krafa um að markaðurinn lúti hefðbundnum markaðs-

lögmálum, t.d. um samkeppni. Ekki er gert ráð fyrir því að viðskiptavinir geti 

valið sér birgja heldur er markaðinum skipt upp og hvert fyrirtæki sér um 

viðskiptavinina á sínu athafnasvæði. 

 

Ríkisrekinn markaður með markaðsívafi. Slíkur markaður felur í sér að fyrirtækin 

eru áfram í eigu hins opinbera þ.e. ríkisins, sveitarfélaganna eða fyrirtækja í þeirra 

eigu. Hins vegar lýtur markaðurinn ákveðnum reglum m.a. um að samkeppni skuli 

ríkja og samkeppnislög sem koma í veg fyrir fákeppni, einokun, undir-

verðlagningu o.s.frv. gilda um markaðinn. Að auki er eftirlit haft með 

fyrirtækjunum á markaðinum þannig að tryggt sé að þau lúti þeim reglum sem um 
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hann gilda. Slíkur markaður getur einkennst af takmarkaðri eða fullkominni opnun 

þar sem viðskiptavinir geta valið sér birgja eða haft eitthvert val um birgja.  

 

Frjáls markaður með hömlum. Slíkur markaður einkennist af frelsi í eignarhaldi 

en lýtur eftirliti og hömlum af hálfu hins opinbera. Þannig geta hið opinbera 

og/eða einkaaðilar átt í fyrirtækjunum á markaðinum og þau lúta hefðbundum 

reglum markaðarins, þ.e. samkeppni ríkir en þó ekki óheft þar sem reglur líkt og 

samkeppnislög sem koma í veg fyrir fákeppni, einokun, undirverðlagningu o.s.frv. 

Jafnframt sætir markaðurinn eftirliti, bæði er gerð krafa um innra eftirlit 

fyrirtækjanna sjálfra og einnig af hálfu hins opinbera. Á markaði sem þessum geta 

viðskiptavinir valið sér birgja að eigin vali.  

 

Frjáls markaður. Á slíkum markaði er frelsi markaðarins er óheft. Slíkur 

markaður felur í sér að hver sem er getur átt fyrirtæki á raforkumarkaðinum og hið 

opinbera hefur ekki afskipti af honum, þ.e. hvorki er gerð krafa um að 

markaðurinn lúti ákveðnum reglum né er um sérstakt opinbert eftirlit að ræða. Hér 

er um fullkomið frelsi kaupenda að ræða til að velja sér birgja. Þetta er því frjáls 

markaður í sinni hreinustu mynd.  

 

 

6.2.1.2. Markaðsskipulagið sem stefnur ESB og Íslands innleiða 

Kaflar 4 og 5 um stefnu ESB og Íslands í raforkumarkaðsmálum auk saman-

burðarins hér að framan varpa ljósi á það markaðsskipulag sem stefnurnar innleiða. 

Verður gerð hér tilraun til að heimfæra það á módelið sem kynnt var hér að 

framan. 

 

Ekkert 
markaðs-
skipulag

Ríkisrekinn 
markaður

Ríkisrekinn 
markaður m. 
markaðsívafi

Frjáls 
markaður m. 
hömlum

Frjáls 
markaður

Ísland

Fyrir tíð 
raforkulaga nr. 
65/2003

Raforkulög nr. 
65/2003

ESB

Fyrir tíð 
tilskipunar 
96/92/EB

Tilskipun 
96/92/EB og 
2003/54/EB  

Mynd 7. Tegundir markaðsskipulags heimfærðar á Evrópusambandið og Ísland. 
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Mynd 7 sýnir hvers konar stefnur lögin og tilskipanirnar innleiða fyrir ESB annars 

vegar og Ísland hins vegar. Hvað varðar ESB þá leysti tilskipun 2003/54/EB 

tilskipun 96/92/EB af hólmi. En tilskipun 96/92/EB markaði upphafið af 

samþættri stefnumörkun á sviði raforkumála á innri markaði ESB. Eins og fram 

hefur komið þá náði tilskipunin ekki öllum þeim markmiðum sem stefnt var að 

með starfhæfum og samkeppnishæfum innri raforkumarkaði ESB. Það sem helst 

breyttist með tilskipun 2003/54/EB var meiri opnun markaðarins, frekari 

aðskilnaður flutnings- og dreifiveitna og bættur aðgangur þriðju aðila að netunum. 

Þannig má segja að tilskipun 96/92/EB hafi innleitt frjálsan markað með hömlum. 

Það skipulag á betur við en ríkisrekinn markaður með markaðsívafi þótt 

tilskipunin uppfylli ekki öll skilyrði þar að lútandi, t.d. um fulla markaðsopnun. 

Þótt tilskipun 2003/54/EB hafi gengið lengra í að opna og samkeppnisvæða 

markaðinn þá innleiðir hún í reynd ekki nýtt markaðsskipulag og stefnan tilheyrir 

áfram markaðsskipulagi frjáls markaðar með hömlum.  

 

Í tilfelli Íslands þá voru raforkulögin nr. 65/2003 fyrsti heildstæði lagaramminn á 

sviði raforkumarkaðsmála. Fyrir tíma þeirra var litið svo á að hið opinbera hefði 

óhjákvæmilega lykilhlutverki að gegna á öllum sviðum raforkumála og að 

markaðsöflin ættu ekki við á þeim markaði.270 Raforkulög nr. 65/2003 innleiddu 

tilskipun 96/92/EB og síðar tilskipun 2003/54/EB og þar með var 

raforkumarkaðurinn markaðsvæddur. Samanburðurinn sýndi að í meginatriðum er 

skipulag raforkumarkaðar Íslands og ESB áþekkt. Þegar íslensku lögin eru 

heimfærð á þá fjóra flokka markaðsskipulags sem hér voru kynntir þá einkennist 

hann líkt og markaður ESB af frjálsum markaði með hömlum. Í ljósi ný 

samþykktra breytinga á raforkulögunum sem mæla fyrir um að lágmarki helmings 

eignarhlut hins opinbera í sérleyfisstarfsemi raforkufyrirtækja 271  nýtur 

markaðurinn hins vegar ekki lengur frelsis í eignarhaldi. Samkvæmt tilskipun 

2003/54/EB er ekki lagt bann við því að takmarka eignarhaldið á þennan hátt. 

Hins vegar getur þetta vart talist vera í anda stefnu ESB þar sem stefnan hefur 

verið að auka samkeppni og innleiða frekara markaðsskipulag eins og nýja tillaga 

ESB til breytinga á tilskipun 2003/54/EB ber með sér. Íslensk stjórnvöld telja hins 
                                                 
270 Alþingi (2003). Frumvarp til raforkulaga (Lagt fyrir Alþingi á 128. löggjafarþingi 2002–2003), 
bls. 19.  
271 Alþingi (2008c). Frumvarp til laga um breytingu á nokkrum lögum á orku- og auðlindaviði 
(eftir 2. umr. 28. maí), 3. og 4. gr.  
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vegar mikilvægara að skilyrða eignarhaldið á sérleyfisstarfsemi og eru rökin þau 

að dreifikerfi raforku teljist til mikilvægustu innviða samfélagsins og því sé 

mikilvægt að tryggja opinbert eignarhald á þeim.272 Þetta vekur upp þá spurningu 

hvort Ísland sé að fara frá frjálsum markaði með hömlum yfir í ríkisrekið 

markaðsskipulag. Erfitt er þó að heimfæra íslenska markaðinn á það fyrirkomulag 

þar sem einkaaðilar geta vissulega átt hlut í fyrirtækjunum á markaðinum þótt 

takmarkað sé. Þannig er einnig hægt að færa rök fyrir því að íslenska skipulagið 

sé einhvers staðar mitt á milli ríkisrekins markaðar með markaðsívafi og frjáls 

markaðar með hömlum. Í hnotskurn er um sams konar markaðsskipulag að ræða í 

stefnu ESB og íslensku stefnunni að undanskildum hömlum á eignarhaldi 

sérleyfisstarfseminnar. Þannig hefur Ísland stigið eitt skref til baka í markaðs-

væðingunni og setur þar með enn frekar sín sérkenni á raforkumarkaðsstefnuna.  

 

 

6.2.2. Stefnusamleitni Íslands og ESB á sviði raforkumarkaðsmála 

Eins og kom fram í 2. kafla um stefnusamleitni þá er markmið EES-samningsins 

samræming stefnu á þeim sviðum sem undir samninginn falla. Hins vegar hefur 

ESB á undanförnum árum notast meira við tilskipanir sem gefur ríkjunum meira 

svigrúm til aðlagana að aðstæðum í aðildarríkjunum. Þannig má fyrirfram búast 

við að stefnurnar séu á leið í sömu átt en fullkomin samleitni allra ESB ríkja er 

ekki líkleg og í reynd hafa rannsóknir sýnt fjölbreytni í stefnu milli aðildarríkja.273 

Í þessari reynsluathugun voru ekki ríki borin saman heldur stefna ESB og Íslands 

þar sem markmiðið var að meta samhljóminn milli stefnanna og stefnusamleitnina. 

Þetta er því aðferð sem kallast σ-stefnusamleitni en hún felur í sér að 

stefnusamleitni á sér stað þegar fjölbreytileiki milli stefna minnkar milli þeirra 

landa eða í þessu tilfelli kerfa sem rannsökuð eru. Í ljósi umfjöllunarinnar hér að 

framan um hvers konar markaðskipulagi var horfið frá og hvers lags markaðs-

skipulag var innleitt, er óhætt að fullyrða að stefnusamleitni hafi átt sér stað milli 

ESB og Íslands á sviði raforkumarkaðsmála þar sem samhljómur er mikill þeirra á 

milli og þær innleiða sambærilegt markaðsskipulag. Það er niðurstaðan þótt ekki 

                                                 
272 Alþingi (2008b). Frumvarp til laga um breytingu á nokkrum lögum á orku- og auðlindaviði 
(Lagt fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007–2008). Þskj. 688 – 432. mál, bls. 5. 
273  Bugdahn, S. (2005). Of Europeanization and domestication: the implementation of the 
environmental information directive in Ireland, Great Britain and Germany. Journal of European 
Public Policy, 12:1, bls. 179. 
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sé um fullkominn samhljóm að ræða líkt og samanburðurinn sýndi og þess að 

Ísland hafi í raun tekið eitt skref til baka hvað varðar takmörkun eignarhalds.  

 

Í kaflanum um stefnusamleitni var einnig fjallað um ástæður stefnusamleitni og er 

ein þeirra samræming á stefnu ríkja á grundvelli alþjóðlegra eða yfirþjóðlegra 

laga. Í þeim tilvikum ganga ríki sjálfviljug til alþjóðlegra samninga og hafa þar af 

leiðandi skuldbundið sig til að fylgja lagaboðum þar að lútandi. Á þetta svo 

sannarlega við í tilviki Íslands, enda um að ræða alþjóðlegan samning milli ESB 

og EES EFTA-ríkjanna um samræmingu á stefnu. Það er þó ekki sjálfgefið, þótt 

um slíkt samkomulag sé að ræða, að stefnusamleitni eigi sér stað, en það gerir það 

í þessu tilfelli þar sem Ísland innleiðir sambærilegt skipulag raforkumarkaðarins. 

Þá vaknar sú spurning hvað þessi niðurstaða þýði er varðar þátttöku Íslands í 

Evrópusamrunanum. Eins og fram hefur komið er skilgreining Evrópusamrunans 

árangursrík áhrif ESB á innanlandsstefnu á tilteknu stefnusviði.274 Þannig sýnir 

þessi reynsluathugun að Ísland er sannur þátttakandi í Evrópusamrunanum á sviði 

raforkumarkaðsmála fyrir tilstilli EES-samningsins og árangursríkrar stefnu-

innleiðingar.  

 

  

 

 
 
 

                                                 
274  Bugdahn, S. (2005). Of Europeanization and domestication: the implementation of the 
environmental information directive in Ireland, Great Britain and Germany. Journal of European 
Public Policy, 12:1, bls. 177. 
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Niðurstöður og samantekt 
Markmið þessarar rannsóknar er að greina hve mikil áhrif stefna ESB hefur á 

íslenska raforkumarkaðsstefnu fyrir atbeina EES-samningsins. Rannsóknartilgátan 

var að þótt Ísland sé ekki aðili að ESB hafi EES-samstarfið hliðstæð áhrif á 

raforkumarkaðsstefnu Íslands og ef um aðild væri að ræða. Ef Ísland stendur við 

þjóðréttarlegar skuldbindingar samkvæmt EES-samningnum þá ætti rannsóknar-

spurningin að svarast játandi þar sem markmið EES samningsins er stefnu-

einsleitni á þeim sviðum sem undir samninginn falla og þar með talið málefni 

raforkumarkaðarins. Til að leita svara við þessari spurningu og meta áhrifin af 

stefnu ESB var viðfangsefni ritgerðarinnar nálgast í fræðilegum hluta og svo með 

reynsluathugun.  

 

Í hinum fræðilega hluta rannsóknarinnar var Evrópusamruninn skoðaður. Hann 

hefur verði skilgreindur sem árangursrík áhrif ESB á innanlandsstefnu á tilteknu 

stefnusviði.275 Þannig er yfirfærsla stefnu ESB á ríkin hreyfiafl Evrópusamrunans 

og má segja að fyrsta skref í Evrópusamrunanum sé innleiðing stefnu. 

Evrópusamruninn er því lykilhugtak þegar könnuð er yfirfærsla á stefnu ESB á 

aðildarríki hvort sem það eru ríki ESB eða EES. Fjölmargar kenningar stjórn-

málafræðanna hafa sýnt Evrópusamrunanum áhuga, enda er hann sérstakt 

fyrirbæri i alþjóðlegu samhengi. Í þessari ritgerð var túlkun þriggja kenningaskóla 

á Evrópusamrunanum tekin til skoðunar. Í fyrsta lagi var það milliríkja-

sjónarhornið sem sér ríkin sem aðalgerendurna og viðurkennir hvorki að 

Evrópusamruninn sé yfirþjóðlegur né að hann sé einhvers konar ný útgáfa af 

sambandsstjórn. Þannig er Evrópusamruninn fyrst og fremst ákvarðanataka ríkja á 

vettvangi ESB. Í öðru lagi var kenningaskóli ný-verkhyggjunnar skoðaður. 

Kenningin einblínir einkum á það hvernig samruni á einu sviði getur leitt til 

samruna á öðrum, þ.e. hagnýt og pólitísk yfirfærsla á stefnu. Aðalgerendurnir í 

kenningunni um ný-verkhyggju eru yfirþjóðlegar stofnanir líkt og framkvæmda-

stjórn ESB og hagsmunahópar, innlendir og alþjóðlegir. Í þriðja lagi var skoðuð 

kenningin um marglaga stjórn, en hún telur að Evrópusamruninn eigi sér stað á 

mörgum stjórnstigum þ.e. undirþjóðlegum, þjóðlegum og yfirþjóðlegum og 

                                                 
275 Bugdahn, S. (2005). Of Europeanization and domestication: the implementation of the 
environmental information directive in Ireland, Great Britain and Germany. Journal of European 
Public Policy, 12:1, bls. 177. 
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valdssvið þeirra skarast og það á sér stað víxlverkun þeirra á milli. Allar 

kenningarnar eru taldar hafa lagt sitt af mörkum til að útskýra Evrópusamrunann 

þótt fræðimenn greini vissulega á um hversu umfangsmikið skýringargildi hverrar 

og einnar sé.  

 

Þar sem Evrópusamruninn felur í sér yfirfærslu á stefnu frá ESB og yfir á 

aðildarríkin þá var ákveðið að notast við stefnusamleitni sem rannsóknaraðferð 

þessarar ritgerðar. Skilgreiningin á stefnusamleitni er sú tilhneiging samfélaga að 

líkja sífellt meira eftir hvort öðru, þ.e. að þróa með sér svipað skipulag, aðferðir 

og frammistöðu. Stefnusamleitni er þannig lokaniðurstaða stefnubreytingar sem 

stendur í nokkurn tíma og leitar í sömu átt burt séð frá því hvað stýrir ferlinu. 

Þannig er rannsóknarfókus stefnusamleitni áhrif eða afleiðing, reynsluathugunar-

fókusinn er einkenni stefnunnar og háða breytan er sameiginlegar breytingar. Galli 

rannsóknaraðferðarinnar um stefnusamleitni er að nokkur sundurleitni hefur verið 

í fræðunum um notkun þessarar aðferðar. Hins vegar hentaði þessi rannsóknar-

aðferð þeirri tegund rannsóknar sem hér var framkvæmd afar vel og varð því fyrir 

valinu. 

 

Stærsti hluti ritgerðarinnar var reynsluathugunin sem annars vegar skiptist í kafla 

um greiningu á stefnu ESB og íslensku stefnunni og svo hins vegar saman-

burðarkafla á stefnunum. Greiningin á stefnunum var framkvæmd með því að kafa 

ofan í regluverk ESB og það íslenska og greina þannig raforkumarkaðsstefnuna í 

hvoru kerfi fyrir sig. Ákveðið var að afmarka rannsóknina og umfjöllunina um 

stefnurnar við þær gerðir sem hafa verið innleiddar í íslenskan rétt þar sem 

einungis er hægt að meta áhrif þeirra gerða á íslenskt regluverk. Það var annars 

vegar tilskipun 2003/54/EB sem er megintilskipunin sem innleiðir markaðs-

skipulag innri raforkumarkaðarins. Hins vegar var það tilskipun 2001/77/EB sem 

hefur það að markmiði að efla notkun endurnýjanlegra orkugjafa á innri 

raforkumarkaði. Þannig var um að ræða heildartilskipun á sviðinu sem innleiðir 

markaðsskipulag raforkumarkaðarins á EES-svæðinu og svo tilskipun sem tekur 

til afmarkaðs hluta hans. Í íslenska kaflanum var um að ræða sambærilega 

umfjöllun og var hún annars vegar gerð á grunni raforkulaga nr. 65/2003 sem 

markar meginlínurnar í markaðsskipulagi íslenska raforkumarkaðarins. Hins vegar 

voru skoðuð lög um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með 
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endurnýjanlegum orkugjöfum o.fl. nr. 30/2008 sem taka til afmarkaðs hluta 

raforkumarkaðsstefnunnar.  

 

Framkvæmdur var tvíþættur samanburður. Í fyrsta lagi var gerður samanburður á 

grundvelli málsgreina laganna. Í því felst að metið var hvort tiltekin málsgrein 

íslensku laganna ætti sér fyrirmynd í tilskipuninni. Kostur þessarar aðferðar er sá 

að unnt er að meta hversu mjög Alþingi og stjórnvöld setja mark sitt á lögin. Galli 

hennar er sá að hún gerir ekki greinarmun á mikilvægum málsgreinum og 

lítilvægum fyrir það fyrirkomulag raforkumarkaðarins sem lögin innleiða. Í öðru 

lagi var gerður samanburður á megininntaki laganna. Skilgreind voru meginatriði 

þess skipulags raforkumarkaðarins sem tilskipanirnar og íslensku lögin innleiða 

og samanburður gerður á þeim grunni. Þess háttar samanburður hefur þann kost að 

varpa ljósi á meginefni þess skipulags sem stefnan innleiðir og draga þar með úr 

mikilvægi málsgreina sem hafa minna vægi hvað það varðar. Galli þessarar 

aðferðar er augljóslega sá að gert meira úr sumum þáttum stefnunnar en öðrum og 

háð mati höfundar á því hvaða þættir teljast mikilvægir í skipulagi 

raforkumarkaðarins.  

 

Þessi tvíþætti samanburður sýndi nokkuð ólíka niðurstöðu hvað varðar raforku-

markaðinn. Fyrrnefnda aðferðin, að bera saman einstakar málsgreinar, sýnir að 

tæplega 50% mgr. eiga rætur að rekja til ESB og hin ríflega 50% eru komin til 

vegna innanlandsáhrifa. Þegar metin eru meginþemu þess skipulags sem stefnan 

innleiðir, er samhljómur stefnanna hins vegar mun meiri. Má segja að í 

megindráttum sé markaðsskipulag ESB mjög áþekkt íslenska markaðsskipulaginu. 

Niðurstaðan hvað þennan samanburð varðar er því að íslenska stefnan innleiðir í 

meginatriðum skipulag ESB í raforkumarkaðsmálum en ber jafnframt með sér 

sterk íslensk einkenni.  

 

Hvað varðar endurnýjanlegu orkugjafana til rafmagnsframleiðslu þá sýndi saman-

burðurinn einnig nokkuð ólíka niðurstöðu. Samanburður á einstökum máls-

greinum sýndi að íslensku lögin eru undir sterkum áhrifum frá ESB. Þegar stefnan 

er greind eftir megininntaki laganna og tilskipunarinnar þá sýnir samanburðurinn 

hins vegar nokkuð ólíka mynd, þar sem íslenska stefnan á aðeins samhljóm með 

hluta af stefnu ESB. Þetta verður að túlkast svo að sá afmarkaði hluti 
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stefnumörkunarinnar er snýr að upprunaábyrgðunum sé sannanlega kominn frá 

ESB og undir miklum áhrifum þaðan. Niðurstaðan er því sú að almennt talað er 

um séríslenska stefnumörkun að ræða hvað varðar endurnýjanlega orkugjafa, þótt 

lítill hluti hennar er snýr að upprunaábyrgðum eigi rætur að rekja til ESB.  

 

Heildarniðurstaða rannsóknarinnar er sú að stefnusamleitni hafi átt sér stað milli 

stefna ESB og Íslands á sviði raforkumarkaðsmála þar sem samhljómur er mikill 

þeirra á milli, stefnurnar beinast í sömu átt og þær innleiða sambærilegt markaðs-

skipulag. Þannig er Ísland sannur þátttakandi í Evrópusamrunanum á sviði 

raforkumarkaðsmála með innleiðingu á samræmdu regluverki ESB á því sviði.  

 

 
Svör við rannsóknartilgátunni og rannsóknarspurningunum 

Umfjöllunin hér að framan sýnir að íslenski raforkumarkaðurinn ber sömu helstu 

einkenni og ESB boðar í sinni stefnumörkun. Því hefur reynsluathugunin sýnt að 

rannsóknartilgátu ritgerðarinnar er svarað játandi, þ.e. að þrátt fyrir að Ísland sé 

ekki aðili að ESB hafi EES-samstarfið hliðstæð áhrif á raforkumarkaðsstefnu 

Íslendinga og ef um aðild væri að ræða. Enda er það sú niðurstaða sem búast mátti 

við í ljósi þess að markmið EES-samningsins er stefnusamræming á þeim sviðum 

sem undir samninginn falla. Þannig uppfyllir Ísland þjóðréttarlegar skuldbindingar 

sínar samkvæmt EES-samningnum.  

 

Að auki var varpað fram þremur rannsóknarspurningum. Sú fyrsta var hvort EES-

samningurinn stuðli að stefnusamleitni á sviði raforkumarkaðarins og hefur þeirri 

spurningu þegar verið svarað játandi. Önnur rannsóknarspurning var hvort 

yfirfærslan á stefnu ESB hafi mikil eða lítil áhrif á íslensku stefnuna eða ber hún 

meiri keim af innanlandsþáttum. Eins og fram hefur komið þá eru áhrifin á 

skipulag raforkumarkaðarins mikil þótt stefnan beri einnig sterkan keim 

innanlandsþátta. Hvað snýr að notkun endurnýjanlegra orkugjafa á innri raforku-

markaðinum þá eru áhrifin lítil nema á hluta stefnunnar sem snýr að 

upprunaábyrgðum. Þriðja rannsóknarspurning var hvort þessi reynsluathugun geti 

haft forspárgildi fyrir framtíðartillögur ESB á sviðinu. Í ljósi niðurstaðnanna 

verður forspárgildi að teljast nokkuð mikið og ef Ísland innleiðir ekki þær 
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meginlínur sem ný stefna ESB boðar þá væri slíkt í andstöðu við EES-samninginn. 

Þannig hefur stefna ESB og mun hafa mikil áhrif á íslenskt regluverk í raforku-

markaðsmálum.  

 

 

Lærdómur niðurstaðnanna 

Niðurstaða þessarar rannsóknar, að áhrif gerða ESB á skipulag íslenska raforku-

markaðarins séu mikil, vekur þá spurningu hvaða lærdóm sé hægt að draga af 

niðurstöðunum. Að mati höfundar undirstrikar niðurstaðan mikilvægi þess fyrir 

íslensk stjórnvöld og hagsmunaaðila á raforkumarkaðinum að fylgjast vel með 

þróun mála á vettvangi ESB. Eins og fram hefur komið þá veitir EES-

samningurinn mikilvægan aðgang fyrir EES EFTA-ríkin á stefnumótunarstiginu á 

vettvangi framkvæmdastjórnarinnar. Hins vegar er aðkoman takmörkuð þegar 

tillögur að gerðum eru komnar inn á borð Evrópuþingsins og ráðherraráðsins. 

Þannig er mikilvægt fyrir íslensk stjórnvöld og ekki síður hagsmunaaðila að sinna 

hagsmunagæslu strax á fyrstu stigum stefnumótunar. Á því stigi eru möguleikar 

EES EFTA-ríkjanna til áhrifa mestir. Afar erfitt getur reynst að fá undanþágu eða 

tilslakanir frá tilskipunum þegar þær hafa verið samþykktar á vettvangi ESB. Ef 

ESB er tregt til að veita eigin aðildarríkjum einhverjar ívilnanir þá geta EES 

EFTA-ríkin ekki vænst þeirra. Ráðlegging höfundar er því að líta á ferli 

stefnumörkunar á sviði raforkumarkaðsmála á vettvangi ESB líkt og um 

innanlandsstefnumótun sé að ræða þar sem áhrifanna mun gæta á Íslandi þótt síðar 

verði. 

 
 

Möguleg næstu skref rannsóknarinnar 

Þessi rannsókn sýnir að ESB hefur sannarlega áhrif á íslenskan raforkumarkað og 

það skipulag sem hann býr við. Rannsóknin er takmörkuð við fáar tilskipanir ESB 

og íslensk lög, og eru niðurstöðurnar túlkaðar á þeim grunni. Þær tilskipanir, sem 

innleiddar hafa verið í EES-samninginn en ekki enn í íslenskan rétt, munu að 

líkindum ekki hafa jafnmikil áhrif, eins og kom fram í kafla 5.4.3., og þær 

tilskipanir sem hér voru til skoðunar. Þannig má færa rök fyrir því að þessi 

rannsókn geri meira úr áhrifum ESB á íslenska raforkumarkaðsstefnu en ef allar 
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gerðir ESB væru skoðaðar. Þannig væri áhugavert næsta skref að skoða áhrif 

þeirra gerða þegar innleiðingu þeirra í íslenskan rétt er lokið. Að auki er stefna 

lifandi fyrirbæri sem tekur breytingum í tímans rás. Þannig getur rannsókn sem 

þessi einungis gefið svör við því hvort stefna sé sambærileg og hvort um 

stefnusamleitni sé að ræða á þeim tíma sem rannsóknin er framkvæmd. Þannig 

væri einnig athyglisvert næsta skref að endurtaka rannsóknina þegar þriðji 

orkupakki ESB hefur verið innleiddur í íslenskan rétt og meta hvort áhrifin séu 

enn þau sömu eða hvort þau hafi breyst.    
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Viðauki 1: Samanburður á raforkulögum nr. 65/2003 og 
tilskipun 2003/54/EB 
 

Raforkulög 2003 nr. 65 27. mars 
Tilskipun 
2003/54 

I. kafli. Markmið og gildissvið   
1. gr. Markmið   
Markmið laga þessara er að stuðla að þjóðhagslega 
hagkvæmu raforkukerfi og efla þannig atvinnulíf og byggð í 
landinu. Í því skyni skal: Ekki mælt fyrir um þetta 

  1. Skapa forsendur fyrir samkeppni í vinnslu og viðskiptum 
með raforku, með þeim takmörkunum sem nauðsynlegar 
reynast vegna öryggis raforkuafhendingar og annarra 
almannahagsmuna. 

1. gr. markar rammann 
um þetta 

  2. Stuðla að skilvirkni og hagkvæmni í flutningi og dreifingu 
raforku. 

1. gr. markar rammann 
um þetta 

  3. Tryggja öryggi raforkukerfisins og hagsmuni neytenda. 
1. gr. markar rammann 
um þetta 

  4. Stuðla að nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa og taka tillit 
til umhverfissjónarmiða að öðru leyti. 

3. mgr. 11. gr. og 4. 
mgr. 13. gr.  

    
2. gr. Gildissvið   
Lög þessi taka til vinnslu, flutnings, dreifingar og viðskipta 
með raforku á íslensku forráðasvæði án tillits til orkugjafa. 1. gr.  
    
3. gr. Skilgreiningar   
  1. Dreifikerfi: Raflínur sem ekki teljast til flutningskerfisins 
ásamt mannvirkjum og búnaði þeim tengdum til og með 
heimtaug. Enn fremur mælar og mælabúnaður hjá 
notendum. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  2. Dreifiveita: Fyrirtæki sem hefur leyfi til dreifingar raforku 
á afmörkuðu svæði. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  3. Dreifiveitusvæði: Landsvæði þar sem dreifiveita hefur 
einkarétt og skyldu til dreifingar raforku. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  4. Endurnýjanlegar orkulindir: Orkulindir sem geta 
endurnýjað sig í sífellu, svo sem fallvötn, jarðhiti, vindorka, 
sjávarföll og sólarorka. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  5. Flutningsfyrirtæki: Fyrirtæki sem stýrir rekstri 
flutningskerfisins og annast kerfisstjórnun. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  6. [Flutningskerfi: Raflínur og mannvirki þeim tengd sem 
nauðsynleg eru til að flytja raforku frá virkjunum til 
stórnotenda og til dreifiveitna á þeim afhendingarstöðum 
sem taldir eru upp í viðauka með lögum þessum. Það nær 
frá háspennuhlið stöðvarspenna virkjana sem tengjast því, 
sbr. 3. mgr. 5. gr., að háspennuhlið aðveituspenna 
stórnotenda eða dreifiveitna.]1) 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  7. Flutningsvirki: Raflína og búnaður henni tengdur til 
flutnings raforku. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  [8. ]1) Notandi: Sá sem kaupir raforku til eigin nota. 
Ekki hluti af 
samanburðinum 

  [9. ]1) Orkulind: Náttúruleg uppspretta orku í ákveðnu formi, 
svo sem vatnsfall, jarðhitageymir, sjávarföll, vindur og 
sólarljós, en einnig olíu- og gaslindir og kolanámur. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 
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  [10. ]1) Raflína: Samsafn af leiðurum, einangrandi efni og 
tengdum búnaði til að flytja raforku milli tveggja staða innan 
raforkukerfis. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  [11. ]1) Raforkukerfi: Allur sá búnaður sem notaður er við 
vinnslu, flutning og dreifingu raforku og myndar starfræna 
heild. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  [12. ]1) Raforkumarkaður: Skipulegur markaður með 
raforku. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  [13. ]1) Raforkuver/virkjun: Mannvirki sem notað er til 
vinnslu raforku. Tvær eða fleiri einingar sem mynda eðlilega 
heild og tengjast flutningskerfinu eða dreifikerfi gegnum 
sameiginleg tengivirki teljast ein virkjun. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  [14. ]1) Raforkuviðskipti/viðskipti: Kaup og sala raforku. 
Ekki hluti af 
samanburðinum 

  [15. Stórnotandi: Notandi sem notar á einum stað a.m.k. 14 
MW afl með árlegum nýtingartíma 8.000 stundir eða 
meira.]1) 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  [16. ]1) Sölufyrirtæki: Fyrirtæki sem selur raforku eða 
annast raforkuviðskipti, hvort sem er í heildsölu eða 
smásölu. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  [17. Tekjumörk: Hámark leyfilegra árlegra tekna 
flutningsfyrirtækis og dreifiveitna til að mæta kostnaði.]1) 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  18. Vinnsla/raforkuvinnsla: Umbreyting orku, svo sem 
vatnsorku, jarðvarma eða efnaorku, í raforku. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  19. Vinnslufyrirtæki: Fyrirtæki sem stundar vinnslu á 
raforku eða hefur fengið virkjunarleyfi. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  20. Virkjunarleyfi: Leyfi sem veitt er samkvæmt lögum 
þessum til að reisa og reka raforkuver. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  1)L. 89/2004, 1. gr.    
    
II. kafli. Raforkuvinnsla   
4. gr. Veiting virkjunarleyfis   

Leyfi ráðherra þarf til að reisa og reka raforkuver. [Þó þarf 
ekki slíkt leyfi vegna raforkuvera með uppsettu afli sem er 
undir 1 MW nema orka frá raforkuveri sé afhent inn á 
dreifikerfi dreifiveitna eða flutningskerfið. Eigendur virkjana 
með uppsett afl 30–1.000 kW skulu skila Orkustofnun 
tæknilegum upplýsingum um virkjun. Einnig er skylt að 
tilkynna Orkustofnun árlega um heildarraforkuvinnslu 
raforkuvera með uppsettu afli yfir 100 kW.]1) 

1. mgr. 6. gr. mælir fyrir 
um að aðildarríkin skuli 
samþykkja 
málsmeðferð við 
leyfisveitingu til 
aukinnar 
framleiðslugetu. 3. mgr. 
6. gr. segir til um að 
tryggja skuli að 
málsmeðferð vegna 
lítillar eða dreifðrar 
framleiðslu taki tillit til 
takmarkaðrar stærðar 
þeirra og hugsanlegra 
áhrifa.  

Virkjunarleyfi fellur úr gildi 10 árum eftir veitingu þess ef 
leyfishafi hefur þá ekki hafið framkvæmdir og 15 árum eftir 
veitingu þess ef virkjun er þá ekki komin í rekstur. Áður en 
að þessum tímamörkum kemur getur leyfishafi sótt um 
endurnýjun leyfis til ráðherra. 

1. mgr. 6. gr. mælir fyrir 
um að aðildarríkin skuli 
samþykkja 
málsmeðferð við 
leyfisveitingu til 
aukinnar 
framleiðslugetu. 
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Áður en leyfishafi hefur framkvæmdir á eignarlandi á 
grundvelli leyfis þarf að hafa náðst samkomulag við 
landeigendur og eigendur orkulinda um endurgjald eða 
ákvörðun um eignarnám skv. 23. gr. að liggja fyrir. Hafi 
hvorki náðst samkomulag um endurgjaldið né eignarnáms 
verið óskað innan 90 daga frá útgáfu leyfis fellur það niður. 
Ákvæði þetta gildir einnig um nýtingu auðlinda í þjóðlendum 
eftir því sem við á. Ekki mælt fyrir um þetta 
  1)L. 89/2004, 2. gr.    
   
5. gr. Skilyrði fyrir veitingu virkjunarleyfis   

Virkjunarleyfi verður aðeins veitt sjálfstæðum lög- og 
skattaðila. 

1. mgr. 6. gr. mælir fyrir 
um að aðildarríkin skuli 
samþykkja 
málsmeðferð við 
leyfisveitingu til 
aukinnar 
framleiðslugetu.    

Ráðherra getur sett skilyrði fyrir útgáfu virkjunarleyfis er lúta 
að því að tryggja nægilegt framboð raforku, öryggi, 
áreiðanleika og skilvirkni raforkukerfisins og nýtingu 
endurnýjanlegra orkulinda. Enn fremur má setja skilyrði er 
lúta að umhverfisvernd, landnýtingu og tæknilegri og 
fjárhagslegri getu virkjunarleyfishafa. Öll skilyrði skulu 
tilgreind í reglugerð.1) 

2. mgr. 6. gr. og 3. mgr. 
11. gr.  

[Tengja skal leyfisskylda virkjun flutningskerfinu, sbr. þó 2. 
mgr. 11. gr. Virkjanir sem eru 7 MW eða stærri skulu 
tengjast flutningskerfinu beint en minni virkjunum er heimilt 
að tengjast því um dreifiveitu. Samningur við 
flutningsfyrirtækið eða dreifiveitu á því dreifiveitusvæði sem 
virkjunin er á skal liggja fyrir þegar sótt er um virkjunarleyfi.]2) 

Ekki mælt sérstaklega 
fyrir um þetta 

Leyfi fyrir vatnsaflsvirkjun getur verið bundið því skilyrði að 
samningar takist um samrekstur annarra vatnsaflsvirkjana 
og vatnsmiðlana á viðkomandi vatnasviði. Ef ekki nást 
samningar sker ráðherra úr ágreiningi og er úrskurður hans 
endanlegur á stjórnsýslustigi. Virkjunarleyfi fyrir 
jarðgufuvirkjun getur á sama hátt verið bundið því skilyrði að 
samningar takist um samrekstur með öðrum þeim sem nýta 
sama jarðhitasvæði. Þá er ráðherra heimilt í virkjunarleyfi að 
gera fyrirvara um það að öðrum aðila kunni að verða veitt 
leyfi til virkjunar sem nýtir sama vatnasvið eða jarðhitasvæði. 
Ráðherra er heimilt að endurskoða ákvæði virkjunarleyfis 
með tilliti til þessa og bæta í það ákvæðum sem hann telur 
nauðsynleg til að tryggja heildarhagkvæmni í orkunýtingu 
vatnasviðsins eða jarðhitasvæðisins. 

1. mgr. 6. gr. mælir fyrir 
um að aðildarríkin skuli 
samþykkja 
málsmeðferð við 
leyfisveitingu til 
aukinnar 
framleiðslugetu.    

  1)Rg. 1040/2005. 2)L. 89/2004, 3. gr.    
    
6. gr. Efni virkjunarleyfis   
Í virkjunarleyfi skal m.a. tilgreina:  
  1. Stærð virkjunar og afmörkun virkjunarsvæðis. Ekki mælt fyrir um þetta 
  2. Hvenær framkvæmdir skuli hefjast í síðasta lagi og 
hvenær þeim skuli lokið. Ekki mælt fyrir um þetta 
  3. Upplýsinga- og tilkynningarskyldu leyfishafa til 
Orkustofnunar og flutningsfyrirtækis sem nauðsynleg er til 
að viðkomandi aðilar geti rækt hlutverk sitt. Ekki mælt fyrir um þetta 
  4. Öryggis- og umhverfisverndarráðstafanir. Ekki mælt fyrir um þetta 
  5. Skilyrði um tæknilega og fjárhagslega getu leyfishafa. Ekki mælt fyrir um þetta 
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  6. Ráðstöfun mannvirkja og tækja þegar notkun þeirra er 
hætt. Ekki mælt fyrir um þetta 
  7. Önnur atriði er lúta að skilyrðum leyfis og skyldum 
leyfishafa samkvæmt lögum þessum. Ekki mælt fyrir um þetta 

Heimilt er að kveða á um að virkjunarleyfi skuli endurskoðað 
að tilteknum tíma liðnum, enda hafi forsendur fyrir skilyrðum 
leyfisins breyst verulega. 

1. mgr. 6. gr. mælir fyrir 
um að aðildarríkin skuli 
samþykkja 
málsmeðferð við 
leyfisveitingu til 
aukinnar 
framleiðslugetu.    

    
7. gr. Starfsemi og skyldur vinnslufyrirtækis   
Heimilt er vinnslufyrirtæki að stunda sérleyfisstarfsemi en 
óheimilt er því að niðurgreiða vinnsluna með 
sérleyfisstarfseminni eða starfsemi sem hefur sambærilega 
stöðu. Vinnslufyrirtæki skulu í bókhaldi sínu halda 
reikningum fyrir vinnslustarfsemi aðskildum frá annarri 
starfsemi. Starfræki vinnslufyrirtæki jarðvarmaorkuver sem 
bæði vinnur raforku og aðra orku, svo sem heitt vatn eða 
gufu, skal fyrirtækið í bókhaldi sínu halda reikningum vegna 
vinnslu raforku aðskildum frá reikningum vegna annarrar 
vinnslu. Um bókhaldslegan aðskilnað fer að öðru leyti skv. 
41. gr. 1. og 3. mgr. 19. gr.  
Skylt er vinnslufyrirtæki að hlíta ákvörðunum 
flutningsfyrirtækis um umfang framleiðslu svo að það geti 
uppfyllt skyldur sínar vegna kerfisstjórnunar skv. 9. gr. og 
skal koma fyrir það greiðsla samkvæmt samkomulagi við 
vinnslufyrirtæki. Ekki mælt fyrir um þetta 
    
III. kafli. Flutningur   
8. gr. Rekstur flutningskerfisins og kerfisstjórnun   
[Eitt fyrirtæki skal annast flutning raforku og kerfisstjórnun 
samkvæmt ákvæðum þessa kafla. Fyrirtækið skal vera 
hlutafélag. Ráðherra veitir flutningsfyrirtækinu rekstrarleyfi 
þar sem kveðið skal á um réttindi og skyldur þess. Heimilt er 
að kveða á um að leyfið skuli endurskoðað að tilteknum tíma 
liðnum, enda hafi forsendur fyrir skilyrðum þess breyst 
verulega.]1) 8. gr.  
[Viðskiptavinir flutningsfyrirtækisins skulu vera dreifiveitur, 
stórnotendur og virkjanir.]1) Ekki mælt fyrir um þetta 

Ráðherra skal beita sér fyrir stofnun fyrirtækis um rekstur 
flutningskerfisins meðal þeirra sem eiga flutningsvirki hér á 
landi við gildistöku laganna. Náist að stofna slíkt fyrirtæki 
gerir ráðherra samning við fyrirtækið um þau atriði sem 
greinir í 1. mgr. og tilnefnir það síðan sem flutningsfyrirtækið. 
Heimilt er að tímabinda slíkan samning. 8. gr.  

Takist ekki að stofna fyrirtæki skv. [3. mgr.]1) skal stofna 
fyrirtæki í eigu ríkisins til að annast rekstur flutningskerfisins 
og kerfisstjórnun. 8. gr.  
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Flutningsfyrirtækið má ekki stunda aðra starfsemi en þá sem 
því er nauðsynleg til að geta rækt skyldur sínar samkvæmt 
lögum þessum. Því er þó heimilt að reka raforkumarkað, 
enda haldi fyrirtækið reikningum vegna hans aðskildum frá 
reikningum vegna annarrar starfsemi í bókhaldi. 
Flutningsfyrirtækið skal í bókhaldi sínu halda reikningum 
vegna kerfisstjórnunar aðskildum frá reikningum vegna 
annarrar starfsemi. Um bókhaldslegan aðskilnað fer að öðru 
leyti skv. 41. gr. Stjórn flutningsfyrirtækisins skal vera 
sjálfstæð gagnvart öðrum fyrirtækjum sem stunda vinnslu, 
dreifingu eða sölu raforku. 

1. mgr. og liðir a), b) og 
c) 2. mgr. 10. gr. og 3. 
mgr. 19. gr.  

[Stjórnarmenn og fastráðnir starfsmenn flutningsfyrirtækis 
þess sem ráðherra veitir rekstrarleyfi skv. 1. mgr. skulu hafa 
réttindi og skyldur opinberra sýslunarmanna.]2) Ekki mælt fyrir um þetta 
Fari flutningsfyrirtækið ekki að skilyrðum laga þessara, 
reglugerðum settum samkvæmt þeim, skilyrðum samnings 
skv. [3. mgr.]1) eða annarra samninga sem tengjast honum 
skal ráðherra veita flutningsfyrirtækinu skriflega aðvörun og 
hæfilegan frest til úrbóta. Ef flutningsfyrirtækið sinnir ekki 
aðvörun ráðherra innan tilgreindra tímamarka getur ráðherra 
endurskoðað samninginn eða rift honum. Ekki mælt fyrir um þetta 
  1)L. 89/2004, 4. gr. 2)L. 149/2004, 1. gr.    
    
9. gr. Skyldur flutningsfyrirtækisins   
Flutningsfyrirtækið skal byggja flutningskerfið upp á 
hagkvæman hátt að teknu tilliti til öryggis, skilvirkni, 
áreiðanleika afhendingar og gæða raforku. Fyrirtækið hefur 
eitt heimild til að reisa ný flutningsvirki. 

8. gr. og a), b) og c) 
liður 9. gr. 

Leyfi ráðherra þarf ef reisa á línur sem flytja raforku á 66 kV 
spennu eða hærri. Ráðherra getur bundið leyfið skilyrðum er 
lúta að þeim atriðum sem greinir í 1. mgr. auk skilyrða er lúta 
að umhverfisvernd og landnýtingu. Ekki mælt fyrir um þetta 
Í rekstri flutningskerfisins felst m.a. að:   
  1. Tengja alla þá sem eftir því sækjast við flutningskerfið, 
enda uppfylli þeir tæknileg skilyrði fyrir því og greiði 
tengigjald samkvæmt ákvæðum í gjaldskrá, sbr. 12. gr. Þó 
er heimilt að synja nýjum aðilum um aðgang að 
flutningskerfinu á grundvelli sjónarmiða um flutningsgetu, 
öryggi og gæði kerfisins. Synjun skal vera skrifleg og 
rökstudd. 

e) liður 9. gr. og 1. og 2. 
mgr. 20. gr.  

  2. Útvega rafmagn í stað þess sem tapast í kerfinu. 6. mgr. 11. gr.  
  3. Útvega launafl fyrir kerfið til að nýta flutningsgetu og 
tryggja spennugæði. 1. mgr. 11. gr.  
  4. Tryggja áreiðanleika í rekstri kerfisins. b) liður 9. gr.  
  5. Sjá til þess að fyrir liggi spá um raforkuþörf og áætlun 
um uppbyggingu flutningskerfisins. a) liður 9. gr.  
Flutningsfyrirtækið ber ábyrgð á öruggri stýringu 
raforkukerfisins og skal tryggja öryggi og gæði við 
raforkuafhendingu. Í slíkri kerfisstjórnun felst m.a. að: 

a) og b) liður 9. gr. og 
5. mgr. 11. gr.  

  1. Stilla saman raforkuvinnslu og raforkuþörf svo að hægt 
sé að mæta frávikum milli umsaminna kaupa og 
raforkunotkunar, sem og að gera samninga við 
vinnslufyrirtæki í þessu sambandi. 1. mgr. 11. gr.  
  2. Tryggja nægjanlegt framboð reiðuafls við rekstur 
kerfisins. b) liður 9. gr.  
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  3. [Samræma]1) notkunarferla þar sem aflmæling fer ekki 
fram. Ekki mælt fyrir um þetta 

  4. Mæla það rafmagn sem afhent er inn á og út af 
flutningskerfinu í samræmi við reglugerð þar að lútandi, 
halda utan um mælingar og skila gögnum til viðkomandi 
aðila svo að unnt sé að gera upp viðskipti með raforku. Ekki mælt fyrir um þetta 

5. ......1) 
Hefur verið eytt úr 
lögunum 

[Flutningsfyrirtækinu er skylt að veita stjórnvöldum, 
viðskiptavinum og almenningi upplýsingar sem 
nauðsynlegar eru við mat á því hvort fyrirtækið fullnægi 
skyldum sínum við rekstur og kerfisstjórnun flutningskerfisins 
og tryggi jafnræði við flutning raforku. Rísi ágreiningur um 
hvort fyrirtækinu sé skylt að veita umbeðnar upplýsingar 
sker Orkustofnun úr. Úrskurður Orkustofnunar í þessu efni 
sætir kæru til úrskurðarnefndar raforkumála.]1) 

d) liður 10. gr. og f) liður 
9. gr. tekur til þessa að 
hluta, þ.e. 
upplýsingagjafar til 
kerfisnotenda og 12. gr. 

Flutningsfyrirtækið skal í samráði við raforkufyrirtæki setja 
reglur um kerfisstjórnunina sem ráðherra staðfestir. Í 
reglunum skal m.a. kveðið nánar á um þau atriði sem 
tilgreind eru í [1.–4. tölul.]1) 4. mgr. 

e) og f) liður 9. gr., d) 
liður 10. gr. og 2. og 7. 
mgr. 11. gr.  

Flutningsfyrirtækið skal hafa aðgang að öllum upplýsingum 
hjá vinnslufyrirtækjum, dreifiveitum og raforkusölum sem 
nauðsynlegar eru til að það geti rækt hlutverk sitt. Ekki mælt fyrir um þetta 
Flutningsfyrirtækið skal gæta jafnræðis við starfrækslu sína 
og trúnaðar um upplýsingar er varða viðskiptahagsmuni og 
aðrar þær upplýsingar sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt 
fari. e) liður 9. gr. og 12. gr.  

Ef ófyrirséð og óviðráðanleg atvik valda því að framboð 
raforku fullnægir ekki eftirspurn ber flutningsfyrirtækinu að 
grípa til skömmtunar raforku til dreifiveitna og notenda. Við 
skömmtun skal gæta jafnræðis og byggja á málefnalegum 
sjónarmiðum sem nánar skulu útfærð í reglugerð. 

6. og 7. mgr. 11. gr. 
mæla fyrir um mætingu 
orkutaps og þörfinni 
fyrir varaflutningsgetu 
og reglur þar að lútandi  

[Ráðherra skal í reglugerð2) setja nánari ákvæði um hlutverk 
og starfsemi flutningsfyrirtækisins, kerfisstjórnun, 
notkunarferla og tengingu virkjana við flutningskerfið.]1) 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  1)L. 89/2004, 5. gr. 2)Rg. 513/2003, rg. 1040/2005, sbr. 161/2006.    
    
10. gr. Eigendur flutningsvirkja   
[Eigendum flutningsvirkja sem falla undir 6. tölul. 3. gr. er 
skylt að selja eða leigja þau flutningsfyrirtækinu eða leggja 
þau fram sem hlutafé í flutningsfyrirtækinu. Ekki mælt fyrir um þetta 

Eigendur flutningsvirkja sem leigð eru flutningsfyrirtækinu 
geta ávallt óskað eftir því að flutningsfyrirtækið kaupi 
flutningsvirki sem falla undir 6. tölul. 3. gr. eða að þau verði 
lögð fram sem hlutafé í flutningsfyrirtækinu.]1) Ekki mælt fyrir um þetta 

[Eigendum flutningsvirkja sem leigð eru flutningsfyrirtækinu 
ber að viðhalda virkjum sínum til að tryggja öryggi og 
áreiðanleika flutninga um þau.]1) Telji flutningsfyrirtækið að 
eigandi flutningsvirkis sinni ekki nauðsynlegu viðhaldi getur 
það látið gera slíkar framkvæmdir á kostnað eiganda. Ekki mælt fyrir um þetta 

Ráðherra getur í reglugerð2) kveðið nánar á um samskipti 
eigenda flutningsvirkja og flutningsfyrirtækis, afnot 
flutningsfyrirtækis af flutningsvirkjum og endurgjald fyrir þau. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 



 124

  1)L. 89/2004, 6. gr. 2)Rg. 1040/2005.    
    
11. gr. Flutningsvirki utan flutningskerfis   

…1) 
 Hefur verið eytt úr 
lögunum 

Sækja má um leyfi ráðherra til að reisa flutningsvirki og flytja 
raforku beint frá virkjun til notanda, enda telji 
flutningsfyrirtækið kerfið ekki anna þessum flutningum, sbr. 
1. tölul. 3. mgr. 9. gr. 

a) og b) liður 1. mgr., 2. 
mgr. og 4. mgr. 22. gr. 

Ráðherra getur bundið leyfi skv. [2. mgr.]1) sömu skilyrðum 
og greinir í 2. mgr. 9. gr. eigi viðkomandi línur að flytja 
raforku á 66 kV spennu eða hærri. 2. mgr. 22. gr.  
  1)L. 89/2004, 7. gr.    
   
12. gr. Tekjumörk og gjaldskrá   

Orkustofnun skal setja flutningsfyrirtækinu tekjumörk vegna 
kostnaðar við flutning á raforku til dreifiveitna annars vegar 
og vegna flutnings til stórnotenda hins vegar. Við setningu 
tekjumarka skal taka tillit til þess hvort tenging stórnotenda 
leiði eða hafi leitt til hagkvæmari uppbyggingar og nýtingar 
flutningskerfisins en ella væri. a) liður 2. mgr. 23. gr.  

Tekjumörkin skulu ákveðin út frá eftirfarandi viðmiðum: 

f) liður 1. mgr. 23. gr. 
mælir almennt fyrir um 
að skilmálar, skilyrði og 
gjaldskrár vegna 
tengingar nýrra 
framleiðenda. Þannig er 
ramminn markaður en 
ekki er mælt fyrir um 
hvaða viðmiða skuli líta 
til.  

  1. Kostnaði sem tengist starfsemi fyrirtækisins, þ.m.t. 
kostnaði vegna viðhalds, afskrifta á nauðsynlegum eignum 
til reksturs kerfisins, leigukostnaði vegna flutningsvirkja, 
kostnaði við orkutap, almennum rekstrarkostnaði og 
kostnaði við kerfisstjórnun. 

a) liður 2. mgr. 23. gr. 
(að hluta til). 

  2. [Arðsemi flutningsfyrirtækisins skal vera sem næst 
markaðsávöxtun óverðtryggðra ríkisskuldabréfa til fimm ára 
eða sambærilegra verðbréfa. Arðsemi reiknast sem hlutfall 
hagnaðar fyrir fjármunatekjur, fjármagnsgjöld og skatta 
(EBIT) og bókfærðs verðs fastafjármuna sem nauðsynlegir 
eru til reksturs kerfisins. Fastafjármunir þessir skulu vera 
þeir sem nýttir eru 31. desember 2004 og miðað við bókfært 
virði þann dag, ásamt nauðsynlegum nýjum fastafjármunum, 
sem síðar kunna að koma til. Um heimild til uppfærslna á 
bókfærðu verði fastafjármuna við útreikning tekjumarka 
vegna endurmats og breytinga á verðlagi skal kveðið á í 
reglugerð.]1) Ekki mælt fyrir um þetta 
  3. Hagræðingarkröfu sem skal taka mið af eðlilegum 
kostnaði samkvæmt mati Orkustofnunar að teknu tilliti til 
þeirrar þjónustu sem fyrirtækið veitir. Ekki mælt fyrir um þetta 
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[Tekjumörk skulu ákveðin til þriggja ára í senn en 
endurskoðuð árlega. Við endurskoðun skal athugað hvort 
breytingar hafi orðið á forsendum sem lagðar voru til 
grundvallar við ákvörðun tekjumarka. Heimilt er að færa of- 
eða vanteknar tekjur milli ára. Í reglugerð skal kveðið á um 
takmörk heimilda til uppsöfnunar réttinda.]1) Ekki mælt fyrir um þetta 
Flutningsfyrirtækið skal setja gjaldskrá vegna þjónustu 
sinnar í samræmi við tekjumörk skv. 2. mgr. Gjaldskráin skal 
gilda annars vegar fyrir úttekt dreifiveitna frá flutningskerfi og 
hins vegar fyrir úttekt stórnotenda. Gjaldskrá fyrir úttekt 
dreifiveitna frá flutningskerfi á afhendingarstöðum, sbr. 6. 
tölul. 3. gr., skal miðast við að raforka sé afhent á 66 kV 
spennu. Ef orka frá flutningskerfi er afhent á hærri spennu 
ber að lækka gjaldskrá með tilliti til þess. Með sama hætti 
skal taka tillit til annars mismunar á afhendingarþjónustu við 
gjaldtöku fyrir úttekt á einstökum afhendingarstöðum. 
[Gjaldtaka fyrir úttekt dreifiveitna frá flutningskerfi skal 
miðast við heildarmagn raforku sem flutt er til 
dreifiveitusvæðisins auk þess sem móttekið er beint frá 
virkjun innan dreifiveitusvæðisins, sbr. þó 5. mgr. Ekki skal 
greitt af notkun í einangruðum kerfum innan 
dreifiveitusvæða sem ekki njóta tengingar við 
flutningskerfið.]1) a) liður 2. mgr. 23. gr.  

[Sama gjaldskrá skal vera fyrir innmötun virkjana á 
flutningskerfið. Þar sem virkjanir tengjast flutningskerfinu um 
dreifiveitu skal innmötunargjaldið renna til dreifiveitunnar. 
Greiða skal úttektargjald vegna framleiðslu slíkrar virkjunar 
til flutningsfyrirtækisins sem hér segir: 

Settur rammi vegna 
gjaldskrár eða 
aðferðafræði hennar í 
2. mgr. 23. gr.  

  1. Vegna þeirrar orku sem framleidd er í virkjun sem er 
undir 1 MW skal ekki greiða úttektargjald til 
flutningsfyrirtækisins. Ekki mælt fyrir um þetta 
  2. Vegna orku sem framleidd er í virkjunum á stærðarbilinu 
1–3,1 MW skal ekki greiða úttektargjald við neðri 
stærðarmörkin en síðan skal gjaldið fara hlutfallslega 
hækkandi þar til það nemur 75% fulls úttektargjalds við efri 
mörkin. Ekki mælt fyrir um þetta 
  3. Vegna orku frá virkjun sem er 3,1–7 MW skal greiða 
75% fulls úttektargjalds.]1) Ekki mælt fyrir um þetta 
Varaaflsstöðvar sem nýttar eru þegar truflanir koma upp í 
raforkukerfinu skulu undanþegnar greiðslum til 
flutningskerfisins. Ekki mælt fyrir um þetta 

Tveimur mánuðum áður en gjaldskráin á að taka gildi skal 
hún send Orkustofnun. Telji stofnunin framlagða gjaldskrá 
brjóta í bága við ákvæði laga þessara eða reglugerða skal 
hún koma athugasemdum á framfæri við flutningsfyrirtækið 
innan sex vikna frá móttöku. Gjaldskráin tekur ekki gildi fyrr 
en bætt hefur verið úr að mati Orkustofnunar. 
Flutningsfyrirtækið skal birta gjaldskrána opinberlega. 

1. mgr. 20. gr., e) og f) 
liður 1. mgr. 23. gr., 2. 
mgr. (a og b liðir) 23. 
gr. og 4. mgr. 23. gr.  

[Krefjast skal greiðslu ef tenging nýrra virkjana eða 
stórnotenda við flutningskerfi veldur auknum tilkostnaði 
annarra notenda kerfisins.]1) Með sama hætti skal taka tillit til 
þess ef tenging leiðir til hagkvæmari uppbyggingar eða 
nýtingar flutningskerfisins. Ekki mælt fyrir um þetta 
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[Komi í ljós að arðsemi flutningsfyrirtækisins síðastliðin þrjú 
ár nær ekki helmingi af markaðsávöxtun óverðtryggðra 
ríkisskuldabréfa til fimm ára eða sambærilegra verðbréfa né 
heldur er hagnaður af rekstri fyrirtækisins skal taka tillit til 
þess við setningu tekjumarka og gerð gjaldskrár næsta árs. 
Sama á við komi í ljós að arðsemi flutningsfyrirtækisins 
síðastliðin þrjú ár er meira en þriðjungi yfir sömu ávöxtun.]1) Ekki mælt fyrir um þetta 

Í reglugerð2) skal setja nánari ákvæði um tekjumörk, 
viðskiptaskilmála og gjaldskrá, m.a. um notkunarferla, 
afskriftareglur, arðsemismarkmið og kröfur um hagræðingu. 
Jafnframt skal í reglugerð kveða á um með hvaða hætti tekið 
er tillit til almennra verðbreytinga.]3) 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  1)L. 149/2004, 2. gr. 2)Rg. 1040/2005, sbr. 322/2006. 3)L. 89/2004, 8. gr.    
    
IV. kafli. Dreifing.   
13. gr. Sérleyfi til dreifingar   
Leyfi ráðherra þarf til að reisa og reka dreifikerfi á tilteknu 
dreifiveitusvæði og til að hætta slíkum rekstri. Í leyfinu felst 
einkaréttur og skylda til dreifingar á viðkomandi svæði. 13. gr.  
   
14. gr. Skilyrði sérleyfis   
Dreifiveita skal vera sjálfstæður skatt- og lögaðili. Ekki mælt fyrir um þetta 
Ráðherra er heimilt að binda leyfi skv. 13. gr. skilyrðum er 
lúta að tæknilegri og fjárhagslegri getu til að byggja upp og 
reka dreifikerfið og öðrum skilyrðum sem eiga að tryggja 
öryggi, skilvirkni og hagkvæmni kerfisins og umhverfisvernd. 
Dreifikerfi skal tengjast flutningskerfinu. Ráðherra er heimilt 
að veita undanþágu frá þessu skilyrði við sérstakar 
aðstæður, svo sem ef um lítið einangrað svæði er að ræða. 
Sé um nýtt dreifikerfi að ræða skal umsækjandi leggja fram 
lýsingu á kerfinu og áætlun um framkvæmdir og sýna fram á 
að unnt sé að tengja dreifikerfið flutningskerfinu með 
viðunandi hætti, sbr. þó 3. málsl. 

7. mgr. 14. gr. (á að 
hluta til við um þessa 
gr.) 

    
15. gr. Efni sérleyfis   
Í sérleyfi skal m.a. tilgreina eftirfarandi:   
  1. Afmörkun svæðis sem sérleyfi til dreifingar nær til. Ekki mælt fyrir um þetta 
  2. Upplýsinga- og tilkynningarskyldu leyfishafa til 
Orkustofnunar og flutningsfyrirtækis sem nauðsynleg er til 
að viðkomandi aðilar geti rækt hlutverk sitt samkvæmt 
lögunum. Ekki mælt fyrir um þetta 

  3. Öryggis- og umhverfisráðstafanir á framkvæmda- og 
rekstrartíma. Ekki mælt fyrir um þetta 
  4. Skilyrði um tæknilega og fjárhagslega getu leyfishafa. Ekki mælt fyrir um þetta 
  5. Hvernig skuli ráðstafa mannvirkjum og búnaði þegar 
notkun þeirra er hætt. Ekki mælt fyrir um þetta 
  6. Önnur atriði er tengjast skilyrðum leyfis og skyldum 
dreifiveitna samkvæmt lögum þessum. Ekki mælt fyrir um þetta 
Heimilt er að kveða á um að leyfi skuli endurskoðað að 
tilteknum tíma liðnum, enda hafi forsendur fyrir skilyrðum 
leyfisins breyst verulega. Ekki mælt fyrir um þetta 
    
16. gr. Starfsemi og skyldur dreifiveitu   
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Dreifiveita annast dreifingu raforku og kerfisstjórnun á 
dreifiveitusvæði sínu. Hún skal viðhalda, endurbæta og 
byggja dreifikerfið upp á hagkvæman hátt að teknu tilliti til 
öryggis, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar og gæða 
raforku. 1. mgr. 14. gr.  
Stundi dreifiveita aðra starfsemi en raforkudreifingu skal 
fyrirtækið í bókhaldi sínu halda reikningum vegna dreifingar 
aðskildum frá reikningum vegna annarrar starfsemi. Reki 
sama dreifiveita dreifikerfi á fleiri en einu gjaldskrársvæði 
skal fyrirtækið halda aðskilda reikninga í bókhaldi sínu fyrir 
hvert svæði. Eigi dreifiveita flutningsvirki skal fyrirtækið í 
bókhaldi sínu aðskilja reikninga vegna þeirra frá bókhaldi 
vegna annarrar starfsemi. Um bókhaldslegan aðskilnað fer 
að öðru leyti skv. 41. gr. Óheimilt er dreifiveitu að 
niðurgreiða samkeppnisrekstur sem hún stundar af starfsemi 
vegna dreifingar eða annarri sérleyfisstarfsemi eða starfsemi 
sem hefur sambærilega stöðu. 

1. mgr. 15. gr. og 1. og 
3. mgr. 19. gr.  

Dreifiveitu er m.a. skylt að:   
  1. Tengja alla sem eftir því sækjast við dreifikerfið, enda 
uppfylli þeir tæknileg skilyrði fyrir því og greiði tengigjald sem 
skal tilgreint í gjaldskrá. Þó er heimilt að synja nýjum aðilum 
um aðgang að kerfinu á grundvelli sjónarmiða um 
flutningsgetu, öryggi og gæði kerfisins. Synjun skal vera 
skrifleg og rökstudd. 

2. og 3. mgr. 14. gr. og 
2. mgr. 20. gr.  

  2. Tryggja áreiðanleika í rekstri kerfisins. 1. mgr. 14. gr.  
  3. Útvega rafmagn í stað þess sem tapast í kerfinu. 5. mgr. 14. gr.  

  4. Útvega launafl fyrir kerfið til að nýta flutningsgetu og 
tryggja spennugæði. 

6. mgr. 14. gr. markar 
rammann um reglur um 
jafnvægi í 
raforkukerfinu 

  5. Mæla eða láta mæla með nákvæmum hætti þá raforku 
sem hún afhendir eða tekur við í samræmi við reglur þar að 
lútandi. 

6. mgr. 14. gr. markar 
rammann um reglur um 
jafnvægi í 
raforkukerfinu 

  6. Veita stjórnvöldum, viðskiptavinum og almenningi 
upplýsingar sem nauðsynlegar eru við mat á því hvort hún 
fullnægi skyldum sínum. [Rísi ágreiningur um hvort 
fyrirtækinu sé skylt að veita umbeðnar upplýsingar sker 
Orkustofnun úr. Úrskurður Orkustofnunar í þessu efni sætir 
kæru til úrskurðarnefndar raforkumála.]1) 

3. mgr. 14. gr. tekur til 
hluta 6. tölul. þ.e. 
upplýsinga-gjafar til 
kerfisnotenda og 16. gr. 

  7. Gæta jafnræðis við starfrækslu sína og trúnaðar um 
upplýsingar er varða viðskiptahagsmuni notenda og aðrar 
þær upplýsingar sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari. 16. gr.  

Dreifiveita getur krafist þess að notkun einstakra notenda sé 
mæld með samfelldri aflmælingu á kostnað notanda ef 
notkun samræmist ekki notkunarferlum eða umfang 
notkunar er mikið. Notendur og sölufyrirtæki geta farið fram 
á samfellda aflmælingu, enda greiði þeir kostnað af henni. 

Fellur að hluta til undir 
6. mgr. 14. gr. sem 
tekur á reglum um 
jafnvægi í 
raforkudreifikerfinu 

Ef ófyrirséð og óviðráðanleg atvik valda því að framboð 
raforku fullnægir ekki eftirspurn á dreifiveitusvæði ber 
viðkomandi dreifiveitu að grípa til skömmtunar raforku til 
notenda. Við slíka skömmtun skal gæta jafnræðis og byggja 
á málefnalegum sjónarmiðum sem nánar skulu útfærð í 
reglugerð. 

Fellur að hluta til undir 
5. mgr. 14. gr. sem 
mælir fyrir um hlutverk 
dreifiveitu til að mæta 
orkutapi og þörfinni fyrir 
varaflutningsgetu 

Ráðherra skal í reglugerð2) setja nánari ákvæði um hlutverk 
og starfsemi dreifiveitna, kerfisstjórnun og tengingu virkjana 
við dreifikerfið. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 
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  1)L. 89/2004, 9. gr. 2)Rg. 1040/2005, sbr. 322/2006.    
    
17. gr. [Tekjumörk og gjaldskrá   
Orkustofnun skal setja dreifiveitum tekjumörk vegna 
kostnaðar við dreifingu raforku. Ef heimilað er að hafa í gildi 
sérstaka gjaldskrá á dreifbýlissvæði, sbr. 5. mgr., skulu 
sérstök tekjumörk sett vegna dreifingar raforku í þéttbýli 
annars vegar og í dreifbýli hins vegar. a) liður 2. mgr. 23. gr.  

Tekjumörkin skulu ákveðin út frá eftirfarandi viðmiðum: 

f) liður 1. mgr. 23. gr. 
mælir almennt fyrir um 
að skilmálar, skilyrði og 
gjaldskrár vegna 
tengingar nýrra 
framleiðenda. Þannig er 
ramminn markaður en 
ekki er mælt 
sérstaklega fyrir um 
hvaða viðmiða skuli líta 
til.  

  1. Kostnaði sem tengist starfsemi dreifiveitu, þ.m.t. 
kostnaði vegna viðhalds, afskrifta á nauðsynlegum eignum 
til reksturs kerfisins, kostnaði vegna flutnings um 
flutningskerfið, kostnaði við orkutap, almennum 
rekstrarkostnaði og kostnaði við kerfisstjórnun í dreifikerfinu. 

a) liður 2. mgr. 23. gr. 
(að hluta til) 

  2. [Arðsemi dreifiveitu skal vera sem næst markaðsávöxtun 
óverðtryggðra ríkisskuldabréfa til fimm ára eða 
sambærilegra verðbréfa. Arðsemi reiknast sem hlutfall 
hagnaðar fyrir fjármunatekjur, fjármagnsgjöld og skatta 
(EBIT) og bókfærðs verðs fastafjármuna sem nauðsynlegir 
eru til reksturs kerfisins. Fastafjármunir þessir skulu vera 
þeir sem nýttir eru 31. desember 2004 og miðað við bókfært 
virði þann dag, ásamt nauðsynlegum nýjum fastafjármunum, 
sem síðar kunna að koma til. Um heimild til uppfærslna á 
bókfærðu verði fastafjármuna við útreikning tekjumarka 
vegna endurmats og breytinga á verðlagi skal kveðið á í 
reglugerð.]1) Ekki mælt fyrir um þetta 
  3. Hagræðingarkröfu sem skal taka mið af eðlilegum 
kostnaði samkvæmt mati Orkustofnunar að teknu tilliti til 
þeirrar þjónustu sem dreifiveitan veitir. Ekki mælt fyrir um þetta 
[Tekjumörk skulu ákveðin til þriggja ára í senn en 
endurskoðuð árlega. Við endurskoðun skal athugað hvort 
breytingar hafi orðið á forsendum sem lagðar voru til 
grundvallar við ákvörðun tekjumarka. Heimilt er að færa of- 
eða vanteknar tekjur milli ára. Í reglugerð skal kveðið á um 
takmörk heimilda til uppsöfnunar réttinda.]1) Ekki mælt fyrir um þetta 
Dreifiveita skal setja gjaldskrá vegna þjónustu sinnar í 
samræmi við tekjumörk, sbr. 2. mgr. Sama gjaldskrá skal 
gilda á veitusvæði hverrar dreifiveitu fyrir úttekt á lágspennu, 
þ.e. 230–400 V spennu. Ef orka frá dreifiveitu er afhent á 
annarri spennu er heimilt að taka tillit til þess í gjaldskrá. 
Með sama hætti er við gjaldtöku heimilt að taka tillit til 
annars mismunar á þjónustu. a) liður 2. mgr. 23. gr.  
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Dreifiveitum er heimilt að sækja um leyfi til Orkustofnunar til 
að hafa sérstaka gjaldskrá á dreifbýlissvæðum þar sem 
kostnaður vegna dreifingar er sannanlega hærri en í þéttbýli. 
Það er skilyrði fyrir heimild til sérstakrar dreifbýlisgjaldskrár 
að notkun á viðkomandi dreifbýlissvæði sé a.m.k. 5% af 
heildarnotkun dreifiveitusvæðisins. Með umsókn um 
skiptingu gjaldskrár skulu fylgja upplýsingar um 
landfræðilega afmörkun svæða, landnotkun og fjölda íbúa á 
viðkomandi svæði, auk gagna sem sýna fram á að 
kostnaður við dreifingu til notenda á svæðinu sé hærri en til 
annarra. Ekki mælt fyrir um þetta 
Tveimur mánuðum áður en gjaldskráin á að taka gildi skal 
hún send Orkustofnun. Telji Orkustofnun framlagða 
gjaldskrá brjóta í bága við ákvæði laga þessara eða 
reglugerða skal hún koma athugasemdum á framfæri við 
viðkomandi dreifiveitu innan sex vikna frá móttöku. Gjaldskrá 
tekur ekki gildi fyrr en bætt hefur verið úr að mati 
Orkustofnunar. Dreifiveita skal birta gjaldskrána opinberlega. 

1. mgr. 20. gr., e) og f) 
liður 1. mgr. 23. gr., 2. 
mgr. (a og b liðir) 23. 
gr. og 4. mgr. 23. gr.  

[Komi í ljós að arðsemi dreifiveitu síðastliðin þrjú ár nær ekki 
helmingi af markaðsávöxtun óverðtryggðra ríkisskuldabréfa 
til fimm ára eða sambærilegra verðbréfa né heldur er 
hagnaður af rekstri veitunnar skal taka tillit til þess við 
setningu tekjumarka og gerð gjaldskrár næsta árs. Sama á 
við komi í ljós að arðsemi dreifiveitu síðastliðin þrjú ár er 
meira en þriðjungi yfir sömu ávöxtun.]1) Ekki mælt fyrir um þetta 

Standi væntanlegar tekjur dreifiveitu af nýjum viðskiptavini 
ekki undir eðlilegum stofn- eða rekstrarkostnaði er heimilt að 
krefja hann um greiðslu viðbótarkostnaðar. Sama á við hafi 
forsendur viðskipta breyst verulega. Ekki mælt fyrir um þetta 

[Dreifiveitu er skylt að greiða virkjun sem tengist henni og er 
undir 3,1 MW þann ávinning, að hluta eða að fullu, sem felst 
í því að þurfa ekki að greiða úttektargjald að fullu til 
flutningskerfisins, sbr. ákvæði 5. mgr. 12. gr., með 
eftirfarandi hætti: Ekki mælt fyrir um þetta 

  1. Greiða skal virkjun undir 0,3 MW að fullu hreinan 
ávinning veitunnar af niðurfellingu úttektargjaldsins. Ekki mælt fyrir um þetta 

  2. Fyrir virkjun sem er 0,3–3,1 MW skal minnka greiðsluna 
hlutfallslega þar til ekkert er greitt sé virkjunin 3,1 MW eða 
stærri.]1) 

 Ekki mælt fyrir um 
þetta 

Í reglugerð skal setja frekari ákvæði um tekjumörk, 
viðskiptaskilmála og gjaldskrá, m.a. um afskriftareglur, 
arðsemismarkmið og kröfur um hagræðingu, auk 
notkunarferla og nánari skilgreiningar dreifbýlis, sbr. 5. mgr. 
Jafnframt skal í reglugerð kveða á um með hvaða hætti tekið 
er tillit til almennra verðbreytinga.]2) 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  1)L. 149/2004, 3. gr. 2)L. 89/2004, 10. gr.    
    
V. kafli. Raforkuviðskipti   
18. gr. Leyfi til að stunda raforkuviðskipti   

Leyfi ráðherra þarf til þess að stunda raforkuviðskipti. Slíkt 
leyfi felur hvorki í sér sérleyfi né önnur sérréttindi til handa 
leyfishafa. Leyfi verður aðeins veitt sjálfstæðum lög- og 
skattaðila. Umsækjandi skal sýna fram á fjárhagslegan 
styrkleika til að efna skuldbindingar vegna starfseminnar. Ekki mælt fyrir um þetta 
Iðnaðarráðuneytið skal halda skrá yfir þá sem leyfi hafa til 
raforkuviðskipta. Ekki mælt fyrir um þetta 
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19. gr. Skyldur sölufyrirtækja   
Sölufyrirtæki er m.a. skylt að:   
  1. Útvega þá raforku sem er nauðsynleg til að unnt sé að 
standa við orkusölusamninga. Ekki mælt fyrir um þetta 
  2. Veita Orkustofnun upplýsingar um starfsemina sem 
nauðsynlegar eru við mat á því hvort það fullnægi skyldum 
sínum. Ekki mælt fyrir um þetta 
  3. Greiða flutningsfyrirtækinu kostnað sem hlýst af 
frávikum, sbr. 1. tölul. 4. mgr. 9. gr., auk hæfilegrar 
umsýsluþóknunar. Ekki mælt fyrir um þetta 
  4. Tilkynna Orkustofnun og flutningsfyrirtæki um öll viðskipti 
með raforku. Ekki mælt fyrir um þetta 
  5. Tilkynna dreifiveitu um upphaf og lok viðskipta við 
einstaka notendur. Ekki mælt fyrir um þetta 

Heimilt er sölufyrirtæki að stunda sérleyfisstarfsemi en 
óheimilt er því að niðurgreiða söluna með 
sérleyfisstarfseminni eða starfsemi sem hefur sambærilega 
stöðu. Fyrirtæki skulu í bókhaldi sínu halda reikningum 
vegna sölustarfsemi aðskildum frá annarri starfsemi. Um 
bókhaldslegan aðskilnað fer að öðru leyti skv. 41. gr. 1. og 3. mgr. 19. gr.  
    
20. gr. Orkuviðskipti   
Standi orkukaupandi ekki skil á greiðslum til sölufyrirtækis 
eða dreifiveitu er heimilt að loka fyrir afhendingu á raforku til 
hans, enda hafi notanda verið tilkynnt skriflega um lokunina 
með hæfilegum fyrirvara. Telji notandi að sölufyrirtæki standi 
ekki við skyldur sínar samkvæmt lögum þessum eða 
reglugerðum settum samkvæmt þeim getur hann kvartað til 
Orkustofnunar. 

5. mgr. 3. gr. tekur að 
hluta til þessa en hún 
mælir fyrir um verndun 
neytenda 

Orkukaupandi skal geta sagt upp orkusölusamningi með 
þriggja mánaða eða skemmri fyrirvara. Heimilt er að semja 
um lengri uppsagnarfrest við notendur sem árlega nota 
meira en 1 GWst af raforku. 5. mgr. 3. gr.  

Nánari reglur um viðskipti með raforku skulu settar í 
reglugerð.1) Í reglugerð skal m.a. mæla fyrir um hvernig 
mælingum og uppgjöri milli vinnslu-, flutnings-, dreifi- og 
sölufyrirtækja skuli háttað, hvernig staðið skuli að uppgjöri 
þegar skipt er um raforkusala, hvernig staðið skuli að 
lokunum fyrir orkuafhendingu, upplýsingar sem birta skal 
með reikningum og önnur samskipti dreifiveitna, 
sölufyrirtækja og notenda. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  1)Rg. 1050/2004, sbr. 1033/2005 og 321/2006; rg. 1040/2005.    
    
VI. kafli. Skyldur landeigenda. Eignarnáms- og 
bótaákvæði   
21. gr. Umferðarréttur   



 131

Landeiganda og umráðamanni lands er skylt að veita 
vinnslufyrirtæki, flutningsfyrirtæki og dreifiveitum óhindraðan 
aðgang að eignarlandi því sem í hlut á ef nauðsyn krefur 
vegna undirbúnings að starfsemi samkvæmt lögum þessum. 
Ekki má hefja virkjunarframkvæmdir, leggja raflínur eða 
reisa önnur mannvirki á grundvelli leyfa samkvæmt lögum 
þessum fyrr en náðst hefur samkomulag um endurgjald fyrir 
landnot eða nýtingu auðlindar eða eignarnám hefur farið 
fram og umráðataka samkvæmt því. Ekki mælt fyrir um þetta 

Við afnot og nýtingu lands samkvæmt lögum þessum ber að 
gæta þess að framkvæmdir stofni hvorki mönnum, munum 
né búpeningi í hættu eða valdi þeim skaða. Jafnframt skal 
þess gætt að ekki sé valdið óþarfa mengun og spjöllum á 
lífríki. Sama gildir um frágang svæðis ef nýting leggst af. Ekki mælt fyrir um þetta 
    
22. gr. Skaðabætur   
Nú hefur aðili rétt samkvæmt lögum þessum til umferðar eða 
framkvæmda á eignarlandi og getur landeigandi þá krafist 
bóta vegna tjóns sem hann verður sannanlega fyrir af þeim 
sökum vegna röskunar eða skemmda á landi, mannvirkjum 
og öðrum eignum. Náist ekki samkomulag um bætur skal 
ákveða þær með eignarnámsmati. Ekki mælt fyrir um þetta 
    
23. gr. Eignarnám   
Nú nær fyrirtæki ekki samkomulagi við landeiganda eða 
eiganda orkulinda vegna framkvæmda á grundvelli laga 
þessara, þar með talið um endurgjald fyrir landnot, 
vatnsréttindi, jarðhitaréttindi eða aðrar orkulindir, og getur 
ráðherra þá tekið eignarnámi nauðsynlegt land, landgæði, 
mannvirki, aðstöðu og önnur réttindi landeiganda að því leyti 
sem nauðsyn ber til. Ráðherra afhendir viðkomandi fyrirtæki 
þau verðmæti sem tekin eru eignarnámi. Ráðherra getur 
heimilað fyrirtækinu að framkvæma eignarnámið og ber það 
allan kostnað af eignarnáminu. Ekki mælt fyrir um þetta 

Ráðherra er heimilt að ákveða að ríkið taki eignarnámi 
orkulindir sem fylgja eignarlandi, ásamt nauðsynlegu landi 
og mannvirkjum ef þess reynist þörf til að koma við nýtingu, 
sbr. 1. mgr., eða til að koma í veg fyrir að nýting þeirra spilli 
fyrir hagnýtingu sömu orkulindar utan landareignarinnar. Ekki mælt fyrir um þetta 
Ef eignarnám skv. 1. og 2. mgr. á hluta af eignarlandi hefur í 
för með sér verulega rýrnun þess að öðru leyti á landeigandi 
rétt á að eignarnámið verði látið ná til þess í heild sinni. Ekki mælt fyrir um þetta 
Nú fellur leyfi til dreifingar úr gildi og samkomulag næst ekki 
um afnot nýs leyfishafa af dreifikerfinu og er ráðherra þá 
heimilt að ákveða að taka dreifikerfið eignarnámi og afhenda 
það nýjum leyfishafa. Ráðherra getur heimilað leyfishafa að 
framkvæma eignarnámið. Leyfishafi ber allan kostnað af 
eignarnáminu. Sama gildir um flutningskerfið eftir því sem 
við á. Ekki mælt fyrir um þetta 
Framkvæmd eignarnáms á grundvelli laga þessara fer eftir 
almennum reglum. Við ákvörðun eignarnámsbóta vegna 
orkulindar skal taka sérstakt tillit til óvissu um orkulindina og 
kostnaðar af leit og vinnslu. Ekki mælt fyrir um þetta 
    
VII. kafli. Eftirlit og úrræði   
24. gr. Eftirlit Orkustofnunar   
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Orkustofnun skal hafa eftirlit með því að fyrirtæki sem starfa 
samkvæmt lögum þessum fullnægi þeim skilyrðum sem um 
starfsemina gilda samkvæmt lögum þessum, reglugerðum 
settum samkvæmt þeim, samningi skv. 8. gr. og öðrum 
heimildum. Orkustofnun skal hafa samráð við 
Samkeppnisstofnun um eftirlit með starfsemi og gjaldskrá 
flutningsfyrirtækisins og dreifiveitna eftir því sem við á. 

1. mgr. 23. gr. (einkum 
g) og h) liðir 1. mgr. 23. 
gr.)  

Orkustofnun skal hafa samráð við eftirlitsskylda aðila um 
framkvæmd og þróun eftirlitsins. Í því skyni skal starfa 
sérstök samráðsnefnd sem skipuð er fulltrúum eftirlitsskyldra 
aðila. Orkustofnun skal eiga reglulega fundi með 
samráðsnefndinni. Samráðsnefndin hefur ekki 
ákvörðunarvald í málefnum Orkustofnunar. Nánar skal 
kveðið á um samráðsnefndina í reglugerð,1) m.a. um skipan 
hennar. Ekki mælt fyrir um þetta 

Orkustofnun getur falið faggiltri skoðunarstofu, sbr. lög um 
vog, mál og faggildingu, að framkvæma eftirlit skv. 1. mgr. 
fyrir sína hönd. Í reglugerð skal kveða nánar á um eftirlit 
faggiltra skoðunarstofa. 

1. mgr. 23. gr. mælir 
ekki fyrir um slíkt en 
getur fallið innan þess 
ramma sem greinin 
markar 

  1)Rg. 466/2003.    
    
25. gr. Heimildir Orkustofnunar   

Orkustofnun getur krafið eftirlitsskylda aðila um allar 
upplýsingar og gögn sem nauðsynleg eru við framkvæmd 
eftirlitsins. Skulu gögn og upplýsingar berast innan hæfilegs 
frests sem Orkustofnun setur. Orkustofnun getur einnig 
skyldað þessa aðila til að upplýsa stofnunina reglulega um 
atriði sem máli skipta við eftirlitið. Þá getur Orkustofnun 
krafist þess að eftirlitsskyldur aðili komi á innra eftirliti í 
samræmi við kröfur sem stofnunin setur. 1. mgr. 18. gr.  
Orkustofnun getur í eftirlitsstörfum sínum krafist upplýsinga 
og gagna frá öðrum stjórnvöldum óháð þagnarskyldu þeirra. Ekki mælt fyrir um þetta 

Orkustofnun getur við rannsókn mála gert nauðsynlegar 
athuganir á starfsstöð eftirlitsskylds aðila og lagt hald á gögn 
þegar ríkar ástæður eru til að ætla að brotið hafi verið gegn 
ákvæðum laga þessara, reglugerðum settum samkvæmt 
þeim, skilyrðum leyfis, ákvæðum samnings skv. 8. gr. eða 
öðrum heimildum. Við framkvæmd slíkra aðgerða skal fylgja 
ákvæðum laga um meðferð opinberra mála um leit og hald á 
munum. 

7. mgr. 23. gr. (greinin 
mælir fyrir um að 
aðildarríkin skulu gera 
ráðstafanir til að tryggja 
að eftirlityfirvöld geti 
sinnt skyldum sínum 
skv. tilskipuninni. Því 
getur þetta ákvæði fallið 
þar undir). 

    
26. gr. Úrræði Orkustofnunar   

Telji Orkustofnun að eftirlitsskyld starfsemi samræmist ekki 
skilyrðum laga þessara, reglugerðum settum samkvæmt 
þeim, ákvæðum samnings skv. 8. gr., skilyrðum leyfis eða 
öðrum heimildum getur hún krafist þess að úr verði bætt að 
viðlögðum dagsektum. Dagsektir geta numið 10–500 þús. 
kr. á dag. Við ákvörðun dagsekta er heimilt að taka tillit til 
eðlis vanrækslu eða brots. Ákvörðun um dagsektir skal 
tilkynnt bréflega á sannanlegan hátt þeim sem hún beinist 
að. Ákvarðanir um að leggja á dagsektir eru aðfararhæfar, 
svo og sakarkostnaður. Innheimtar dagsektir renna til 
ríkissjóðs að frádregnum kostnaði við innheimtuna. Fari 
leyfishafi ekki að tilmælum Orkustofnunar skal hún veita 
ráðherra upplýsingar um málið. 

7. mgr. 23. gr. (greinin 
mælir fyrir um að 
aðildarríkin skulu gera 
ráðstafanir til að tryggja 
að eftirlityfirvöld geti 
sinnt skyldum sínum 
skv. tilskipuninni. Getur 
þetta ákvæði því fallið 
þar undir). 
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Telji Orkustofnun að gjaldskrá sem tilkynnt hefur verið 
uppfylli ekki kröfur laga þessara eða reglugerða settra 
samkvæmt þeim tekur gjaldskráin ekki gildi fyrr en úr hefur 
verið bætt að mati stofnunarinnar. Þá getur Orkustofnun gert 
flutningsfyrirtækinu og dreifiveitum að breyta gjaldskrá sinni 
að viðlögðum dagsektum. 4. og 5. mgr. 23. gr.  
    
27. gr. Eftirlit Samkeppnisstofnunar   

Samkeppnislög gilda um atvinnustarfsemi sem lög þessi ná 
til. 

1. mgr. 23. gr. 
(sérstaklega e) og h) 
liðir) og 8. mgr. 23. gr.  

Ef fyrirtæki stundar vinnslu eða sölu á raforku er því óheimilt 
að niðurgreiða þá starfsemi með sérleyfisstarfsemi sem 
fyrirtækið hefur með höndum eða starfsemi sem hefur 
sambærilega stöðu. Í þeim tilgangi að koma í veg fyrir slíka 
niðurgreiðslu er samkeppnisráði heimilt að mæla fyrir um 
fjárhagslegan aðskilnað, þ.m.t. fyrirtækjaaðskilnað milli 
samkeppnisstarfsemi og starfsemi er nýtur sérleyfis eða 
hefur sambærilega stöðu. 

1. og 3. mgr. 10. gr. 
tekur til niðurgreiðslu á 
sérleyfisstarfsemi en 
ekki er mælt fyrir um 
heimild til fjárhagslegs 
aðskilnaðar 

    
28. gr. Eftirlit með gæðum raforku og afhendingaröryggi   
Vinnslufyrirtæki, flutningsfyrirtækið og dreifiveitur skulu koma 
á innra eftirliti með gæðum raforku og afhendingaröryggi. 
[Orkustofnun skal hafa umsjón með framkvæmd þessa 
ákvæðis, sbr. einnig 24. gr.]1) 

4. gr., 5. gr., 2. mgr. 11. 
gr. og b) og c) liður 1. 
mgr. 23. gr. 

Í reglugerð2) skal kveða á um þær kröfur sem innra eftirlit 
skv. 1. mgr. skal uppfylla og hvernig því skuli háttað, þar á 
meðal um eftirlit faggiltra skoðunarstofa. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  1)L. 89/2004, 11. gr. 2)Rg. 1048/2004, sbr. 731/2006.    
    
29. gr. Þagnarskylda   
Starfsmenn stofnana sem annast eftirlit á grundvelli laga 
þessara eru bundnir þagnarskyldu. Þeir mega ekki að 
viðlagðri ábyrgð samkvæmt ákvæðum almennra 
hegningarlaga um brot í opinberu starfi skýra óviðkomandi 
frá því sem þeir komast að í starfi sínu og leynt á að fara um 
viðskipti og rekstur aðila sem þeir hafa eftirlit með. Sama 
gildir um sérfræðinga sem starfa á vegum stofnananna eða 
aðra þá sem sinna eftirliti fyrir þær, svo sem starfsmenn 
faggiltra skoðunarstofa. 

2. mgr. 18. gr. og 9. 
mgr. 23. gr.  

    
30. gr. Úrskurðarnefnd raforkumála   

Stjórnvaldsákvarðanir sem teknar eru af Orkustofnun á 
grundvelli laga þessara og varða gjaldskrá eða starfsemi 
flutningsfyrirtækisins eða dreifiveitna sæta kæru til 
úrskurðarnefndar raforkumála. 

5. og 6. mgr. 23. gr., 
málsgreinarnar mæla 
almennt fyrir um 
kærurétt og marka því 
rammann en gefa ekki 
ítarleg fyrirmæli um 
hvernig eftirlitinu skuli 
háttað  

Í nefndinni sitja þrír menn sem skipaðir eru af 
iðnaðarráðherra og jafnmargir til vara. Formaður og 
varamaður hans skulu fullnægja hæfisskilyrðum 
hæstaréttardómara. Skipunartími nefndarinnar er fjögur ár. Ekki mælt fyrir um þetta 
Kæra til nefndarinnar skal vera skrifleg og skal hún borin 
fram innan 30 daga frá því að aðila máls var tilkynnt um 
ákvörðun. Ekki mælt fyrir um þetta 
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Sú stofnun er tók hina kærðu ákvörðun skal láta nefndinni í 
té öll gögn máls, svo og þær upplýsingar og skýringar er 
nefndin telur þörf á að afla frá henni. Ekki mælt fyrir um þetta 
Nefndinni er heimilt að kveðja sér til ráðgjafar og aðstoðar 
sérfróða menn ef hún telur þörf á. Skulu þeir starfa með 
nefndinni við undirbúning og meðferð máls eftir ákvörðun 
formanns. Ekki mælt fyrir um þetta 
Nefndin skal kveða upp úrskurð svo fljótt sem unnt er og að 
jafnaði eigi síðar en tveimur mánuðum eftir að henni barst 
kæra. 5. mgr. 23. gr.  
Formaður stýrir störfum nefndarinnar. Þegar nefndarmenn 
eru ekki sammála ræður meiri hluti niðurstöðu máls. Ekki mælt fyrir um þetta 
Nefndarmenn og ráðgjafar þeirra eru bundnir þagnarskyldu 
skv. 29. gr. 

2. mgr. 18. gr. og 9. 
mgr. 23. gr.  

Að því leyti sem ekki er kveðið á um annað í lögum þessum 
fer um meðferð máls samkvæmt stjórnsýslulögum. Ráðherra 
getur sett nánari ákvæði í reglugerð um málsmeðferð og 
starfshætti nefndarinnar. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

Nefndin er sjálfstæð í störfum sínum og verður úrskurðum 
hennar ekki skotið til annarra stjórnvalda. Ekki mælt fyrir um þetta 
Vilji aðili bera úrskurð nefndarinnar undir dómstóla skal hann 
höfða mál innan sex mánaða frá því að honum var birtur 
úrskurður nefndarinnar. Málshöfðun frestar ekki 
réttaráhrifum úrskurðar. 5. mgr. 23. gr.  
Ákvarðanir sem aðeins verða kærðar til úrskurðarnefndar 
verða ekki bornar undir dómstóla fyrr en niðurstaða hennar 
liggur fyrir. Þetta gildir þó ekki frá þeim tíma þegar sex 
mánuðir eru liðnir frá því að kæra barst nefndinni án þess að 
hún hafi lagt úrskurð á málið. Ekki mælt fyrir um þetta 
    
31. gr. Gjaldtaka   
Til að standa undir kostnaði vegna eftirlits samkvæmt lögum 
þessum skal greiða gjöld sem hér segir: Ekki mælt fyrir um þetta 
  1. Flutningsfyrirtækið skal greiða gjald af raforku sem er 
mötuð inn á flutningskerfið sem nemur 0,3 aurum á hverja 
kWst. Ekki mælt fyrir um þetta 
  2. Dreifiveitur skulu greiða gjald af raforku sem er móttekin 
frá flutningskerfi eða beint frá virkjunum sem nemur 0,7 
aurum á hverja kWst. Ekki mælt fyrir um þetta 

Fyrir 15. september ár hvert skal orkumálastjóri gefa 
iðnaðarráðherra skýrslu um áætlaðan rekstrarkostnað næsta 
árs vegna eftirlits á grundvelli laga þessara. Í skýrslunni skal 
jafnframt lagt mat á þróun eftirlitsins undangengin þrjú ár. 
Skýrslunni skal fylgja umsögn samráðsnefndar 
eftirlitsskyldra aðila, sbr. 24. gr., um áætlað rekstrarumfang 
næsta árs ásamt áliti orkumálastjóra á umsögninni. Til að 
samráðsnefndin geti gefið umsögn skal Orkustofnun eigi 
síðar en 15. ágúst ár hvert senda henni upplýsingar um 
áætlað rekstrarumfang ásamt skýringum á helstu 
rekstrarliðum. Ef niðurstaða skýrslunnar gefur tilefni til að 
breyta gjaldtöku skv. 1. mgr. skal iðnaðarráðherra leggja 
fram frumvarp þar að lútandi fyrir Alþingi. Ekki mælt fyrir um þetta 
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Orkustofnun skal annast innheimtu gjalda þessara fyrir 
ríkissjóð. Gjalddagi skal vera 1. ágúst ár hvert vegna þess 
almanaksárs og byggjast á rauntölum vegna fyrri helmings 
ársins en áætlun fyrir seinni helminginn. Við álagningu 
næsta árs skal taka tillit til frávika rauntalna frá áætlun fyrir 
seinni helming liðins árs. Aðför má gera til fullnustu kröfum 
um gjaldið án undangengins dóms, úrskurðar eða sáttar. Ekki mælt fyrir um þetta 
Eftirlitsskyldir aðilar skulu greiða kostnað vegna eftirlits 
faggiltra skoðunarstofa, enda sé ekki um úrtakseftirlit að 
ræða. Ekki mælt fyrir um þetta 
    
VIII. kafli. Almenn ákvæði um leyfisveitingar   
32. gr. Framsal leyfisveitingarvalds   
Ráðherra getur falið Orkustofnun leyfisveitingarvald skv. 1. 
mgr. 4. gr., 2. mgr. 9. gr., 13. gr. og 1. mgr. 18. gr. að hluta 
eða öllu leyti. Fer Orkustofnun þá einnig með heimildir 
ráðherra skv. 36. gr. Ekki mælt fyrir um þetta 
    
33. gr. Gjaldtaka vegna útgáfu leyfa   

Til að standa undir kostnaði af undirbúningi og útgáfu leyfa 
samkvæmt lögum þessum skal greiða gjöld til leyfisveitanda: Ekki mælt fyrir um þetta 
  1. Fyrir virkjunarleyfi, sbr. 4. gr., skal greiða gjald. Gjaldið 
skal vera sett saman úr fastagjaldi sem nemur 100.000 kr. 
og gjaldþætti sem er í hlutfalli við stærð virkjunar og nemur 
10.000 kr. fyrir hvert MW. Ekki mælt fyrir um þetta 
  2. Fyrir leyfi til að reisa og reka dreifikerfi, sbr. 13. gr., skal 
greiða gjald. Gjaldið skal vera sett saman úr fastagjaldi sem 
nemur 50.000 kr. og gjaldþætti sem er í hlutfalli við 
íbúafjölda á dreifiveitusvæðinu og nemur 10 kr. fyrir hvern 
íbúa. Ekki mælt fyrir um þetta 
  3. Fyrir leyfi til að stunda raforkuviðskipti, sbr. 18. gr., skal 
greiða 50.000 kr. Ekki mælt fyrir um þetta 
    
34. gr. Málsmeðferð   

Leyfi samkvæmt lögum þessum skal veitt á grundvelli 
umsóknar sem skal metin á hlutlægan og gagnsæjan hátt. 1. mgr. 6. gr.  
Áður en ráðherra veitir virkjunarleyfi, leyfi til að byggja 
flutningsvirki eða sérleyfi til dreifingar raforku skal hann leita 
umsagnar Orkustofnunar. Áður en sérleyfi til dreifingar 
raforku er veitt skal ráðherra auk þess leita umsagnar 
viðkomandi sveitarfélaga. Umsagnir skulu berast innan 
tveggja mánaða frá því að beiðni þar að lútandi var send. Ekki mælt fyrir um þetta 
Ráðherra skal kynna umsókn með auglýsingu í 
Lögbirtingablaðinu. Þar skal gefa þeim aðilum er málið 
varðar færi á að kynna sér umsóknina og koma á framfæri 
sjónarmiðum sínum innan fjögurra vikna frá birtingu 
auglýsingar. Umsækjandi skal kosta birtingu slíkrar 
auglýsingar. 4. mgr. 6. gr.  
Synjun um leyfi samkvæmt lögum þessum skal rökstudd. 4. mgr. 6. gr.  
    
35. gr. Framsal leyfa   
Leyfi samkvæmt lögum þessum má hvorki framselja né setja 
til tryggingar fjárskuldbindingum nema með leyfi ráðherra. Ekki mælt fyrir um þetta 
    
36. gr. Afturköllun leyfis   
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Ef leyfishafi fer ekki að skilyrðum laga þessara, reglugerða 
settra samkvæmt þeim, skilyrðum leyfisins, samningum sem 
tengjast leyfinu eða öðrum heimildum skal ráðherra veita 
honum skriflega aðvörun og hæfilegan frest til úrbóta. Ef 
leyfishafi sinnir ekki aðvörun ráðherra innan tilgreindra 
tímamarka getur ráðherra afturkallað leyfið eða breytt því. Ef 
um alvarleg brot eða vanrækslu er að ræða eða ljóst er að 
leyfishafi getur ekki staðið við skyldur sínar samkvæmt 
leyfinu getur ráðherra þó afturkallað það án aðvörunar. Ekki mælt fyrir um þetta 
    
IX. kafli. Ýmis ákvæði   
37. gr. Yfirstjórn   
Iðnaðarráðherra fer með yfirstjórn mála samkvæmt lögum 
þessum. Ekki mælt fyrir um þetta 
Stjórnvaldsákvarðanir Orkustofnunar, sem ekki verða 
kærðar til úrskurðarnefndar raforkumála skv. 30. gr., verða 
kærðar til iðnaðarráðherra. Kæra til iðnaðarráðherra skal 
vera skrifleg og skal hún borin fram innan 30 daga frá því að 
aðila máls var tilkynnt um ákvörðun. Um meðferð máls fer 
að öðru leyti samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga. Ekki mælt fyrir um þetta 
   
38. gr. Framkvæmdir á landsvæðum í ríkiseign   

Ráðherra hefur heimild til að semja við flutningsfyrirtækið og 
þá aðila, sem fá leyfi samkvæmt lögum þessum til 
framkvæmda á eignarlöndum ríkisins, um endurgjald fyrir 
land og landgæði þau er um ræðir hverju sinni. Haft skal 
samráð við þann aðila sem fer með forræði eignarinnar. 

e) liður 2. mgr. 6. gr. 
segir til um að 
viðmiðanir sem líta 
megi til við veitingu 
leyfa geti verið nýting 
lands í almannaeign. 

Um framkvæmdir á þjóðlendum fer samkvæmt ákvæðum 
laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, 
þjóðlendna og afrétta. 

e) liður 2. mgr. 6. gr. 
segir til um að 
viðmiðanir sem líta 
megi til við veitingu 
leyfa geti verið nýting 
lands í almannaeign. 

    
39. gr. Raforkuskýrsla   

Ráðherra leggur fyrir Alþingi [á tveggja ára fresti]1) skýrslu 
um raforkumálefni. Í skýrslunni skal m.a. fjalla um: 

Ekki mælt fyrir um þetta 
(hins vegar er mælt fyrir 
um skýrslu 
framkvæmda-
stjórnarinnar um stöðu 
mála almennt á innri 
markaðnum til ráðsins 
og þingsins. 

  1. Yfirlit um sölu og notkun raforku síðastliðin fjögur ár. Ekki mælt fyrir um þetta 
  2. Raforkuþörf og yfirlit um líklega þróun til lengri tíma á 
grundvelli raforkuspár og áætlana um orkufrekan iðnað og 
aðra starfsemi sem raforkuspá tekur ekki til. Ekki mælt fyrir um þetta 
  3. Rannsóknir orkulinda og undirbúning þeirra til 
raforkuvinnslu. Ekki mælt fyrir um þetta 
  4. Raforkuvinnslu með hliðsjón af raforkuþörf og öryggi 
raforkukerfisins. Ekki mælt fyrir um þetta 
  5. Styrkingu flutningskerfisins í samræmi við aukna 
raforkuþörf. Ekki mælt fyrir um þetta 
  6. Gæði raforku, m.a. með hliðsjón af öryggi afhendingar. Ekki mælt fyrir um þetta 
  7. Þjóðhagslega þýðingu áætlaðra framkvæmda á sviði 
raforkumála og áhrif þeirra á atvinnulíf og byggð í landinu. Ekki mælt fyrir um þetta 
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  1)L. 89/2004, 12. gr.    
    
40. gr. Veiting rannsóknarleyfa   
Lög um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu gilda um 
leyfi til þess að kanna og rannsaka orkulindir til undirbúnings 
raforkuvinnslu. Auk þeirra skilyrða sem þar eru talin skal 
umsækjandi um rannsóknarleyfi leggja fram mat á því 
hvernig tengja megi fyrirhugaða virkjun raforkukerfi landsins. Ekki mælt fyrir um þetta 
    
41. gr. Ársreikningar   

Um ársreikninga fyrirtækja sem falla undir ákvæði laga 
þessara fer samkvæmt lögum um ársreikninga. 

1. mgr. og 2. mgr. 19. 
gr. Ath. Ísland hefur 
innleitt tilskipun 
78/660/EB í lögum um 
ársreikninga nr. 3/2006. 

Ef fyrirtæki á samkvæmt lögum þessum að halda reikningum 
vegna mismunandi starfsemi sinnar aðskildum í bókhaldi 
skal gera sérstaka grein fyrir hverri starfsemi í ársreikningi. 
Gera skal Orkustofnun grein fyrir sundurliðuninni í því formi 
sem stofnunin ákveður. 

3. mgr. 19. gr. og e) 
liður 23. gr.  

Sameiginlegum rekstrartekjum og rekstrarkostnaði sem ekki 
er unnt að heimfæra beint á einstaka starfsemi skal skipt í 
samræmi við viðtekna reikningsskilavenju, enda hafi 
skiptireglurnar hlotið samþykki Orkustofnunar. Hliðstæðar 
reglur gilda um skiptingu sameiginlegra afskrifta og 
fastafjármuna. 3. mgr. 19. gr.  

Fallist Orkustofnun ekki á skiptireglur fyrirtækis skv. 3. mgr. 
skal hún taka rökstudda ákvörðun þar um innan sex vikna 
frá því að óskað var eftir samþykki hennar á skiptireglum og 
skal Orkustofnun þá ákvarða skiptireglur á grundvelli 
eftirfarandi meginviðmiða: 

1. mgr. 19. gr. mælir 
fyrir um að aðildarríkin 
geri nauðsynlegar 
ráðstafanir til að tryggja 
að reikningar 
raforkufyrirtækja séu 
haldnir í samræmi við 
2. og 3. mgr. 
tilskipunarinnar. Markar 
tilskipunin því rammann 
en ríkjunum er í 
sjálfsvald sett hvernig 
það er útfært  

  1. Fastafjármunum sem ekki er unnt að heimfæra beint á 
einstaka starfsemi skal skipt á hverja starfsemi í þeim 
hlutföllum sem eru á milli bókfærðs verðs þeirra 
fastafjármuna sem heimfæranlegir eru. Ekki mælt fyrir um þetta 

  2. Skipta skal afskriftum af þeim eignum sem ekki er unnt 
að skipta í sömu hlutföllum og þeim sem skiptanlegar eru. Ekki mælt fyrir um þetta 
  3. Rekstrartekjum og rekstrarkostnaði sem ekki er unnt að 
heimfæra beint á einstaka starfsemi skal skipt í þeim 
hlutföllum sem eru milli tekna og kostnaðar sem 
heimfæranlegur er. Ekki mælt fyrir um þetta 
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Starfræki vinnslufyrirtæki jarðvarmaorkuver sem vinnur 
raforku og afhendir aðra orku, svo sem heitt vatn eða gufu, 
sbr. 1. mgr. 7. gr., skal fyrirtækið gera grein fyrir afkomu 
einstakra rekstrarþátta í ársreikningi. Skila skal Orkustofnun 
skýrslu um afkomuna í því formi sem stofnunin ákveður. 
Útreikningur á afkomu einstakra rekstrarþátta og skiptingu á 
sameiginlegum kostnaði skal vera í samræmi við viðtekna 
reikningsskilavenju, enda hafi skiptireglurnar hlotið samþykki 
Orkustofnunar. Hliðstæðar reglur gilda um skiptingu 
sameiginlegra afskrifta og fastafjármuna. Ekki mælt fyrir um þetta 
Fallist Orkustofnun ekki á skiptireglur fyrirtækisins skv. 5. 
mgr. skal hún taka rökstudda ákvörðun þar um innan sex 
vikna frá því að óskað var eftir samþykki hennar á 
skiptireglum og skal Orkustofnun þá ákvarða skiptireglur á 
grundvelli eftirfarandi meginviðmiða: Ekki mælt fyrir um þetta 
  1. Þeim sameiginlegu þáttum í rekstrar- og 
efnahagsreikningi sem getið er um í 3. mgr. skal skipt í 
hlutfalli við verðmæti þeirrar orku sem afhent er. Ekki mælt fyrir um þetta 
  2. Verðmæti raforku, sbr. 1. tölul., skal miðast við 
meðalverð raforku við stöðvarvegg í viðskiptum til almennra 
nota hérlendis, en að teknu tilliti til samninga við notendur 
sem nota meira en 100 GWst á ári. Ekki mælt fyrir um þetta 
  3. Til þess að ákvarða verðmæti annarrar orku, sbr. 1. 
tölul., svo sem heits vatns og gufu, skal Orkustofnun 
skilgreina eðlilegt einingarverð á þeirri orku við afhendingu 
frá orkuverinu. Í því skyni skal stofnunin hafa hliðsjón af 
verði orkunnar þegar hún kemur til kaupenda en að 
frádregnum kostnaði við flutning, dreifingu og sölu hennar. 
Jafnframt skal höfð hliðsjón af því við ákvörðun þessa verðs 
að hlutfall arðs af fastafjármunum sem eru bundnir í 
jarðvarmaorkuverinu sé svipað hvort sem um er að ræða 
raforkuvinnslu eða aðra orkuvinnslu. Ekki mælt fyrir um þetta 

Ráðherra getur í reglugerð sett nánari fyrirmæli um 
bókhaldslegan aðskilnað, þ.m.t. þær upplýsingar sem skulu 
koma fram í ársreikningi fyrirtækja sem falla undir ákvæði 
þessarar greinar, og um skiptigrundvöll milli mismunandi 
starfsemi. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

    
42. gr. Tryggingar   
Ráðherra getur krafist þess að þeir sem starfa á grundvelli 
laga þessara taki ábyrgðartryggingu hjá viðurkenndu 
vátryggingafélagi, afli sér bankatryggingar eða leggi fram 
aðrar tryggingar sem ráðherra metur jafngildar og bæta tjón 
er þeir kunna að valda með störfum sínum. Kveðið skal 
nánar á um ábyrgðartrygginguna, m.a. um lágmarksfjárhæð 
og vátryggingarskilmála, í reglugerð. Ekki mælt fyrir þetta 
   
[43. gr. Aðfararheimild o.fl.   

Gjöld fyrir raforku, flutning og dreifingu, sem innheimt 
eru …1) samkvæmt lögum þessum, eru aðfararhæf án dóms 
eða sáttar skv. 10. tölul. 1. mgr. 1. gr. aðfararlaga, nr. 
90/1989. Heimilt er að stöðva afhendingu raforku ef ekki er 
staðið í skilum með greiðslu þessara gjalda.]2) Ekki mælt fyrir um þetta 
  1)L. 149/2004, 4. gr. 2)L. 89/2004, 13. gr.    
   
[44. gr.]1) Viðurlög   
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Brot gegn ákvæðum laga þessara varða sektum, nema 
þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Nú er brot 
framið í starfsemi lögaðila og má þá gera lögaðilanum fésekt 
skv. II. kafla A almennra hegningarlaga. 9. mgr. 23. gr.  
  1)L. 89/2004, 13. gr.    
   
[45. gr.]1) Reglugerðarheimild   
Ráðherra er heimilt að setja nánari ákvæði um framkvæmd 
laga þessara í reglugerð.2) 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  1)L. 89/2004, 13. gr. 2)Rg. 513/2003, rg. 1040/2005, rg. 297/2006.    
   
[46. gr.]1) Gildistaka   
Lög þessi öðlast þegar gildi en koma til framkvæmda 1. júlí 
2003. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  1)L. 89/2004, 13. gr.    
    
Ákvæði til bráðabirgða   
I. Raforkuskýrsla skv. 39. gr. laga þessara skal í fyrsta sinn 
lögð fyrir Alþingi eigi síðar en á árinu 2005. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

II. Þeir sem við gildistöku laga þessara hafa rétt til að reisa 
eða reka raforkuver halda þeim rétti sínum, enda uppfylli 
þeir skilyrði laga þessara. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

III. Þeir sem við gildistöku laga þessara hafa rétt til að reisa 
eða reka kerfi til dreifingar raforku halda þeim rétti sínum, 
enda uppfylli þeir skilyrði laga þessara. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

IV. Til og með 31. desember 2004 geta eingöngu þeir sem 
kaupa 100 GWst af raforku eða meira á ári keypt raforku af 
öðrum en dreifiveitu á sínu dreifiveitusvæði. Frá 1. janúar 
2005 geta notendur sem eru aflmældir og nota meira afl en 
100 kW valið þann raforkusala sem þeir kjósa. [Frá 1. janúar 
2006]1) skulu allir geta valið þann raforkusala sem þeir kjósa. 
Dreifiveitum er skylt að selja raforku til þeirra notenda sem 
ekki eiga þess kost að velja sér raforkusala vegna 
bráðabirgðaákvæðis þessa. c) liður 1. mgr. 21. gr.  
[Gjaldskrár dreifiveitna sem giltu 7. apríl 2003 skulu þrátt 
fyrir 17. gr. halda gildi sínu til 1. janúar 2005. Dreifiveitur 
geta þó að fenginni staðfestingu Orkustofnunar ákveðið 
gjaldskrárlækkun. Þá geta dreifiveitur að fenginni 
staðfestingu Orkustofnunar hækkað gjaldskrá sína í 
samræmi við breytingar á byggingarvísitölu eða sannanlegar 
og óviðráðanlegar hækkanir á kostnaði sem er í beinum og 
efnislegum tengslum við starfsemina. Á þessu tímabili skal 
sama gjaldskrá gilda á starfssvæði hverrar dreifiveitu. Ekki 
er á tímabilinu heimilt að veita leyfi fyrir 
dreifbýlisgjaldskrám.]2) 

Ekki hluti af 
samanburðinum 
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[Óheimilt er að greiða niður raforku til kaupenda sem eiga 
þess kost að velja sér orkusala með fjármunum sem fást af 
sölu til kaupenda sem eru bundnir einum raforkusala á 
tímabilinu 1. janúar 2005 til 1. janúar 2006. Enn fremur er 
óheimilt að hækka gjald fyrir orku til hinna bundnu kaupenda 
umfram það tilefni sem leiðir af eðlilegum 
kostnaðarhækkunum. Orkustofnun getur krafist skýringa og 
gagna um ákvörðun á raforkuverði til hinna bundnu 
kaupenda. Stofnunin getur krafist hins sama telji hún 
óeðlilegt frávik vera á orkuverði miðað við verð hjá öðrum 
raforkusölum til samsvarandi hóps bundinna 
raforkukaupenda. Í reglugerð er heimilt að kveða á um 
hámarksverð raforku til hinna bundnu kaupenda, þ.e. þeirra 
sem ekki eiga kost á að velja sér raforkusala.]1) 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  1)L. 149/2004, 5. gr. 2)L. 89/2004, 14. gr.    
V. Fyrirtæki sem eiga samkvæmt lögunum að halda 
reikningum vegna mismunandi starfsemi aðskildum í 
bókhaldi skulu fyrir 1. september 2003 skila Orkustofnun 
drögum að ársreikningi miðað við 31. desember 2002 ásamt 
greinargerð til þess að sýna með hvaða hætti fyrirtækið 
hyggst uppfylla skilyrði 41. gr. Telji Orkustofnun að 
ársreikningurinn sé ekki í samræmi við lögin eða reglugerðir 
settar samkvæmt þeim skal hún mæla fyrir um breytingu þar 
á. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

Mat á varanlegum rekstrarfjármunum og 
undirbúningskostnaði skal byggjast á bókfærðu verði eins og 
það er í árslok 2002 samkvæmt endurskoðuðum 
ársreikningi. Sömu reikningsskilaaðferðum skal beitt við mat 
þeirra og fyrirtækin hafa beitt á undanförnum árum. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

VI. Frá gildistöku laga þessara til loka ársins 2009 skal starfa 
samráðsnefnd um framkvæmd laganna. Hlutverk 
samráðsnefndarinnar er að [fylgjast með og]1) stuðla að 
greiðri framkvæmd laganna og virkum skoðanaskiptum 
þeirra sem lögin varða helst. Nefndin skal skipuð af 
iðnaðarráðherra og í henni skulu sitja [tíu]1) fulltrúar. [Þrír 
skulu kosnir af Alþingi.]1) Orkustofnun, Samtök atvinnulífsins, 
Neytendasamtökin og Samband íslenskra sveitarfélaga 
skulu tilnefna einn fulltrúa hver. Samorka skal tilnefna tvo 
fulltrúa en einn nefndarmanna skal skipaður án tilnefningar 
og skal hann jafnframt vera formaður nefndarinnar. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  1)L. 89/2004, 15. gr.    
VII. Við gildistöku laga þessara skal iðnaðarráðherra skipa 
nefnd þar sem eiga sæti fulltrúar allra þingflokka sem sæti 
eiga á Alþingi. Í nefndinni skulu jafnframt eiga sæti fimm 
fulltrúar frá Samorku, tveir frá Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga og einn frá Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi 
starfsmanna ríkis og bæja, Samtökum atvinnulífsins og 
Neytendasamtökunum. Þá skal fjármálaráðherra skipa einn 
fulltrúa í nefndina og iðnaðarráðherra tvo og skal annar 
þeirra vera formaður nefndarinnar. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

Hlutverk nefndarinnar er að gera tillögu um fyrirkomulag 
flutnings á raforku, þ.m.t. um stærð flutningskerfisins og 
hvernig rekstri flutningskerfisins og kerfisstjórnunar skuli 
háttað þannig að öryggi, skilvirkni og hagkvæmni kerfisins 
verði sem best tryggð. Þá skal nefndin móta tillögur um 
uppbyggingu gjaldskrár fyrir flutning raforku. Jafnframt skal 
nefndin móta tillögur um með hvaða hætti jafna eigi kostnaði 
vegna flutnings og dreifingar raforku. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 
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Nefndin skal skila tillögum sínum í formi lagafrumvarps til 
iðnaðarráðherra eigi síðar en 31. desember 2003. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

VIII. [Gildistöku ákvæða III. kafla er frestað. Skulu þau taka 
gildi 1. janúar 2005 nema annað sé tekið fram í ákvæði 
þessu. Sama á við um 6. tölul. 3. gr. og 3. mgr. 5. gr. laga 
þessara. Fram að þeim tíma skal ákvæði þetta gilda um 
flutning raforku. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

Flutningskerfið á gildistíma þessa ákvæðis er raflínur og 
mannvirki þeim tengd sem flytja raforku á 66, 132 og 220 kV 
spennu og tilheyrðu Landsvirkjun 7. apríl 2003, enn fremur 
viðbætur Landsvirkjunar eftir þann tíma á 132 kV spennu og 
hærri spennu til að auka flutninga um þetta kerfi en ekki 
geislalínur út frá kerfinu. Hið sama gildir um línur annarra á 
þessari spennu sem þeir semja við Landsvirkjun um að 
tilheyri flutningskerfinu. Til að leggja nýjar flutningslínur þarf 
Landsvirkjun leyfi iðnaðarráðherra.]1) 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

Samningur um tengingu við flutningskerfið skal liggja fyrir 
þegar sótt er um virkjunarleyfi. Virkjun sem tengist dreifikerfi 
þarf að hafa samið við flutningsfyrirtækið um endurgjald fyrir 
reiðuafl og tengigjald. Skal Orkustofnun gæta að því að 
endurgjaldið taki mið af hlutlægum og gegnsæjum viðmiðum 
og að jafnræðis sé gætt. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

Landsvirkjun skal annast flutning raforku og kerfisstjórnun í 
samræmi við ákvæði 9. gr. laga þessara. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

Landsvirkjun skal í bókhaldi sínu halda reikningum vegna 
flutnings raforku aðskildum frá reikningum vegna annarrar 
starfsemi. Sama á við um reikninga vegna kerfisstjórnunar. 
Flutningur raforku og kerfisstjórnun skal heyra undir 
sjálfstæða stjórn. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

Landsvirkjun skal setja gjaldskrá vegna þjónustu sinnar sem 
skal birt opinberlega að fenginni staðfestingu Orkustofnunar. 
Gjaldskráin skal standa undir kostnaði sem er í beinum og 
efnislegum tengslum við flutning raforku og kerfisstjórnun, 
þ.m.t. kostnaði vegna reiðuafls, viðhalds og afskrifta á 
nauðsynlegum eignum vegna reksturs kerfisins, 
fjármagnskostnaði, kostnaði við [orkutap]1) og almennum 
rekstrarkostnaði. Þá er Landsvirkjun heimilt að áskilja sér 
eðlilega arðsemi af því fjármagni sem bundið er í 
flutningskerfinu og kerfisstjórnun. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

Landsvirkjun skal skilgreina gjald fyrir tengingu við 
flutningskerfið og gjald fyrir mötun annars vegar og úttekt 
hins vegar í hverjum tengipunkti flutningskerfisins. Sama 
gjaldskrá skal gilda fyrir mötun og úttekt í öllum 
tengipunktum. [Þó getur stórnotandi samið við 
flutningsfyrirtækið um endurgjald vegna flutnings.]1) Slíkir 
samningar verða að byggjast á hlutlægum og gagnsæjum 
viðmiðum og mega ekki að mati Orkustofnunar valda 
hækkun á kostnaði við flutning hjá öðrum notendum. Standi 
væntanlegar tekjur vegna nýs viðskiptavinar ekki undir 
eðlilegum stofn- eða rekstrarkostnaði er heimilt að krefja 
hann um greiðslu viðbótarkostnaðar. Sama á við hafi 
forsendur viðskipta breyst verulega. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  1)L. 89/2004, 16. gr.    
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[IX. Arðsemi flutningsfyrirtækis og dreifiveitna. Við 
setningu tekjuramma flutningsfyrirtækisins vegna flutnings 
raforku til dreifiveitna skal Orkustofnun í upphafi miða við að 
arðsemi sé helmingur af markaðsávöxtun óverðtryggðra 
ríkisskuldabréfa til [fimm ára]1) eða sambærilegra verðbréfa. 
Sama á við um tekjumörk dreifiveitna. Hækka skal 
arðsemisviðmiðunina á fimm árum í þá ávöxtun sem kveðið 
er á um í 2. tölul. 2. mgr. 12. gr. og 2. tölul. 2. mgr. 17. gr. Þó 
skal hækkun arðsemisviðmiðunar ekki valda meiri hækkun 
tekjumarka en næst með hagræðingarkröfu.]2) 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  1)L. 149/2004, 6. gr. 2)L. 89/2004, 17. gr.    
[X. Stofnun flutningsfyrirtækis. Við gildistöku laga þessara 
skal stofna hlutafélag í eigu ríkisins til að annast flutning 
raforku og kerfisstjórnun, sbr. 1. mgr. 8. gr. laga þessara. 
Ráðherra skipar félaginu þriggja manna stjórn sem koma 
skal fram fyrir hönd þess við verðmat flutningsvirkja 
samkvæmt ákvæði til bráðabirgða XI. Stjórn þessi skal sitja 
þar til endanleg niðurstaða um verðmæti flutningsvirkja 
liggur fyrir og gengið hefur verið frá samkomulagi eigenda 
hlutafjár í félaginu.]1) 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  1)L. 89/2004, 17. gr.    
[XI. Mat á verðmæti flutningsvirkja. Eigendur þeirra 
flutningsvirkja sem mynda flutningskerfið skv. 6. tölul. 3. gr. 
laga þessara skulu koma sér saman um mat á verðmæti 
þeirra. Stefnt skal að því að matsverðið sé sem næst 
endurstofnverði flutningsvirkjanna að frádregnum 
framreiknuðum afskriftum sem bókfærðar hafa verið vegna 
viðkomandi eignar, auk annarra atriða sem máli kunna að 
skipta, svo sem sérstakra framlaga sem veitt hafa verið úr 
opinberum sjóðum til fjárfestingar í uppbyggingu 
raforkukerfisins. Í þessu skyni skal ráðherra skipa 
samninganefnd sem í eiga sæti þrír fulltrúar skipaðir án 
tilnefningar, þar af skal einn vera formaður, tveir fulltrúar 
skulu tilnefndir af Reykjavíkurborg, einn af Akureyrarbæ og 
einn af eigendum Hitaveitu Suðurnesja hf. Orkustofnun skal 
vera nefndinni til ráðgjafar og aðstoðar. Samninganefndin 
skal hafa lokið störfum eigi síðar en 1. ágúst 2004. Útlagður 
kostnaður af störfum nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði en 
eigendur skulu bera kostnað af störfum fulltrúa sinna. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

Ef ekki næst samkomulag í samninganefnd skv. 1. mgr. um 
verðmat einstakra flutningsvirkja skal ráðherra skipa 
sérstaka matsnefnd sem meta skal verðmæti þeirra að kröfu 
eiganda viðkomandi flutningsvirkis. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

Í matsnefndina skal skipa einn lögfræðing, sem verður 
formaður nefndarinnar, einn endurskoðanda og einn 
verkfræðing. Um hæfi matsmanna til meðferðar einstakra 
mála skal fara eftir ákvæðum laga um meðferð einkamála 
eftir því sem við á. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

Við mat á verðmæti flutningsvirkja skal matsnefndin miða við 
endurstofnverð að teknu tilliti til afskrifta. Lög nr. 11/1973, 
um framkvæmd eignarnáms, skulu gilda um störf 
matsnefndarinnar eftir því sem við á, að frátöldum 2. mgr. 2. 
gr., 7. gr., 11. gr. og 15. gr. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

Matsnefndin getur leitað umsagnar Orkustofnunar um það 
sem þurfa þykir. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

Kostnaður af störfum matsnefndarinnar skal greiðast af 
flutningsfyrirtækinu. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 
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Úrskurður matsnefndar skal liggja fyrir eigi síðar en 15. 
október 2004. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

Ágreiningur um verðmæti flutningsvirkja sem seld verða 
flutningsfyrirtækinu eða lögð inn í það sem hlutafé verður 
ekki borinn undir dómstóla fyrr en að gengnum úrskurði 
matsnefndar. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

Verði niðurstaða matsnefndar borin undir dómstóla skal 
flutningsfyrirtækið greiða eiganda flutningsvirkja leigu fyrir 
þau á grundvelli leigufjárhæðar sem Orkustofnun ákveður til 
bráðabirgða með hliðsjón af niðurstöðu matsnefndar. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

Þegar endanleg niðurstaða um verðmæti flutningsvirkja 
liggur fyrir skal eigandi þeirra tilkynna flutningsfyrirtækinu og 
Orkustofnun hvort hann velur að leggja virkin inn í 
flutningsfyrirtækið sem hlutafé, selja þau fyrirtækinu eða 
leigja þau til þess. Velji eigandi flutningsvirkja að leigja þau 
flutningsfyrirtækinu ákveður Orkustofnun leigugjaldið með 
hliðsjón af endanlegri niðurstöðu um verðmæti þeirra.]1) 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  1)L. 89/2004, 17. gr.    
[XII. Takmörkun á heimild til framsals hlutafjár í 
flutningsfyrirtækinu. Eigendum hlutafjár í 
flutningsfyrirtækinu er einungis heimilt að framselja hlutafé 
sitt til annarra hlutafjáreigenda í fyrirtækinu en ekki til aðila 
utan þess.]1) 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  1)L. 89/2004, 17. gr.    
[XIII. Endurskoðun. Ráðherra skal skipa nefnd fulltrúa 
hagsmunaaðila og þingflokka sem falin skal endurskoðun 
laga þessara. Endurskoðuninni skal lokið fyrir 31. desember 
2010.]1) 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  1)L. 89/2004, 17. gr.    
[XIV. Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. 12. gr. skulu tekjumörk 
flutningsfyrirtækis og dreifiveitna einungis sett til eins árs í 
upphafi og gilda fyrir árið 2005. Orkustofnun er heimilt að 
ákveða í samráði við eftirlitsskylda aðila að tekjumörk fyrir 
árið 2006 skuli einnig ákveðin til eins árs.]1) 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  1)L. 149/2004, 7. gr.    
[XV. Frá gildistöku laga þessara og fram til 1. janúar 2005 er 
óheimilt að uppfæra bókfært verð þeirra fastafjármuna sem 
um er fjallað í 2. tölul. 2. mgr. 12. gr. og 2. tölul. 2. mgr. 17. 
gr. laganna.]1) 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

  1)L. 149/2004, 7. gr.    
Viðauki   
Afhendingarstaðir til dreifiveitna úr flutningskerfi skv. 6. tölul. 
3. gr. (innsk. höf. sjá lista yfir afhendingarst. dreifiveitna í 
lögunum) 

Ekki hluti af 
samanburðinum 
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Viðauki 2: Samanburður á lögum um upprunaábyrgð 
o.fl. nr. 30/2008 og tilskipun 2001/77/EB 
 

Lög 30/2008 
Tilskipun 
2001/77 

I. KAFLI   
1. gr. Markmið   
Markmið laga þessara er að stuðla að nýtingu 
endurnýjanlegra orkugjafa og skapa skilyrði fyrir viðskipti 
með upprunaábyrgðir á raforku sem framleidd er með 
endurnýjanlegum orkugjöfum. 

1. gr. (sambærileg en 
ekki samhljóða) 

    
2. gr. Skilgreiningar   

1. Endurnýjanlegir orkugjafar: Endurnýjanlegir orkugjafar 
sem eru ekki jarðefnaeldsneyti (vindorka, sólarorka, 
jarðvarmaorka, öldu- og sjávarfallaorka, vatnsorka og orka 
úr lífmassa, hauggasi, gasi frá skólphreinsunarstöðvum og 
lífgasi). 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

2. Lífmassi: Lífbrjótanlegur hluti afurða, úrgangs og efnaleifa 
frá landbúnaði (þ.m.t. Efni úr bæði jurta- og dýraríkinu), 
skógrækt og tengdum atvinnugreinum, auk lífbrjótanlegs 
hluta iðnaðarúrgangs og húsasorps. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

3. Raforka sem er framleidd með endurnýjanlegum 
orkugjöfum: Raforka frá orkuverum sem eingöngu nota 
endurnýjanlega orkugjafa, auk raforku sem er framleidd með 
endurnýjanlegum orkugjöfum í verum með blandaðri tækni 
þar sem notaðir eru óendurnýjanlegir orkugjafar auk 
endurnýjanlegra orkugjafa. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

4. Upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með 
endurnýjanlegum orkugjöfum: Staðfesting á að raforka sé 
framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum, þ.m.t. 
vindorku, sólarorku, jarðvarmaorku, öldu- og sjávarfallaorku, 
vatnsorku og orku úr lífmassa, hauggasi, gasi frá 
skólphreinsunarstöðvum og lífgasi, en ekki orkugjöfum úr 
jarðefnaeldsneyti. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

    
II. KAFLI   
3. gr. Upprunaábyrgð á raforku sem er framleidd með 
endurnýjanlegum orkugjöfum   
Landsnet hf. annast útgáfu upprunaábyrgða á raforku sem 
framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum. 2. mgr. 5. gr.  

Landsnet hf. hefur eftirlit með því að raforka, sem það gefur 
út upprunaábyrgð fyrir, sé í raun framleidd með 
endurnýjanlegum orkugjöfum í skilningi laga þessara í 
samræmi við viðmiðanir sem eru hlutlægar, gagnsæjar og 
án mismununar og hafa hlotið staðfestingu Orkustofnunar. 1. og 2. mgr. 5. gr.  

Upprunaábyrgð, staðfest og gefin út á Evrópska 
efnahagssvæðinu, í samræmi við 4. gr., skal viðurkennd 
gagnkvæmt sem sönnun á þeim þáttum eingöngu sem um 
getur í 6. gr. Synjun þess að viðurkenna upprunaábyrgð sem 
slíka sönnun, einkum af ástæðum sem tengjast því að koma 
í veg fyrir svik, verður að byggjast á viðmiðunum sem eru 
hlutlægar, gagnsæjar og án mismununar. 4. mgr. 5. gr.  
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Landsneti hf. er heimilt með samþykki iðnaðarráðherra að 
framselja hlutverk sitt til útgáfu upprunaábyrgða samkvæmt 
lögum þessum. 

Ekki mælt fyrir um 
þetta. 

    
4. gr. Útgáfa upprunaábyrgða   

Landsnet hf. gefur út upprunaábyrgð á raforku sem er 
framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum samkvæmt 
beiðni framleiðanda raforku frá endurnýjanlegum 
orkugjöfum. Upprunaábyrgð er heimilt að gefa út skriflega 
og/eða á rafrænu formi. Upprunaábyrgðir skulu áður hafa 
hlotið staðfestingu Orkustofnunar um að slíkar 
upprunaábyrgðir séu í samræmi við ákvæði laga þessara og 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/77/EB frá 27. 
september 2001 um að auka framleiðslu rafmagns með 
endurnýjanlegum orkugjöfum til notkunar á innri 
raforkumarkaði. 1. og 5. mgr. 5. gr.  

Upprunaábyrgð er eingöngu heimilt að veita vegna liðinna 
almanaksmánaða. Upprunaábyrgð getur, samkvæmt vali 
framleiðanda raforku frá endurnýjanlegum orkugjöfum, verið 
gefin út vegna nýliðins almanaksmánaðar eða vegna síðustu 
3, 6 eða 12 almanaksmánaða. 

Ekki mælt fyrir um þetta 
en segir í 5. mgr. 5. gr. 
að: „aðildarríkin eða þar 
til bærar stofnanir skuli 
taka upp kerfi í því 
skyni að tryggja að 
upprunaábyrgðir séu 
bæði nákvæmar og 
áreiðanlegar“. Getur því 
fallið undir það ákvæði.  

Gefa skal út eina upprunaábyrgð fyrir hverja MWst sem 
framleidd er. 

Ekki mælt fyrir um þetta 
en segir í 5. mgr. 5. gr. 
að: „aðildarríkin eða þar 
til bærar stofnanir skuli 
taka upp kerfi í því 
skyni að tryggja að 
upprunaábyrgðir séu 
bæði nákvæmar og 
áreiðanlegar“. Getur því 
fallið undir það ákvæði. 

    
5. gr. Umsókn   

Umsækjandi skal senda Landsneti hf. skriflega beiðni um 
útgáfu upprunaábyrgðar á raforku sem er framleidd með 
endurnýjanlegum orkugjöfum í síðasta lagi 90 dögum frá 
lokum síðasta mánaðar þess tímabils sem upprunaábyrgð 
skal ná yfir. 

Ekki mælt fyrir um 
þetta. 

Umsækjandi skal veita Landsneti hf. allar upplýsingar sem 
Landsnet hf. telur nauðsynlegar viðvíkjandi útgáfu 
upprunaábyrgðar. Landsnet hf. skal gæta jafnræðis við 
starfrækslu sína og trúnaðar um upplýsingar er varða 
viðskiptahagsmuni og aðrar upplýsingar sem sanngjarnt er 
og eðlilegt að leynt fari. 

Ekki mælt fyrir um 
þetta. 

Landsneti hf. er heimilt að krefja umsækjanda um greiðslu 
vegna útgáfu upprunaábyrgðar. Fyrirtækið skal setja 
gjaldskrá um framangreinda þjónustu.  

Ekki mælt fyrir um 
þetta. 
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Framleiðanda raforku frá endurnýjanlegum orkugjöfum er 
heimilt að veita þriðja aðila skriflegt umboð bæði til þess að 
óska eftir útgáfu upprunaábyrgðar á raforku sem er 
framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum og til að taka á 
móti slíkri upprunaábyrgð. 

Ekki mælt fyrir um 
þetta. 

    
6. gr. Efni upprunaábyrgðar   
Í upprunaábyrgð skal m.a. tilgreina:   
1. Upplýsingar um viðkomandi orkuver. 1. tölul. 3. mgr. 5. gr.  
2. Með hvaða orkugjafa raforka var framleidd. 1. tölul. 3. mgr. 5. gr.  
3. Hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa af heildarframleiðslu 
raforku í viðkomandi orkuveri í samræmi við það tímabil sem 
kveðið er á um í 2. mgr. 4. gr 

Ekki mælt fyrir um 
þetta. 

4. Vinnslugetu orkuversins ef um er að ræða raforku 
framleidda í orkuveri. 1. tölul. 3. mgr. 5. gr.  
5. Upplýsingar um útgefanda upprunaábyrgðarinnar, 
útgáfudag og útgáfustað. 1. tölul. 3. mgr. 5. gr.  

6. Upplýsingar um hvað felist í upprunaábyrgð sem og 
tilvísun til tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/77/EB 
frá 27. september 2001 um að auka framleiðslu rafmagns 
með endurnýjanlegum orkugjöfum til notkunar á innri 
raforkumarkaði. 

Ekki mælt fyrir um 
þetta. 

    
III. KAFLI   
7. gr. Erlendar upprunaábyrgðir   
Upprunaábyrgðir á raforku sem er framleidd með 
endurnýjanlegum orkugjöfum, sem gefnar eru út í öðru ríki 
Evrópska efnahagssvæðisins í samræmi við ákvæði 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/77/EB frá 27. 
september 2001 um að auka framleiðslu raforku með 
endurnýjanlegum orkugjöfum til notkunar á innri 
raforkumarkaði, skulu viðurkenndar hér á landi. Ber 
Landsneti hf. að leita staðfestingar á útgáfu 
upprunaábyrgðar í því landi þar sem ábyrgðin er gefin út, 
telji fyrirtækið þess þörf. 4. mgr. 5. gr.  

Landsnet hf. skal veita til þess bærum erlendum útgefendum 
upprunaábyrgða á raforku sem er framleidd með 
endurnýjanlegum orkugjöfum upplýsingar varðandi þær 
ábyrgðir sem fyrirtækið hefur gefið út hér á landi. 4. mgr. 5. gr.  
Landsnet hf. skal veita Orkustofnun upplýsingar um 
staðfestingar þær sem um er getið í 1. og 2. mgr. 

Ekki mælt fyrir um 
þetta. 

    
IV. KAFLI   
8. gr. Stjórnsýsla og eftirlit.   

Landsnet hf. skal halda skrá um útgefnar upprunaábyrgðir á 
raforku sem er framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum. 
Landsnet hf. skal árlega afhenda Orkustofnun upplýsingar 
um útgefnar upprunaábyrgðir á því formi sem stofnunin 
ákveður. 

Ekki mælt fyrir um þetta 
en segir í 5. mgr. 5. gr. 
að: „aðildarríkin eða þar 
til bærar stofnanir skuli 
taka upp kerfi í því 
skyni að tryggja að 
upprunaábyrgðir séu 
bæði nákvæmar og 
áreiðanlegar“. Getur því 
fallið undir það ákvæði.  
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Landsnet hf. skal í samráði við framleiðendur raforku frá 
endurnýjanlegum orkugjöfum setja reglur um skráningu 
upplýsinga um útgefnar upprunaábyrgðir á raforku sem er 
framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum, sbr. 1. mgr., 
sem Orkustofnun staðfestir. 

Ekki mælt fyrir um þetta 
en segir í 5. mgr. 5. gr. 
að: „aðildarríkin eða þar 
til bærar stofnanir skuli 
taka upp kerfi í því 
skyni að tryggja að 
upprunaábyrgðir séu 
bæði nákvæmar og 
áreiðanlegar“. Getur því 
fallið undir það ákvæði.  

Landsneti hf. er skylt að veita stjórnvöldum, viðskiptavinum 
og almenningi upplýsingar sem nauðsynlegar eru við mat á 
því hvort fyrirtækið fullnægi skyldum sínum samkvæmt 
lögum þessum. Landsneti hf. er þó heimilt að halda eftir 
viðskiptaupplýsingum er varða viðskiptahagsmuni og öðrum 
upplýsingum sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari 
nema viðskiptavinir veiti skriflegt samþykki. 

Ekki mælt fyrir um þetta 
en segir í 5. mgr. 5. gr. 
að: „aðildarríkin eða þar 
til bærar stofnanir skuli 
taka upp kerfi í því 
skyni að tryggja að 
upprunaábyrgðir séu 
bæði nákvæmar og 
áreiðanlegar“. Getur því 
fallið undir það ákvæði.  

9. gr. Viðurlög   

Brot gegn ákvæðum laga þessara varða sektum nema 
þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Nú er brot 
framið í starfsemi lögaðila og má þá gera lögaðilanum fésekt 
skv. II. kafla A almennra hegningarlaga. 

Ekki mælt fyrir um 
þetta.  

   
V. KAFLI   
10. gr. Innleiðing á tilskipun   

Lög þessi fela í sér innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2001/77/EB frá 27. september 2001 um að auka 
framleiðslu rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum til 
notkunar á innri raforkumarkaði. 1. mgr. 9. gr.  
    
11. gr. Gildistaka   

Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Ekki hluti af 
samanburðinum 

    
12. gr. Breytingar á öðrum lögum   
Við gildistöku laga þessara verða eftirfarandi breytingar á 
öðrum lögum:   

1. Raforkulög, nr. 65/2003, með síðari breytingum: 1. málsl. 
5. mgr. 8. gr. laganna orðast svo: Flutningsfyrirtækið má ekki 
stunda aðra starfsemi en þá sem því er nauðsynleg til að 
geta rækt skyldur sínar samkvæmt lögum þessum eða 
samkvæmt öðrum lögum. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

2. Lög um stofnun Landsnets hf., nr. 75/2004: 1. málsl. 2. gr. 
laganna orðast svo: Hlutverk Landsnets hf. er að annast 
flutning raforku og kerfisstjórnun samkvæmt ákvæðum III. 
kafla raforkulaga, nr. 65/2003, og er því óheimilt að stunda 
aðra starfsemi en þá sem því er nauðsynleg til að geta rækt 
skyldur sínar samkvæmt raforkulögum eða öðrum lögum. 

Ekki hluti af 
samanburðinum 

 
 


