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ÚTDRÁTTUR 

 

Á síðustu áratugum hefur réttarumhverfið á sviði raforkuréttar tekið miklum breytingum með 

opnun raforkumarkaðarins. Evrópusambandið hefur stefnt með markvissum hætti að því að 

koma á virkum innri raforkumarkaði, þar sem samkeppni ríkir í framleiðslu og sölu en 

flutningur og dreifing raforku eru hins vegar áfram háð einkaleyfum. Áður var 

raforkumörkuðum almennt þannig háttað að lóðrétt samþætt raforkufyrirtæki, jafnan í eigu hins 

opinbera, höfðu einokunarstöðu á stóru svæði, jafnvel í heilu aðildarríki. Eitt helsta markmið 

ESB með opnun raforkumarkaðarins var að tryggja að allir neytendur ættu raunverulegt val um 

gæði og verð við kaup á raforku.  

 Meginumfjöllunarefni ritgerðarinnar lýtur að flutningskerfi raforku og þeirra meginreglna 

og undantekninga sem um flutningskerfið gilda. Markmiðið með umfjölluninni er að gefa 

heildstætt yfirlit yfir regluverkið og skýra helstu atriði þess auk þess að gera grein fyrir helstu 

álitaefnum í réttarframkvæmd. Áherslan er aðallega á ákvæði tilskipunar 2009/72/EB og 

raforkulaga nr. 65/2003. Með tilskipuninni hafa ítarlegri kröfur verið samþykktar varðandi 

aðskilnaðarkröfur flutningskerfa frá framleiðslu- og sölustarfsemi raforku. Þá er áhersla lögð á 

að ákveðnar opinberar þjónustuskyldur séu tryggðar og að gengið sé úr skugga um að 

afhendingaöryggi raforku sé tryggt.  

 Með gildistöku raforkulaganna urðu grundvallarbreytingar á sviði raforkuréttar á Íslandi 

enda var með lögunum ráðist í heildarendurskoðun á löggjöf um vinnslu, flutning, dreifingu og 

sölu raforku í takt við það sem var að gerast innan ESB. Í ritgerðinni er fjallað um meginreglur 

raforkulaganna sem lúta að flutningskerfi raforku ásamt helstu ágreiningsatriðum tengdum 

þeim. Réttarágreiningurinn hefur sérstaklega varðað ákvörðun tekjumarka og setningu 

gjaldskrár flutningsfyrirtækisins. Úrskurðarnefnd raforkumála hefur lagt áherslu á mikilvægi 

þess að meta aðstæðurnar heildstætt í samræmi við tilgang þess fyrirkomulags sem löggjafinn 

hefur ákveðið við ákvörðun á arðseminni. 

 Hvað framtíðina varðar lítur helsta álitamálið að eignarhaldi Landsnets hf. og þeim 

möguleikum sem standa til boða til að opna fyrir breytingu í því sambandi. Íslenska ríkið hefur 

hlotið undanþágu frá 9. gr. tilskipunar 2009/72/EB og er af þeim sökum í sjálfsvald sett hvort 

það hagar eignarhaldi Landsnets hf. áfram með sama hætti og nú eða innleiðir fyrirkomulagið 

um aðskilið eignarhald. Fyrrnefnd tilskipun bíður hins vegar enn innleiðingar í íslenskan rétt 

að örfáum undantekningum frátöldum en óljóst er hvenær nákvæmlega af innleiðingunni 

verður.    
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1 Inngangur 

Aðgengi að orku er ein af undirstöðum nútímaþjóðfélags enda eru bæði einstaklingar og 

lögaðilar háðir orku í einhverju formi til daglegra nota. Í fræðilegri umfjöllun um orku er jafnan 

gerður greinarmunur á milli frumorku annars vegar og afleiddrar orku hins vegar.1 Raforka, 

sem notuð er hvað mest í daglegu lífi hér á landi, er afleidd orka sem hægt er að framleiða með 

ýmsum frumorkugjöfum, s.s. með brennslu jarðefnaeldsneytis, kjarnorku, eða 

endurnýjanlegum orkugjöfum.2 Til þess að raforkan komi að notum þarf hins vegar að flytja 

hana með einhverju móti og er afhending raforku því háð sérstöku flutningskerfi. Auk þess 

felur örugg og stöðug afhending raforku í sér mikilvæga almannaþjónustu sem þýðir að 

nauðsynlegt er að marka flutningskerfinu skýran lagaramma. 

Evrópusambandið3 hefur á síðustu áratugum stefnt með markvissum hætti að því að koma 

á virkum innri raforkumarkaði, þar sem samkeppni ríkir í framleiðslu og sölu og neytendur 

hafa raunverulegt val um kaup á raforku. Raforkumarkaðurinn einkennist af starfsemi sem er 

samansettur úr röð tengdra þátta, nánar tiltekið 1) framleiðslu; 2) flutning; 3) dreifingu; og 4) 

afhendingu/smásölu raforku. Fyrir opnun raforkumarkaðarins þótti þátttaka stjórnvalda eðlileg 

í raforkuiðnaðinum en uppbygging markaðarins ýtti sérstaklega undir þá þróun.4 Með opnun 

raforkumarkaðarins er nánar tiltekið átt við að einstaklingum og fyrirtækjum er veittur 

raunverulegur valkostur um það frá hverjum og á hvaða kjörum þau kaupa raforkuna. Þróunin 

í þessa átt hefur átt sér stað víða um heim á undanförnum árum og grunnur lagður að 

markaðsbúskap í raforkukerfi fjölda ríkja.5 Áður hafði flutningsstarfsemin sem og dreifingin 

einkenni náttúrulegrar einokunar6 sem ýtti undir lóðrétta samþættingu starfseminnar innan eins 

og sama fyrirtækisins. Þessi fyrirtæki höfðu þá ákveðnum skyldum að gegna, en í staðinn var 

þeim veittur einkaréttur til starfseminnar á ákveðnu svæði af hinu opinbera.7  

Annað einkenni raforkumarkaðarins er að litið er á þjónustuna sem nauðsynlega opinbera 

þjónustu og því hefur oft verið lögð afhendingarskylda á umrædd fyrirtæki af stjórnvöldum, 

sem stjórna jafnframt raforkuverði, byggt á kostnaði.8 Raforkuiðnaðurinn er einnig mjög 

fjármagnsfrekur og tæknilega flókinn en þessi einkenni skapa ákveðnar aðgangshindranir og 

                                                           
1 Adrian J. Bradbrook: „Energy Law as an Academic Discipline“, bls. 194. 
2 Dæmi um endurnýjanlega orkugjafa eru fallvatnsorka, jarðvarmaorka, sólarorka og vindorka. 
3 Hér eftir skammstafað sem ESB. 
4 Það var í kringum 1990 sem framkvæmdastjórn ESB (hér eftir framkvæmdastjórnin) fór að vefengja réttmæti 

þjónustufyrirtækja sem störfuðu í skjóli einokunar. Nánar verður fjallað um þetta í kafla 3.1. 
5 Peter D. Cameron: Competition in Energy Markets, bls. 33-34. 
6 Á ensku natural monopoly. 
7 Christopher W. Jones: EU Energy Law. The Internal Energy Market, bls. 1 
8 Peter D. Cameron: Competition in Energy Markets, bls. 7. 
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útheimta tæknilega samræmingu í starfseminni. Þá er ómögulegt að geyma raforku á 

hagkvæman hátt og framboð verður því óúmflýjanlega að tengjast eftirspurn. Einnig eru miklar 

sveiflur á eftirspurn eftir tímapunktum hvers dags og eftir mismunandi árstíma. Í uppbyggingu 

reglusetningarinnar þarf því að taka mið af þessum einkennum og leggja mikla áherslu á 

áreiðanleika flutnings og afhendingar.9  

 

 

 

 

 

 

Mynd 110 

Ísland hefur mikla sérstöðu í orkumálum miðað við önnur Evrópuríki. Landið er 

landfræðilega afmarkað og raforkumarkaðurinn því ótengdur öðrum ríkjum. Þetta þýðir að 

íslenskir raforkuframleiðendur sem og neytendur eru útilokaðir frá hinum sameiginlega innri 

markaði ESB. Þá er nánast öll raforka á Íslandi framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum. 

Þrátt fyrir umrædda sérstöðu voru veigamiklar breytingar gerðar á raforkumarkaðinum hér á 

landi árið 2003 þegar opnað var fyrir samkeppni í framleiðslu og sölu raforku. Flutningur og 

dreifing orkunnar til notenda voru hins vegar áfram háð sérleyfi undir sérstöku eftirliti 

Orkustofnunar.  

 Meginumfjöllunarefni ritgerðarinnar lýtur að flutningskerfi raforku og þeirra meginreglna 

og undantekninga sem um flutningskerfið gilda. Markmiðið er að gefa heildstætt og 

ágripskennt yfirlit yfir regluverkið og skýra helstu atriði þess auk þess að gera grein fyrir helstu 

álitaefnum í réttarframkvæmdinni. Áður en vikið verður að regluverkinu sjálfu verður fjallað 

um nokkur af helstu grundvallarhugtökum þess, sbr. kafla 2. Í kafla 3 verður megináherslan 

síðan lögð á reglur Evrópuréttarins, og þá fyrst og fremst tilskipun nr. 2009/72/EB.11 Þótt 

umfjöllunin um þriðju raforkutilskipunina og skuldbindingar samkvæmt henni verða 

fyrirferðamestar verður einnig stuttlega vikið að tengdri löggjöf, sérstaklega á sviði 

afhendingaöryggis og reglugerða um samstarf á vettvangi ESB vegna viðskipta með raforku 

                                                           
9 Peter D. Cameron: Competition in Energy Markets, bls. 23. 
10 Myndin sýnir uppbyggingu raforkumarkaðarins. Með reglusetningu síðustu ára hefur samkeppni verið komið á 

í framleiðslu og sölu raforku en flutningur og dreifing einkennist áfram af náttúrulegri einokun. 
11 Tilskipun 2009/72/EB um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir raforku (á ensku directive 2009/72/EC 

of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market 

in electricity and repealing Directive 2003/54/EC). Hér eftir þriðja raforkutilskipunin. 

Framleiðsla Flutningur Dreifing Afhending/Sala 
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yfir landamæri. Einnig verður fjallað um helstu verkefni og skyldur eftirlitsyfirvalda með 

flutningskerfisstjórunum.  

 Í kafla 4 verður sjónum beint að helstu meginreglum íslensks réttar um flutningskerfi 

raforku. Í því samhengi er mikilvægt að hafa í huga þær skyldur sem íslenska ríkið hefur 

undirgengist samkvæmt EES-samningnum. Áherslan verður einkum lögð á raforkulögin nr. 

65/200312 og skyldurnar sem að lögin mæla fyrir um hvað flutningskerfið varðar. Einnig verður 

gert grein fyrir helstu álitaefnum í íslenskri réttarframkvæmd. Í kafla 5 verður svo vikið að 

þeim undanþágum sem að ríki geta sótt um í undantekningartilvikum samkvæmt þriðju 

raforkutilskipuninni. Undanþágurnar lúta fyrst og fremst að vandkvæðum vegna smæðar og 

einangrunar raforkukerfisins. Í kafla 6 verður athyglinni síðan beint að framtíðinni og vikið að 

helstu lagalegu álitamálum sem íslenska flutningskerfið stendur frammi fyrir á næstu árum. 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar verða svo dregnar saman í kafla 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Hér eftir raforkulögin. 
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2 Helstu grundvallarhugtök regluverksins 

Regluverk um flutningskerfi raforku er á margan hátt sérhæft og nokkuð flókið. Útilokað er að 

skýra og skilja regluverkið án þess að afmarka merkingu mikilvægra hugtaka þess til að koma 

í veg fyrir efnislegan misskilning. Í þessum kafla verður því leitast við að skýra helstu 

grundvallarhugtök regluverksins í einföldu og stuttu máli. 

 

2.1 Flutningskerfisstjóri 

Eitt af mikilvægustu hugtökum regluverksins er flutningskerfisstjóri. Samkvæmt 4. tölul. 2. gr. 

þriðju raforkutilskipunarinnar er hugtakið skilgreint sem einstaklingur eða lögaðili sem ber 

ábyrgð á rekstri, viðhaldi og, ef með þarf, þróun flutningskerfis á tilteknu svæði og, eftir því 

sem við á, samtengilínum þess við önnur kerfi svo og ábyrgð á að tryggja getu kerfisins til 

lengri tíma til að uppfylla eðlilegar kröfur um flutning á rafmagni. Með samtengilínum í þessu 

sambandi er átt við þann búnað sem notaður er til að tengja saman raforkukerfi.13 Eins og rakið 

verður í eftirfarandi umfjöllun hafa miklar skipulagsbreytingar átt sér stað varðandi 

flutningskerfisstjóra innan ESB og mælir þriðja raforkutilskipunin meðal annars fyrir um ný 

og veigamikil skilyrði varðandi aðskilnað þeirra frá öðrum hlutum raforkumarkaðarins. 

 

2.2 Lóðrétt samþætt raforkufyrirtæki 

Annað mikilvægt fyrirbæri í regluverkinu er lóðrétt samþætt raforkufyrirtæki. Með lóðrétt 

samþættu raforkufyrirtæki er átt við að í einu og sama fyrirtækinu fer fram rekstur netkerfa og 

vinnsla og/eða sala raforku. Með netkerfi er annars vegar átt við flutningskerfið og hins vegar 

dreifikerfið. Flutningskerfið nær yfir allt flutnings- og aðveitukerfi raforku niður á 30kV. 

Dreifikerfið tekur svo við þar sem flutningskerfinu sleppir.14 Þess ber að geta að tekið er tillit 

til þess að lína getur í eðli sínu verið dreifilína óháð spennu. Þannig telst lína sem liggur alfarið 

innan dreifiveitusvæðis ekki flutningslína þó hún sé á 30kV eða hærri spennu enda tengist hún 

ekki virkjun sem skylt er að tengjast flutningskerfinu.15 Meginreglan er samt sem áður að allar 

línur sem sinna raforkuflutningi frá virkjun eiga að vera hluti af flutningskerfinu.  

Fyrir opnun raforkumarkaðarins var staðan í flestum ríkjum á þann veg að lóðrétt samþætt 

raforkufyrirtæki, jafnan í eigu hins opinbera, höfðu einokunarstöðu á stóru svæði, jafnvel í 

heilu aðildarríki. Í þriðju raforkutilskipuninni er gengið lengra en áður í því að brjóta upp lóðrétt 

                                                           
13 Sjá 13. tölul. 2. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
14 Alþt. 2002-03, A-deild bls. 2952. Skilin milli flutningsfyrirtækis og dreifiveitna eru nánar tiltekið við 

útgangandi rofareit í tengivirki flutningsfyrirtækisins, sbr. 6. tölul. 3. gr. raforkulaganna. 
15 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 2952-2953. 
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samþætt raforkufyrirtæki með því að aðskilja  framleiðslu- og söluþætti þeirra frá 

flutningsstarfseminni. Ítarlega verður vikið að þessum kröfum í kafla 3. 

 

2.3 Aðgangur þriðju aðila 

Eitt af lykilatriðum í opnun innri raforkumarkaðar ESB er aðgangur þriðju aðila að 

flutningskerfinu. Ef aðgangur þriðju aðila er ekki tryggður er ákveðin hætta á því að 

flutningskerfisstjórar hygli þeim fyrirtækjum sem þeir standa í eignatengslum við. Hugtakið er 

ekki sérstaklega skilgreint í þriðju raforkutilskipuninni en af lestri hennar leiðir að með því sé 

vísað til þeirrar réttar sem veittur er raforkuframleiðendum og viðskipavinum þeirra til að nota 

flutningskerfið til flutnings og viðskipta með raforku þrátt fyrir að það sé í eigu og/eða stjórnað 

af öðru fyrirtæki. Eins og nánar verður takið í kafla 3.3 er megináherslan í regluverkinu lögð á 

að flutningskerfisstjórar mismuni ekki á milli þriðju aðila þegar þau veita aðgang að 

flutningskerfinu. 

 

2.4 Afhendingaöryggi 

Sú skylda raforkufyrirtækja að sinna opinberri þjónustu varðar m.a. afhendingaöryggi raforku. 

Hugtakið afhendingaöryggi er víðtækt og margbrotið og hefur regluverkið enga einhlíta 

skilgreiningu að geyma hvað hugtakið varðar. Framkvæmdastjórnin skilgreindi hugtakið sem 

„samfelld og áþreifanleg orka sem er tiltæk á markaðnum á viðráðanlegu verði fyrir alla 

neytendur“.16 Ýmsir fræðimenn hafa hins vegar gert tilraun til að skilgreina hugtakið með 

nánari hætti og verður nánar vikið að því í kafla 3.4. Til þess að tryggja afhendingaöryggi 

raforku hefur verið kveðið á um ýmsar lögbundnar skyldur flutningskerfisstjóra og jafnframt 

leggur þriðja raforkutilskipunin vissar skyldur á herðar aðildarríkjanna til að tryggja eftirlit 

með afhendingaöryggi.17 

 

2.5 Opinberar þjónustuskyldur 

Þegar ákvörðun var tekin um að opna raforkumarkað ESB fyrir alla neytendur taldi 

framkvæmdastjórnin nauðsynlegt að tryggja ákveðnar opinberar þjónustuskyldur.18 Hins vegar 

er enga sérstaka skilgreiningu að finna á hugtakinu “opinber þjónusta“ í þriðju 

raforkutilskipuninni. Fræðimenn hafa skilgreint hugtakið á þá leið að það merki að tryggja, 

                                                           
16 Commission, Green Paper: Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply, COM (2000) 769. 
17 Sjá 44. mgr. aðfararorða og 4. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
18 Á ensku public service obligations. Communication from the Commission to the Council and the European 

Parliament, Completing the Internal Energy Market, proposal for a Directive amending Directive 96/92/EC COM 

(2001) 125 final, bls. 18-19. 
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með hjálp reglubundinna viðmiða, tilteknar aðgerðir eða kröfur sem varða neytenda- og 

umhverfisvernd, sem ekki verða eingöngu tryggðar með starfrækslu opins og samkeppnishæfs 

markaðar.19 Í 3. gr. þriðju raforkutilskipunarinnar er að finna sérstakt ákvæði sem veitir 

upplýsingar um opinberar þjónustuskyldur aðildarríkjanna. Þar sem að opinberar 

þjónustuskyldur gegna mikilvægu hlutverki í regluverkinu verður sérstaklega fjallað um inntak 

þeirra í kafla 3.5. 

 

2.6 Tekjumörk 

Samkvæmt raforkulögum er flutningsfyrirtækinu sett tekjumörk af Orkustofnun. Markmiðið 

með setningu tekjumarka er að hvetja flutningsfyrirtækið til hagræðingar í rekstri og tryggja að 

tekjur þess séu í samræmi við kostnað við þá þjónustu sem því er falið að veita, að teknu tilliti 

til arðsemi. Tekjumörkin eru tvískipt, annars vegar vegna flutnings til dreifiveitna og hins vegar 

vegna flutnings til stórnotenda. Tekjumörkin skulu ákveðin til fimm ára í senn og uppfærð 

árlega miðað við breytingar á fjórum lögbundnum viðmiðum líkt og nánar verður fjallað um í 

kafla 4.3. Í samræmi við tekjumörk flutningsfyrirtækisins skal flutningsfyrirtækið svo setja 

gjaldskrá vegna þjónustu sinnar.  

 

2.7 Eftirlitsyfirvöld 

Í regluverkinu er að finna ítarlegar reglur um heimildir og skyldur eftirlitsyfirvalda 

aðildarríkjanna. Samkvæmt þriðju raforkutilskipuninni skal hvert aðildarríki tilnefna einn þar 

til bæran aðila sem gegnir hlutverki eftirlitsyfirvalds. Eftirlitsyfirvaldinu ber að hafa stöðugt 

eftirlit með samskiptum aðilanna og ganga úr skugga um að þeir reki skyldur sínar. Stjórnvaldið 

skal vera fullkomlega óháð hagsmunum raforkuiðnaðarins og bera ábyrgð á að tryggja 

jafnræði, virka samkeppni og skilvirka starfsemi markaðarins. Þá skal eftirlitsyfirvaldið 

jafnframt hafa heimild til að leggja á sektir og leysa úr deilumálum sem upp kunna að koma á 

milli sjálfstæða kerfisstjórans og eiganda flutningskerfisins. Ítarlega verður fjallað um eftirlit 

með flutningskerfisstjórum og eftirlitsyfirvöld almennt í kafla 3.7. 

 

 

 

 

                                                           
19 Angus Johnston and Guy Block: EU Energy Law,  bls. 163 og Anthony Doherty, „Retail market development 

and public service objectives“, bls. 395. 
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3 Meginreglur Evrópuréttar um flutningskerfi raforku 

3.1 Aðdragandinn að innri raforkumarkaði ESB 

3.1.1 Staðan fyrir opnun raforkumarkaðarins  

Því hefur verið haldið fram að eitt af helstu markmiðum ESB hafi verið að koma á fót 

samkeppnishæfum markaði, m.a. á sviði orkumála, þá sérstaklega varðandi framleiðslu, 

flutning, dreifingu og sölu á raforku og jarðgasi.20 Þróunin í þá átt var hæg til að byrja með og 

voru mismunandi ástæður fyrir því. Orka hefur ávallt verið mjög viðkvæmt pólítiskt 

viðfangsefni fyrir aðildarríkin auk þess sem að samhljómur var lengi vel á meðal 

aðildarríkjanna um æskilega uppbyggingu raforkukerfisins.21 Á síðustu árum hefur 

réttarumhverfið hins vegar tekið miklum breytingum, nú síðast með þriðju raforkutilskipuninni 

en umrædd tilskipun mælir meðal annars fyrir um ný og veigamikil skilyrði varðandi aðskilnað 

flutningskerfisstjóra og gefur stjórnvöldum aðildarríkjanna aukin völd við reglusetningu í 

orkumálum.22 Aldrei fyrr hefur jafn meðvituð og yfirgripsmikil tilraun átt sér stað til þess að 

tengja orkustarfsemina við regluverk ESB og hafa skrefin í átt að innri orkumarkaði síðustu 

tvo áratugina markað þáttaskil í orkustefnu þess.23 

Fyrir opnun raforkumarkaðarins var staðan þannig að lóðrétt samþætt raforkufyrirtæki, 

jafnan í eigu hins opinbera, höfðu einokunarstöðu á stóru svæði, jafnvel í heilu aðildarríki. 

Fyrirkomulagið olli ákveðnum vandkvæðum við opnun á samkeppnishæfum raforkumarkaði 

og var markmiðið með aðgerðum ESB því að skipta upp raforkuiðnaðinum og koma á 

samkeppni í framleiðslu og sölu en flutningur og dreifing raforku yrðu hins vegar áfram háð 

einkaleyfum, þar sem aðeins einn aðili annast rekstur og uppbyggingu kerfisins.24 Það var í 

kringum 1990 sem framkvæmdastjórnin fór að vefengja réttmæti þjónustufyrirtækja sem 

störfuðu í skjóli einokunar, fyrst á sviði fjarskipta og svo á sviði jarðgass og raforku. Að mati 

framkvæmdastjórnarinnar kom starfræksla einokunarfyrirtækjanna í veg fyrir tilveru innri 

                                                           
20 Þetta má rekja allt aftur til ársins 1956, sbr. Comité Intergouvernmental Créé par la Conférence de Messina, 

Rapport des Chefs de Délégation aux Ministres des Affaires Etrangéres, Brussels, 1956 („the Spaak report“). 
21 Angus Johnston and Guy Block: EU Energy Law, bls. 10, Martha Roggenkamp o.fl.: Energy Law in Europe, 

bls. 345-346, Jean-Michel Glachant og Sophia Ruester, „The EU internal electricity market: Done forever?“, bls. 

221-222. 
22 Christopher W. Jones: EU Energy Law. The Internal Energy Market, bls. 1. Í Evrópurétti er í gildi sambærilegt 

regluverk sem tekur til innri markaðar fyrir jarðgas, sbr. tilskipun 2009/73/EB um sameiginlegar reglur um innri 

markaðinn fyrir jarðgas og reglugerð nr. 715/2009/EB um skilyrði fyrir aðgangi að flutningskerfum fyrir jarðgas. 

Umfjöllun um það regluverk fellur hins vegar utan efnistaka ritgerðarinnar af þeirri ástæðu að jarðgas er ekki 

notað sem orkugjafi á Íslandi í neinum mæli og engin grunnvirki eru til staðar fyrir flutning á gasi. Þá er jafnframt 

ekkert sem bendir til þess, eins og sakir standa, að jarðgas verði mikilvægur orkugjafi á Íslandi í nánustu framtíð. 
23 Peter D. Cameron: Competition in Energy Markets, bls. 38. 
24 Christopher W. Jones: EU Energy Law. The Internal Energy Market, bls. 1. 
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markaðar þar sem að samkeppni var í raun og veru útilokuð og viðskipti á milli aðildarríkjanna 

með umræddar vörur óhagstæð ef ekki ómöguleg.25  

Fyrsta skrefið í átt að opnun raforkumarkaðar var því að gera öllum mögulegt að framleiða 

raforku. Á þessum tímapunkti var hins vegar engin samstaða á milli aðildarríkja ESB um opnun 

markaða á umræddum sviðum og framkvæmdastjórnin ákvað af þessum sökum að fara aðra 

leið. Framkvæmdastjórnin notaðist við samkeppnisreglur ESB26 til að neyða aðildarríkin til að 

hverfa frá einokuninni og hélt því fram að umræddur einkaréttur væri andstæður 

meginreglunum um frjálsa för vara og reglunnar um staðfesturétt.27 Einnig taldi stofnunin að 

ekki væri hægt að réttlæta einokunina á grundvelli 2. mgr. 106. gr. Sáttmálans um starfshætti 

ESB (SSESB).28 Í ákvæðinu er að finna réttlætingu á því þegar aðildarríki grípa til ráðstafana 

sem eru andstæðar ákvæðum Sáttmálanna29 þegar opinber fyrirtæki eða fyrirtæki sem njóta 

sérstakra réttinda eiga í hlut, sbr. 1. mgr. 106. gr. SSESB.  

Af dómaframkvæmd ESB-dómstólsins leiðir að túlka ber þá undanþágu sem fram kemur í 

2. mgr. 106. gr. SSESB þröngt.30 Við skýringu ákvæðisins ber jafnframt að hafa þrennt í huga.31 

Í fyrsta lagi að fyrirtæki hafi fengið það hlutverk að starfrækja þjónustu sem hefur almenna 

efnahagslega þýðingu.32 Við mat á þessu er litið til þess hvort að skyldan sé til þess fallin að 

fullnægja mikilvægum þörfum borgaranna og hvort að hún feli í sér þjónustu sem veitt er öllum 

neytendum á tilteknu eða tilteknum landssvæðum gegn viðráðanlegu endurgjaldi.33 Í öðru lagi 

að beiting samkeppnisreglna myndi koma í veg fyrir að umrædd fyrirtæki gætu leyst af hendi 

það hlutverk sem þeim er ætlað og í þriðja lagi að viðskiptum sé ekki raskað í þeim mæli að 

                                                           
25 Christopher W. Jones: EU Energy Law. The Internal Energy Market, bls. 2, Tooraj Jamasb and Michael Pollitt: 

„Electricity Market Reform in the European Union: Review of Progress toward Liberalization & Integration“, bls. 

10 og Karel Van Miert, „Engineering Competition: The European Approach“, bls. 31. 
26 Þá sérstaklega 2. mgr. 106. gr. Sáttmálans um Starfshætti ESB, á þeim tíma 2. mgr. 86. gr. Stofnsáttmála 

Evrópubandalagsins.  
27 Meginreglurnar um frjálsa för vara er að finna í 30. – 36. gr. Sáttmálans um Starfshætti ESB, en um 

staðfesturéttinn er mælt fyrir um í 49. gr. sömu sáttmálans. 
28 Ákvæðið hefur einkum það hlutverk að tryggja að aðildarríkin geti ekki sniðgengið samkeppnisreglurnar með 

hjálp opinberra fyrirtækja eða fyrirtækja sem njóta sérstakra réttinda, sbr. Stefán M. Stefánssson: 

Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 664. Sáttmálinn um Starfshætti ESB (á ensku the Treaty on 

the Functioning of the EU) verður hér eftir skammstafaður SSESB. 
29 Með „Sáttmálunum“ er átt við Sáttmálann um ESB og Sáttmálann um starfshætti ESB. 
30 Sjá t.d. EBD, mál C-41/83 British Telecommunication ECR 1985, bls. 873; EBD, mál C-66/86 Ahmed Saeed 

Flugreisen ECR 1989, bls. 803; og EBD, mál C-172/80 Gerhard Zuchner ECR 1981, bls. 2021.  
31 Stefán M. Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 664. 
32 Í þessu sambandi er oft talað um að lögð hefur verið opinber þjónustuskylda á fyrirtækið samkvæmt lögum eða 

samningi til þess að veita þjónustu sem hefur almennna efnahagslega þýðingu, sbr. t.d. European Commission, A 

quality framework for services of general interest in Europe, Brussels 20.12.2011 COM (2011) 900 final. 
33 Jones and Sufrin: EU Competition law, bls. 636-638. 
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það stríði gegn hagsmunum ESB. Þess ber að geta að öll umrædd skilyrði þurfa að vera fyrir 

hendi til þess að fyrirtæki geti notið þessarar undanþágu.34 

ESB-dómstóllinn taldi að framkvæmdastjórninni væri í grunninn heimilt að grípa til 

aðgerða og banna einokunina en dómstóllinn mælti fyrir um strangar sönnunarkröfur fyrir því 

að einokunin væri ekki nauðsynleg til að uppfylla hinar lögmætu skyldur um opinbera 

þjónustu.35 Framkvæmdastjórninni tókst þannig ekki að hnekkja röksemdum aðildarríkjanna 

sem réttlættu einokunina með vísan í að um væri að ræða opinbera þjónustuskyldu, sbr. 2. mgr. 

106. gr. SSESB. Þrátt fyrir niðurstöðu dómstólsins hafa málin mikilvæga þýðingu, enda fékkst 

með þeim staðfesting á því að framkvæmdastjórnin hefði vald til að afnema einokunina að 

vissum skilyrðum uppfylltum. Málaferlin leiddu þar af leiðandi til þess að aðildarríkin voru 

viljug til að koma að samningaborðinu og ræða um stigvaxandi opnun markaðarins, í stað þess 

að láta framkvæmdastjórninni eftir að taka frumkvæðið á grundvelli samkeppnisreglnanna.36 

 

3.1.2 Innri raforkumarkaðurinn verður að veruleika  

Viðræður aðildarríkjanna leiddu til lagasetningar með samþykkt raforkutilskipunar árið 1996, 

sem tók gildi í febrúar 1997.37 Samþykktin markaði endalokin á næstum átta ára löngum 

samningaviðræðum þar sem farið var einskonar milliveg til að ná sáttum.38 Að mati 

framkvæmdastjórnarinnar er virkur orkumarkaður sem tryggir öruggar orkubirgðir á 

samkeppnishæfu verði lykillinn að hagvexti og velferð neytenda innan ESB.39 Til þess að ná 

þessum markmiðum fór framkvæmdastjórnin fram á opnun markaðarins, en að hennar mati 

leiddi opin samkeppni til lengri tíma litið til lægra raforkuverðs fyrir endanlega neytendur og 

tryggði að viðskiptavinir ættu raunverulegt val við kaup á raforku um gæði og verð.40 

 Framkvæmdastjórnin neyddist hins vegar til að slaka á kröfum sínum og heimilaði fyrsta 

raforkutilskipunin opnun markaðarins aðeins að hluta. Þetta þýddi að einungis stærstu 

raforkuneytendum var gefið frelsi um val á afhendingaraðila en ekki þeim minni, þ.á.m. 

heimilum.41 Eigi að síður hafði mikilvægum áfanga verið náð, bæði hvað varðar skipulag 

                                                           
34 Sjá t.d. EBD, mál C-320/91 Corbeau ECR 1993, bls. I-2533. 
35 Sjá sem dæmi dóma í eftirfarandi málum: EBD, mál C-202/88 France v. Commission, ECR 1991, bls. I-1223; 

EBD, mál C-41/90 Höfner-Macroton, ECR 1991, bls. I-1979; EBD, mál C-260/89 ERT, ECR 1991, bls. I-2951; 

og EBD, mál C-179/90 Port of Genoa, ECR 1991, bls. I-5889. 
36 Christopher W. Jones: EU Energy Law. The Internal Energy Market, bls. 3. 
37 Tilskipun 96/92/EB um sameiginlegar reglur um innri markað á sviði raforku. Hér eftir fyrsta raforkutilskipunin. 
38 Martha Roggenkamp o.fl.: Energy Law in Europe, bls. 343. 
39 Commission Working Document, „The internal energy market“ COM (88) 238 final, 12. – 13. mgr.  
40 Commission Working Document, „The internal energy market“ COM (88) 238 final, 14. mgr. 
41 Christopher W. Jones: EU Energy Law. The Internal Energy Market, bls. 3 og Kyriakos Gialoglou og Christian 

Egenhofer: Rethinking the EU Regulatory Strategy for the Internal Energy Market, bls. 14. 
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raforkumarkaðarins sem slíks og þeim áhrifum sem umrædd opnun hafði á önnur markmið 

ESB tengt umhverfisvernd, afhendingaöryggi og þjónustuskyldu.42 Aðildarríkjunum var hins 

vegar látið ýmislegt eftir, s.s. hvort að markaðurinn yrði yfir höfuð opnaður,43 hvernig aðgangi 

þriðju aðila að kerfinu yrði háttað og varðandi reglusetningu á markaðnum.44 Þetta leiddi til 

þess í framkvæmd að raforkumarkaðir sumra aðildarríkjanna urðu opnari fyrir virka og eðlilega 

samkeppni en raforkumarkaðir annarra aðildarríkja. 

 Til að koma í veg fyrir hömlur á samkeppni og til að fullnægja markmiðinu um samræmdan 

raforkumarkað var talið að frekari aðgerða væri þörf á evrópskum vettvangi.45 Árið 2003 var 

því samþykkt svokölluð önnur raforkutilskipun, nr. 2003/54/EB,46 ásamt reglugerð 

1228/2003/EB um skilyrði fyrir aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri.47 Með 

þeirri lagasetningu var gengið lengra í átt að opnun samkeppnishæfrar raforkumarkaðar, en frá 

1. júlí 2007 var öllum raforkuneytendum gert frjálst að velja hvaðan þeir keyptu raforkuna.48 

Markmið tilskipunarinnar var að tryggja jöfn samkeppnisskilyrði í framleiðslu raforku, ásamt 

því að draga úr hættunni á markaðsyfirráðum og undirverðlagningu, tryggja aðgang að 

flutnings- og dreifikerfum án mismununar og bæta neytendavernd.49 

 Innleiðing tilskipunarinnar frá 2003 ásamt reglugerðinni var án efa mikilvægt skref í átt að 

fullkomlega samræmdum og samkeppnishæfum raforkumarkaði. Fljótlega kom hins vegar í 

ljós að enn frekari aðgerða var þörf til þess að tryggja að öllum neytendum (bæði almenningi 

og lögaðilum) stæði til boða að njóta ávinnings af opnun raforkumarkaðanna.50 Í von um að 

komast til botns í málinu ýtti framkvæmdastjórnin af stað umfangsmikilli rannsókn á 

evrópskum gas- og raforkumarkaði, byggðri á 17. gr. reglugerðar nr. 1/2003 um framkvæmd 

samkeppnisreglna.51 Rannsóknin leiddi í ljós ýmsa annmarka á gildandi raforkulöggjöf ESB 

og ljóst var að enn stóðu ákveðnar hindranir í vegi fyrir frjálsri samkeppni. Í kjölfarið gaf 

framkvæmdastjórnin út orðsendingu þann 10. janúar 2007, undir heitinu „Orkustefna fyrir 

Evrópu“, sem undirstrikaði mikilvægi þess að vinna markvisst að innri raforkumarkaði ESB en 

                                                           
42 Martha Roggenkamp o.fl.: Energy Law in Europe, bls. 344. 
43 Aðildarríkin höfðu þannig val en þeim var það ekki skylt. 
44 Sjá t.d. 10. og 34. mgr. aðfararorða fyrstu raforkutilskipunarinnar ásamt 3. gr. hennar.  
45 COM (2001) 125 final og Commission staff working paper, SEC (2001) 438. 
46 Tilskipun 2003/54/EB um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir raforku og um niðurfellingu á tilskipun 

96/92/EB. Hér eftir önnur raforkutilskipunin. 
47 Reglugerð 1228/2003/EB um skilyrði fyrir aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri. 
48 Sjá c-lið 1. mgr. 21. gr. tilskipunar 2003/54/EB (nú c-liður 1. mgr. 33. gr. tilskipunar 2009/72/EB). 
49 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Completing the Internal 

Energy Market, proposal for a Directive amending Directive 96/92/EC COM (2001) 125 final, bls. 33-41. 
50 Sjá skýrslu framkvæmdastjórnarinnar, Prospects for the internal gas and electricity markets, Communication 

from the Commission to the Council and the European Parliament, 10 Jan 2007, COM (2006) 841. 
51 Communication from the Commission of 10 January 2007 entitled "Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation 

(EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors (final report)" COM(2006) 851.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32003R0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:52006DC0851
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orðsendingin studdist við niðurstöður fyrrnefndrar samkeppnisrannsóknar ásamt víðamikilli 

skýrslu um innri markaðinn.52  

 Sökum þess að erfiðlega hafði gengið að koma á virkum raforkumarkaði innan ESB eins 

og að ofan hefur verið rakið, voru samþykktar ítarlegri kröfur í þriðju raforkutilskipuninni.53 

Tilskipuninni er ætlað að ganga lengra en undanförum sínum, einkum er varðar aðskilnað 

flutningskerfa frá framleiðslu- og sölustarfsemi, reglum um eftirlitsaðila og aðgang þriðju aðila 

að grunnvirkjum. Það er umrædd raforkutilskipun sem athyglinni verður nú beint að. 

 

3.2 Tilskipun 2009/72/EB  

3.2.1 Tilgangur 

Tilskipun 2009/72/EB um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir raforku og um 

niðurfellingu á tilskipun 2003/54/EB tók gildi hinn 3. september 2009.54 Í 1. tölul. aðfararorða 

tilskipunarinnar segir efnislega að markmið innri raforkumarkaðarins sé að veita 

viðskiptavinum sambandsins raunverulegt val, stuðla að nýjum viðskiptatækifærum og auka 

viðskipti með raforku yfir landamæri aðildarríkjanna. Með þessu er stefnt að því að 

markmiðum um orkunýtni, samkeppnishæft verð og betri þjónustu verði náð, sem stuðli að 

afhendingaöryggi og sjálfbærni. Það er viðhorf framkvæmdastjórnarinnar að einungis strangar 

aðskilnaðarkröfur geti leitt til þess að flutningskerfisstjórar muni reka og þróa kerfið í þágu 

allra notenda.55  

Það voru ekki síst hin nýju ákvæði tilskipunarinnar varðandi fyrirkomulag um 

aðskilnaðarkröfur flutningskerfisins sem ollu hvað mestum ágreiningi og voru grundvöllur örra 

rökræðna í umræðum aðildarríkjanna um nýju lagasetninguna.56 Ákvæðin mæla fyrir um röð 

af flóknum og margbrotnum leiðum sem standa aðildarríkjunum til boða við það að brjóta upp 

lóðrétt samþætt raforkufyrirtæki með því að aðskilja  framleiðslu- og söluþætti þeirra frá 

flutningsstarfseminni. Nánar verður vikið að umræddum leiðum í undirkafla 3.2.2.  

                                                           
52 Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament - an energy policy 

for Europe, COM 2007 0001 final. 
53 Einnig var samþykkt ný reglugerð, nr. 714/2009 um skilyrði fyrir aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir 

landamæri og um niðurfellingu á reglugerð nr. 1228/2003. Vísað verður til þessara réttargerða saman sem þriðja 

raforkupakkans þar sem við á í eftirfarandi umfjöllun. 
54 Samkvæmt 49. gr. tilskipunarinnar áttu lög, reglugerðir og stjórnvaldsfyrirmæli sem aðildarríkin settu til að 

innleiða ákvæði tilskipunarinnar að taka gildi eigi síðar en 3. mars 2011, þ.e. um leið og tilskipun 2003/54/EB féll 

úr gildi. 
55 Progress towards completing the Internal Energy Market, Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 

Regions, COM(2014) 634 final, bls. 10. 
56 Angus Johnston and Guy Block: EU Energy Law, bls. 25. 



 

  16  

 

 Þriðja raforkutilskipunin undirstrikar jafnframt mikilvægi neytendaverndar með ítarlegri 

og víðtækari reglum. Lögð er áhersla á að neytendur hafi val um hvaðan þeir kaupi orkuna, 

afhending hennar sé örugg og að hún sé á sanngjörnu og samkeppnishæfu verði.57 Þegar 

aðildarríkin komust að samkomulagi um opnun raforkumarkaðar ESB fyrir alla viðskiptavini 

var jafnframt talið nauðsynlegt að tryggja ákveðna opinbera þjónustu.58 Þannig skyldu 

neytendur áfram njóta þeirrar opinberu þjónustu sem felst í afhendingu raforku, samfara því að 

hafa eftirlit með að aðildarríkin gríptu ekki til aðgerða sem myndu leiða til hömlunar á 

samkeppni. Í eftirfarandi umfjöllun verður leitast við að gera grein fyrir meginreglum þeim 

sem gilda um flutningskerfi raforku samkvæmt þriðju raforkutilskipuninni. Fjallað verður 

ítarlega um hinar nýju aðskilnaðarkröfur tilskipunarinnar og einnig verður vikið að þeim 

skilyrðum sem fylgja ber við tilnefningu flutningskerfisstjóra. Loks verður fjallað um hlutverk 

og skyldur flutningskerfisstjóra. 

 

3.2.2 Aðskilnaðarkröfur flutningskerfisstjóra 

3.2.2.1 Aðdragandi 

Mikil þróun hefur átt sér stað á sviði Evrópuréttarins í tengslum við aðskilnað flutningshluta 

raforkukerfisins frá öðrum þáttum þess. Framkvæmdastjórnin hefur talað fyrir strangari og 

víðtækari kröfum aðskilnaðar og hafa ýmis skref verið tekin í þá átt.59 Fyrstu 

raforkutilskipuninni var ætlað að draga úr þeirri hættu að lóðrétt samþætt fyrirtæki gætu notað 

einokunarstöðu sína yfir flutningskerfinu til að hindra samkeppni í framleiðslu- og söluhluta 

raforkustarfseminnar. Tilskipunin kvað á um reglur sem áttu að hindra mismunun á aðgangi 

þriðju aðila að flutningskerfinu, og í fyrsta skipti voru settar fram ákveðnar kröfur um aðskilnað 

flutningshluta raforkufyrirtækjanna í þeim tilgangi.60 Kröfur tilskipunarinnar voru hins vegar 

taldar ófullnægjandi þar eð þær voru of vægar og skiluðu ekki tilætluðum árangri.61  

Framkvæmdastjórnin lagði þess vegna fram nýjar tillögur árið 2001, sem ætlað var að 

ganga lengra. Tillögurnar kváðu á um ítarlegri aðskilnaðarkröfur, ásamt reglum um aðgang 

þriðju aðila. Jafnframt var gert að skyldu að koma á fót innlendum eftirlitsaðilum.62 Þrátt fyrir 

mikla andstöðu til að byrja með voru tillögurnar samþykktar að lokum og úr varð önnur 

                                                           
57 Sjá 1. mgr., 3. mgr. og 51. mgr. aðfararorða og 3. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
58 Nánar verður fjallað um opinberar þjónustuskyldur í kafla 3.5. 
59 Nú síðast með tilskipun 2009/72/EB. 
60 Í 6. mgr. 7. gr. tilskipunar 96/92/EB var mælt fyrir um bókhaldslegan og stjórnunarlegan aðskilnað.  
61 Ýmsar athuganir framkvæmdastjórnarinnar í kjölfar innleiðingar á tilskipuninni leiddu í ljós samkeppnishömlur 

og mismunun innan aðildarríkjanna, sjá Cabau: „Unbundling of Transmission System Operators“, bls. 89. 
62 Roggenkamp o.fl.: Energy Law in Europe, bls. 350. 
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raforkutilskipunin.63 Tilskipunin fól í sér lagalegan, stjórnunarlegan og bókhaldslegan 

aðskilnað flutningskerfisins frá annarri starfsemi lóðrétt samþætts fyrirtækis. Með 

stjórnunarlegum aðskilnaði er átt við að skilja verði stjórn netkerfishlutans frá stjórn lóðrétt 

samþætta fyrirtækisins, á meðan að bókhaldslegur aðskilnaður gerir það aftur á móti að skilyrði 

að bókhaldi netkerfishluta fyrirtækisins verði haldið aðskildu frá bókhaldi vinnslu- og/eða 

söluhluta fyrirtækisins. Lagalegur aðskilnaður gengur lengra og gerir kröfu um að stofnað verði 

sérstakt fyrirtæki um flutningskerfishlutann sem má þó áfram vera í eigu hins lóðrétt samþætta 

fyrirtækis.64 Tilskipunin mælti einnig fyrir um ýmis önnur skilyrði, svo sem varðandi sjálfstæði 

starfsfólks í daglegum störfum sínum og þagnarskyldu vegna viðkvæmra 

viðskiptaupplýsinga.65 Að auki var kynnt reglugerð nr. 1228/2003 um skilyrði fyrir aðgangi að 

neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri sem heimilaði að viðmiðunarreglur yrðu settar með 

það að markmiði að auðvelda samkeppni yfir landamæri. 

Skipulagsbreytingarnar sem önnur raforkutilskipunin mælti fyrir um höfðu jákvæð áhrif á 

þróun samkeppnishæfs raforkumarkaðar í mörgum aðildarríkjum.66 Sum þeirra komu á fót 

fullkomlega aðskildum fyrirtækjum til að stjórna flutningsstarfseminni, á meðan önnur 

stofnuðu aðeins sérstaka lagalega aðskylda einingu innan hins lóðrétt samþætta fyrirtækis. Þrátt 

fyrir jákvæðu áhrifin taldi framkvæmdastjórnin reynsluna jafnframt hafa sýnt fram á ákveðin 

vandamál, sérstaklega í þeim aðildarríkjum þar sem síðari kosturinn var valinn.67 Í fyrsta lagi 

var uppi ákveðin hætta á því að flutningskerfisstjórinn veitti fyrirtækjum sem hann var í 

eignartengslum við betri meðferð en öðrum samkeppnisaðilum, aðallega varðandi aðgang að 

flutningskerfinu. Í öðru lagi var nánast ómögulegt að tryggja aðgang að upplýsingum án 

mismununar og engin leið var fyrir hendi til að koma í veg fyrir að flutningskerfisstjórar 

afhentu viðkvæmar viðskiptaupplýsingar til framleiðslu- eða söluhluta lóðrétt samþætta 

fyrirtækisins. Loks var engin hvati til staðar fyrir fjárfestingar af hálfu hins lóðrétt samþætta 

fyrirtækis. Þvert á móti höfðu slík fyrirtæki hagsmuni af því að takmarka nýjar fjárfestingar í 

þeim tilvikum þegar samkeppnisaðilarnir myndu njóta góðs af þeim.68 

                                                           
63 Aðildarríkin þurftu að innleiða tilskipunina fyrir 1. júlí 2004. 
64 Jones: EU Energy Law. The Internal Energy Market, bls. 6 og Peter D. Cameron: Competition in Energy 

Markets, 138-139. Reynslan hefur sýnt að fyrirtæki sem er aðskilið að lögum hagi sér á sjálfstæðari hátt heldur en 

fyrirtæki þar sem einungis er farið fram á stjórnunarlegan aðskilnað. 
65 Sjá 2. mgr. 10. gr. og 12. gr. tilskipunar 2009/72/EB.   
66 Angus Johnston and Guy Block: EU Energy Law, bls. 38. 
67 Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar, Prospects for the internal gas and electricity markets, Communication from 

the Commission to the Council and the European Parliament, 10 Jan 2007, COM (2006), bls. 10. 
68 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/54/EC 

concerning common rules for the internal market in electricity (presented by the Commission), COM (2007) final, 

2007/0195 (COD), bls. 4. 
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Lykillinn að lausn þessara vandamála fólst þannig í því að koma í veg fyrir 

hagsmunaárekstra milli annars vegar framleiðenda og söluaðila og hins vegar 

flutningskerfisstjóra. Framkvæmdastjórnin taldi að markmiðinu yrði aðeins náð með strangari 

aðskilnaðarkröfum sem myndu hvetja kerfisstjóra til skilvirkari reksturs og þróunar kerfisins í 

þágu allra neytenda.69 Auk þess þurfti að tryggja notendum flutningskerfisins gagnsæjar, 

áreiðanlegar og tímanlegar upplýsingar um aðgengi að kerfinu og koma upp fullnægjandi 

eftirliti með raforkufyrirtækjum.70 Með þriðju raforkutilskipuninni var leitast við að bæta úr 

þessum atriðum og ganga enn lengra í átt að fullkomnum samkeppnishæfum raforkumarkaði. 

 

3.2.2.2 Þrjár leiðir aðskilnaðar  

Samkvæmt þriðju raforkutilskipuninni geta aðildarríkin valið á milli þriggja leiða við aðskilnað 

flutningskerfisins frá framleiðslu- og sölustarfsemi raforkunnar:  

- Í fyrsta lagi kemur til greina aðskilið eignarhald,71 en þetta er ákjósanlegasta og 

líklegasta leiðin að mati framkvæmdastjórnarinnar til að tryggja skilvirka samkeppni.72 

- Í öðru lagi er mögulegt fyrir aðildarríkin að skipa sjálfstæðan kerfisstjóra með því að 

stofna sérstakt fyrirtæki um kerfisstjórann, sem er eignaréttarlega aðskilið frá lóðrétt 

samþætta fyrirtækinu.73  

- Í þriðja lagi er svo möguleiki til að koma á fót sjálfstæðum flutningskerfisstjóra, þar 

sem flutningskerfisstjórinn getur áfram verið hluti af lóðrétt samþætta fyrirtækinu og 

ekki er gerð nein krafa um aðskilið eignarhald.74  

Auk ofangreindra valkosta er samkvæmt 9. mgr. 9. gr. tilskipunarinnar heimilt að viðhalda 

fyrirkomulagi aðskilnaðar sem var til staðar 3. september 2009, ef það tryggir betur sjálfstæði 

flutningskerfisstjóra en þær reglur sem kveðið er á um í V. kafla tilskipunarinnar, sem fjallar 

um sérkröfur tengdar sjálfstæðum flutningskerfisstjóra. 

 

 

                                                           
69 Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar, Prospects for the internal gas and electricity markets, Communication from 

the Commission to the Council and the European Parliament, 10 Jan 2007, COM (2006), bls 11. 
70 Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar, Prospects for the internal gas and electricity markets, Communication from 

the Commission to the Council and the European Parliament, 10 Jan 2007, COM (2006), bls. 12 og 15.  
71 Á ensku ownership unbundling, sjá 9. gr. tilskipunar 2009/72/EB.  
72 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/54/EC 

concerning common rules for the internal market in electricity (presented by the Commission), COM (2007) final, 

2007/0195 (COD), bls. 4. 
73 Á ensku independent system operator, sjá 13. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
74 Á ensku independent transmission operator, sjá V. kafla tilskipunar 2009/72/EB.  
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           Mynd 275 

Þrátt fyrir að aðferðirnar þrjár mæli fyrir um mismunandi skipulag aðskilnaðar miða þær 

allar að því að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra milli flutnings, framleiðslu og sölu 

raforkunnar.76 Markmiðið með aðskilnaðinum er að fjarlægja hvatann fyrir lóðrétt samþætt 

fyrirtæki til að mismuna samkeppnisaðilum þegar kemur að því að veita aðgang að 

flutningskerfinu og jafnframt til að hvetja til frekari fjárfestinga og tryggja aðgang nýrra aðila 

að markaðnum undir skilvirku og gagnsæju eftirliti þar til bærra eftirlitsyfirvalda 

aðildarríkjanna.77  

Eins og vikið hefur verið að er fyrirkomulagið um aðskilið eignarhald sá kostur sem 

framkvæmdastjórnin aðhyllist hvað mest og telur ákjósanlegustu leiðina til að tryggja 

samkeppni.78 Leiðirnar þrjár eru hins vegar allar jafngildar og aðildarríkjunum er veitt frelsi 

um val á hvaða leið þeir kjósa að fara.79 Umrætt valfrelsi er þó skilyrt þar sem aðeins er 

                                                           
75 Myndin sýnir hinar þrjár leiðir aðskilnaðar. Blái kassinn táknar lóðrétt samþætta fyrirtækið, appelsínuguli 

kassinn táknar flutningskerfið og hinn græni kassi flutningskerfisstjórann. Samkvæmt annarri og þriðju leiðinni 

er lóðrétt samþætta fyrirtækið áfram eigandi flutningskerfisins. Flutningskerfisstjórinn er hins vegar aðskilinn 

samkvæmt annarri leiðinni en er áfram hluti lóðrétt samþætta fyrirtækisins samkvæmt þriðju leiðinni. 
76 Commission Staff Working Paper. Interpretative Note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for 

the internal market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules form the internal market for 

natural gas – The Unbundling Regime. Brussels, 22. janúar 2010, bls. 4. 
77 Sjá 11. og 12. tölulið í aðfararorðum tilskipunar 2009/72/EB. 
78 Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar, Prospects for the internal gas and electricity markets, Communication from 

the Commission to the Council and the European Parliament, 10 Jan 2007, COM (2006), bls. 10. 
79 Angus Johnston and Guy Block: EU Energy Law, bls. 39. Þess ber að geta að þrátt fyrir að tiltekið aðildarríki 

velji fyrirkomulagið um sjálfstæðan kerfisstjóra eða sjálfstæðan flutningsstjóra, skal það samt sem áður innleiða 

fyrirkomulagið um aðskilið eignarhald. Þetta stafar af því að aðildarríki er óheimilt að koma í veg fyrir að lóðrétt 

samþætt fyrirtæki með eignarhald yfir flutningskerfinu ákveði að taka upp fyrirkomulagið um aðskilið eignarhald, 

sbr. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/54/EC 

concerning common rules for the internal market in electricity (presented by the Commission), COM (2007) final, 

2007/0195 (COD), bls. 4. 
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mögulegt að tilnefna sjálfstæðan kerfisstjóra eða sjálfstæðan flutningsstjóra ef flutningskerfið 

var í eigu lóðrétt samþætts fyrirtækis þegar þriðja raforkutilskipunin tók gildi.80 Eðli máls 

samkvæmt þurfa ný flutningsfyrirtæki sem stofnuð eru eftir gildistöku þriðju 

raforkutilskipunarinnar að uppfylla kröfurnar um aðskilið eignarhald. Þá er bæði framleiðslu- 

og sölufyrirtækjum í einu aðildarríki óheimilt, með beinum eða óbeinum hætti, að taka yfir eða 

fara með yfirráð flutningskerfis í öðru aðildarríki, sem gerir kröfu um aðskilið eignarhald.81  

 

a) Aðskilið eignarhald 

Aðskilið eignarhald felur í grunninn í sér, að sömu aðilum er óheimilt að fara samtímis með 

yfirráð yfir framleiðslu- eða sölustarfsemi raforkunnar og jafnframt stjórna flutningskerfinu 

eða eiga þar hlut í. Þetta þýðir nánar tiltekið að flutningshlutinn þarf að vera starfræktur í 

aðskildu fyrirtæki sem má þá ekki vera í (meirihluta)eigu lóðrétt samþætts fyrirtækis.82 Sölu- 

eða framleiðsluaðilanum er þó heimilt að halda hluta sínum í flutningskerfinu svo lengi sem að 

(1) hann hefur ekki yfirráð yfir kerfisstjóranum eða kerfinu; (2) hann er ekki eigandi meirihluta 

kerfisins; (3) hann beitir ekki atkvæðisrétti sínum beint eða óbeint í krafti hlutafjáreignar 

sinnar; og (4) notar ekki vald sitt til að skipa fulltrúa í stjórn kerfisstjórans eða kerfisins.83  

Samkvæmt tilskipuninni er flutningskerfisstjóri sá aðili sem á flutningskerfið.84 Sölu- eða 

framleiðslufyrirtækjum er óheimilt að hafa bein eða óbein yfirráð yfir hinum sjálfstæða og 

aðskilda flutningskerfisstjóra.85 Sömu skilyrði gilda um eignarhald flutningskerfisstjórans í 

sölu- eða framleiðslufyrirtækjum að breyttum breytanda.86 Hugtakið yfirráð er skilgreint í 34. 

tölul. 2. gr. tilskipunarinnar en skilgreiningin sækir sér stoð í reglugerð nr. 139/2004 um eftirlit 

með samrunum fyrirtækja og skal túlkuð í samræmi við hana.87 Að hafa yfirráð er skilgreint 

víðtækt, þ.e. að geta haft afgerandi áhrif á ákvarðanir viðkomandi fyrirtækis. Skilgreiningin 

getur þannig varðað aðgerðir af ýmsum toga.88 Sama á við um hugtakið aðili, enda tekur það 

bæði til einstaklinga og lögaðila, í einkaeigu sem og í eigu hins opinbera.89 Tilskipunin leggur 

                                                           
80 Tilskipunin tók gildi þann 3. september 2009, sjá nánar 8. mgr. 9. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
81 Sjá 12. mgr. 9. gr. tilskipunarinnar. 
82 Emmanuel Cabau: „Unbundling of Transmission System Operators“, bls. 136-137. 
83 Commission Staff Working Paper. Interpretative Note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for 

the internal market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules form the internal market for 

natural gas – The Unbundling Regime. Brussels, 22. janúar 2010, bls. 9. 
84 Sjá a-lið 1. mgr. 9. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
85 Þetta leiðir af (i) b-lið 1. mgr. 9. gr tilskipunar 2009/72/EB. 
86 Sjá (ii) b-liðar 1. mgr. 9. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
87 Sjá 13. tölul. aðfararorða tilskipunar 2009/72/EB. 
88 Hugtakið tekur bæði til yfirráða de jure og de facto og felur sem dæmi í sér bein og óbein yfirráð dótturfyrirtækis 

í milligöngu. Um frekari leiðsögn má benda á leiðbeiningar framkvæmdastjórnarinnar um samruna fyrirtækja skv. 

reglugerð nr. 139/2004 um eftirlit með samrunum fyrirtækja. 
89 Emmanuel Cabau: „Unbundling of Transmission System Operators“, bls. 131. 
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bann við því að aðilar eigi sæti í stjórn flutningsfyrirtækis,  komi að tilnefningu stjórnarmanna 

eða hafi á einhvern hátt áhrif á stjórn þess.90 Þá getur sami einstaklingur ekki átt sæti á sama 

tíma í stjórn bæði framleiðslu- eða sölufyrirtækis og flutningsfyrirtækis. Á aðildarríkjunum 

hvílir sú skylda að koma í veg fyrir að viðkvæmar viðskiptaupplýsingar sem 

flutningskerfisstjórinn kann að búa yfir verði afhentar sölu- eða framleiðslufyrirtæki sem áður 

var hluti af lóðrétt samþættu fyrirtæki.   

Fyrirkomulagið um aðskilið eignarhald gerir hvorki kröfu um einkavæðingu 

flutningsfyrirtækis né framleiðslu- eða sölufyrirtækis. Þegar öll starfsemin er í höndum hins 

opinbera er möguleiki að halda rekstrinum í opinberri eigu að því tilskildu að gert sé ráð fyrir 

nægjanlegum aðskilnaði í skipulaginu. Sem dæmi má nefna að rekstur fyrirtækjanna heyrir 

undir tvö mismunandi ráðuneyti, eða að annað fyrirtækið sé rekið af sveitarfélagi en hitt af 

ríkinu.91 Aðilarnir verða hins vegar að geta stjórnað hvorum þættinum fyrir sig sjálfstætt, og 

án tillits til annarra opinberra aðila. Þá verður aðildarríkið sjálft að geta sýnt fram á að kröfurnar 

um aðskilið eignarhald hafi réttilega verið innleiddar í landsrétt og að þær séu virtar til hins 

ítrasta. Þetta verður að meta í hverju tilviki fyrir sig.92 

Töluvert hefur verið fjallað um réttmæti fyrirkomulagsins um aðskilið eignarhald.93 

Gagnrýnin varðandi fyrirkomulagið hefur fyrst og fremst litið að því hvort að innleiðing á 

skyldubundnum eignaréttarlegum aðskilnaði á vettvangi ESB standist grundvallarreglur 

Evrópuréttarins og Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE). Í því sambandi hefur sérstaklega 

verið bent á valdbærni ESB til að setja löggjöf varðandi orkumarkaði á grundvelli 114. gr. 

SSESB. Fyrst og fremst koma til álita meginreglurnar um meðalhóf og nálægð. Nálægðarreglan 

kveður á um að aðgerðir skulu samþykktar á vettvangi aðildarríkjanna, nema markmiðin séu 

þess eðlis að þeim sé betur náð á vettvangi ESB. Reglan um meðalhóf snýr aftur á móti að því 

hvort viðkomandi markmiði gæti ómögulega verið náð með aðgerðum sem ganga skemur en 

aðskilið eignarhald.94  

                                                           
90 Sjá c- og d-lið 1. mgr. 9. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
91 Philip Lowe o.fl.: “Effective unbundling of energy transmission networks: lessons from the Energy Sector 

Inquiry”, bls. 28-29. 
92 Commission Staff Working Paper. Interpretative Note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for 

the internal market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules form the internal market for 

natural gas – The Unbundling Regime. Brussels, 22. janúar 2010, bls. 10. 
93 Sjá t.d. Philip Lowe o.fl.: “Effective unbundling of energy transmission networks: Lessons from the Energy 

Sector Inquiry”, bls. 23-34 og Neelie Kroes: “Improving competition in European energy markets through 

effective unbundling”, bls. 1387-1388. 
94 Eckart Ehlers: “Third Generation of Internal Energy Market Directives: Does Further Unbundling Level the 

Playing Field?”, bls. 115-129. 
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Þar sem að ekki er langt síðan að önnur raforkutilskipunin kom til framkvæmda í 

aðildarríkjunum er hægt að færa fyrir því rök að skilyrði umræddra meginreglna hafi ekki verið 

uppfyllt enda hafi innleiðingarferlinu ekki að fullu verið lokið í aðildarríkjunum og því ekki 

reynt nægilega á áhrif þeirrar reglusetningar á orkumarkað aðildarríkjanna. Það hafi því ekki 

verið tímabært að ráðast í frekari aðgerðir þar sem aðildarríkjunum hafi ekki verið gefinn nægur 

tími til að ráðast í aðgerðir til að koma á samkeppnishæfum raforkumarkaði.95  

Fyrirkomulagið um aðskilið eignarhald hefur jafnframt vakið spurningar í tengslum við 

friðhelgi eignarréttarins, þ.e. að fyrirkomulagið brjóti gegn eignarréttindum viðkomandi 

fyrirtækja, sem verndaður er samkvæmt 1. gr. fyrsta viðauka við MSE.96 Hér verður ekki fullyrt 

um hvort fyrirkomulagið standist umrædda grein en ljóst er að ýmis álitaefni fylgja 

fyrirkomulaginu um aðskilið eignarhald samkvæmt þriðju raforkutilskipuninni og hefur hún 

því verið umdeild. Á endanum hefur ESB-dómstóllinn þó lokaorðið um lagalegt réttmæti 

fyrirkomulagsins. Í ljósi þess að stutt er síðan aðlögunartími þriðju raforkutilskipunarinnar rann 

út hefur þó ekki enn reynt á réttmæti fyrirkomulagsins um aðskilið eignarhald fyrir 

dómstólnum. 

 

b) Sjálfstæður kerfisstjóri 

Líkt og vikið var að hér að framan er sá möguleiki til staðar fyrir aðildarríki að velja á milli 

tveggja annarra leiða og komast þannig hjá skilyrðunum um aðskilið eignarhald. Möguleikinn 

er hins vegar aðeins fyrir hendi ef flutningskerfið var í eigu lóðrétt samþætts fyrirtækis fyrir 3. 

september 2009 í umræddu ríki en að öðrum kosti verður að beita reglunum um aðskilið 

eignarhald.97  

Aðildarríkin geta annars vegar tilnefnt sjálfstæðan kerfisstjóra, en undir þessari 

aðskilnaðarleið getur lóðrétt samþætt fyrirtæki áfram átt flutningskerfið, en krafa er gerð um 

að eigandi flutningskerfis og kerfisstjórinn séu ekki einn og sami aðilinn. Þannig þarf 

kerfisstjórinn lagalega séð að vera fullkomlega aðskilin eining,98 enda þarf að koma með 

fullnægjandi hætti í veg fyrir hagsmunaárekstra milli reksturs flutningskerfis og sölu- og 

framleiðslustarfsemi.99 Ekki er þannig gerð krafa um sölu á flutningskerfinu en hins vegar þurfa 

                                                           
95 Emmanuel Cabau: „Unbundling of Transmission System Operators“, bls. 132 og Philip Lowe o.fl.: “Effective 

unbundling of energy transmission networks: lessons from the Energy Sector Inquiry”, bls. 29-30. 
96 I. Del Guayo o.fl.: „Ownership Unbundling and Property Rights in the EU Energy Sector“, bls. 326-359. 
97 Sjá 1. mgr. 13. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
98 Sjá 1. mgr. 14. gr. tilskipunar 2009/72/EB, en ákvæðið gerir jafnframt kröfu um stjórnunarlegan aðskilnað.  
99 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/54/EC 

concerning common rules for the internal market in electricity (presented by the Commission), COM (2007) final, 

2007/0195 (COD), bls. 5-6. 
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öll verkefnin sem tilheyra því að vera framkvæmd af sjálfstæðum kerfisstjóra sem er að öllu 

leyti óháður lóðrétt samþætta fyrirtækinu.100 

Sjálfstæði kerfisstjórinn þarf að gangast undir ákveðin skilyrði og taka á sig ýmsar 

skuldbindingar svo að sjálfstæði hans verði tryggt og gengið úr skugga um að hann geti rækt 

nauðsynlegar skyldur sínar. Samkvæmt 2. mgr. 13. gr. tilskipunarinnar verður sjálfstæður 

kerfisstjóri meðal annars að uppfylla aðskilnaðarkröfur b-, c- og d-liðar 1. mgr. 9. gr. og sýna 

fram á tæknilega og fjárhagslega burði til að sinna skyldum sínum. Hann má ekki vera í 

meirihlutaeigu framleiðslu- eða sölufyrirtækis og verður að gangast undir tíu ára áætlun um 

framtíðaruppbyggingu flutningskerfisins. Einnig þarf framkvæmdastjórnin að samþykkja þann 

kerfisstjóra sem tilnefndur hefur verið. 

Sjálfstæði kerfisstjórinn og eigandi flutningskerfisins þurfa hvor að fullnægja verkefnum 

sínum, sbr. 4. og 5. mgr. 13. gr. tilskipunarinnar. Þannig þarf sjálfstæður kerfisstjóri að stjórna 

og reka flutningskerfið, en slíkt felur til að mynda í sér gjaldtöku og ábyrgð á aðgangi þriðju 

aðila að kerfinu. Eigandi flutningskerfisins er aftur á móti ábyrgur fyrir ástandi þess og skal 

fjármagna nauðsynlegar fjárfestingar.101 Eigandi kerfisins er hins vegar ekki ábyrgur fyrir 

verkefnum kerfisstjórans. 

Til að tryggja að ofangreindum skilyrðum sé fullnægt er nauðsynlegt að hafa reglulegt 

eftirlit með starfsemi aðilanna. Í tilskipuninni er að finna ítarlegar reglur um heimildir og 

skyldur eftirlitsyfirvalda aðildarríkjanna, auk þess sem að kveðið er á um ákveðnar 

viðbótarskyldur í því tilfelli þegar sjálfstæður kerfisstjóri hefur verið tilnefndur.102 Hvert 

aðildarríki skal tilnefna einn þar til bæran aðila sem gegnir hlutverki eftirlitsyfirvalds, sbr. 1. 

mgr. 35. gr. þriðju raforkutilskipunarinnar. Stjórnvaldið skal vera fullkomlega óháð 

hagsmunum raforkuiðnaðarins og bera ábyrgð á að tryggja jafnræði, virka samkeppni og 

skilvirka starfsemi markaðarins. Eftirlitsyfirvaldinu ber að hafa stöðugt eftirlit með 

samskiptum aðilanna og ganga úr skugga um að þeir reki skyldur sínar. Það skal hafa heimild 

til að leggja á sektir og getur jafnframt leyst úr deilumálum sem upp kunna að koma á milli 

sjálfstæða kerfisstjórans og eiganda flutningskerfisins.103 Nánar er fjallað um eftirlitsyfirvöld 

aðildarríkjanna í kafla 3.7.  

 

                                                           
100 Angus Johnston and Guy Block: EU Energy Law, bls. 43. 
101 Hvenær nauðsyn er á fjárfestingu er undir sjálfstæða kerfisstjóranum komið. Ef eigandinn leggur ekki fram 

fjármagn verður hann að samþykkja að annar aðili geri það, jafnvel þó að það sé sjálfstæði kerfisstjórinn, sbr. b-

lið 5. mgr. 13. gr. Af þessu leiðir að eigandinn getur ekki komið í veg fyrir frekari uppbyggingu flutningskerfisins. 
102 Sjá 1. mgr. og 3. mgr. 37. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
103 d-liður 4. mgr. 37. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
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c) Sjálfstæður flutningsstjóri 

Aðildarríkin geta einnig valið fyrirkomulagið um sjálfstæðan flutningskerfisstjóra.  

Fyrirkomulagið felur í sér að lóðrétt samþætt fyrirtæki, sem stundar framleiðslu og/eða sölu 

raforku, er heimilt að eiga áfram flutningskerfið, en krafa er gerð um að kerfið sé rekið af 

sjálfstæðum og óháðum lögaðila. Lóðrétt samþætta fyrirtækið er þannig í raun í hlutverki 

leigusala og flutningsstjórinn í hlutverki leigutaka.104  

Samkvæmt tilskipuninni getur sjálfstæði flutningsstjórinn verið hluti af lóðréttri samstæðu, 

svo lengi sem aðskilnaðarkröfurnar eru virtar. Bæði er átt við lagalegan og stjórnunarlegan 

aðskilnað en skilyrði aðskilnaðarins eru nánar útlistuð í 17. – 23. gr. tilskipunarinnar (V. kafla). 

Þrátt fyrir að flutningskerfisstjórinn sé áfram hluti af lóðrétt samþætta fyrirtækisins er hann 

sjálfstæður aðili, þar sem stjórnarmeðlimir fyrirtækisins, auk starfsfólks, eiga engra hagsmuna 

að gæta af frammistöðu lóðrétt samþætta fyrirtækisins.105 Þeir mega jafnframt hvorki hafa nein 

störf innan þess né bera ábyrgð gagnvart því.106 Sjálfstæður flutningsstjóri þarf að búa yfir 

fullnægjandi mannauði, fjárhag og tæknilegum burðum til að geta fullnægt skyldum sínum og 

rekið flutningskerfið óháð öðrum einingum lóðrétt samþætta fyrirtækisins.107 Sjálfstæði 

flutningsstjórans endurspeglast meðal annars í ákvörðunarrétti hans og ýmsum heimildum til 

fjárfestingar og öflunar fjármagnstekna í gegnum lántöku eða stofnfjárhækkun.108 

Undir fyrirkomulaginu um sjálfstæðan flutningsstjóra ber sérstökum eftirlitsaðila að 

fylgjast með ákvörðunum sem gætu haft veruleg áhrif á eignir hluthafa flutningsstjórans ásamt 

tilnefningum til stjórnar þess.109  Auk þess hefur sérstakur eftirlitsfulltrúi, óháður lóðrétt 

samþætta fyrirtækinu, það hlutverk að koma í veg fyrir mismunun og hafa eftirlit með athöfnum 

flutningsstjórans, þ.e. hvort að starfsemi hans sé í samræmi við þær skyldur sem lagðar eru á 

hann.110 Líkt og undir fyrirkomulaginu um sjálfstæðan kerfisstjóra eru eftirlitsyfirvöldum 

aðildarríkjanna veittar ákveðnar viðbótarheimildir. Þau hafa þannig m.a. heimildir til að leggja 

á sektir, fara með eftirlit með samskiptum hans við lóðrétt samþætta fyrirtækið og leysa úr 

hugsanlegum deilumálum.111 

 

                                                           
104 Angus Johnston and Guy Block: EU Energy Law, bls. 46. 
105 Emmanuel Cabau: „Unbundling of Transmission System Operators“, bls. 98. 
106 Sjá ítarleg skilyrði í 19. gr. tilskipunarinnar. Í ákvæðinu er til að mynda lagt tímabundið bann við því að þessir 

aðilar hefji störf hjá lóðrétt samþætta fyrirtækinu eftir að hafa hætt störfum hjá flutningsstjóranum (á ensku cooling 

off period). 
107 Sjá 1. mgr. 17. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
108 Sjá 1. mgr. 18. gr. og 22. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
109 Sjá nánar um eftirlitsaðila í 20. gr. tilskipunar 2009/72/EB.  
110 Sjá nánar um eftirlitsfulltrúann í 21. gr. tilskipunar 2009/72/EB.  
111 Sjá 5. mgr. 37. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
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d) Samantekt 

Aðskilnaðarleiðirnar þrjár kveða á um ólík skilyrði og ólíkar reglur um aðskilnað 

flutningskerfis frá framleiðslu- og sölustarfsemi raforkunnar. Ákvæðin eru ítarlegri eftir því 

sem aðskilnaðarkröfurnar eru vægari. Aðildarríkin hafa í grundvavallaratriðum val á milli 

ofangreindra þriggja leiða og eru þær allar jafngildar að lögum. Af orðalagi tilskipunarinnar 

leiðir hins vegar að seinni tvær leiðirnar eru í raun undantekningar frá meginreglunni um 

aðskilið eignarhald. Þetta birtist jafnframt í því að aðildarríkjunum er skylt að halda 

fyrirkomulaginu um aðskilið eignarhald ef þau hafa innleitt það fyrirkomulag í landsrétt. Af 

þessu leiðir að ómögulegt er að breyta fyrirkomulaginu afturvirkt og gera þar með vægari 

kröfur með því að tilnefna sjálfstæðan kerfis- eða flutningsstjóra. Líkt og fram hefur komið er 

valið skilyrt enda verða flutningsfyrirtæki, sem stofnuð eru eftir 3. september 2009, að uppfylla 

kröfuna um aðskilið eignarhald. 

 Með tilnefningu sjálfstæðs kerfisstjóra er stigið ákveðið skref í átt að aðskildu eignarhaldi. 

Fyrirkomulagið krefst hins vegar umfangsmeira eftirlits og hvetur ekki á sama hátt til 

fjárfestinga í flutningskerfinu enda áfram í eigu lóðrétt samþætts raforkufyrirtækis. Þriðji 

möguleikinn, þ.e. tilnefning sjálfstæðs flutningsstjóra, mælir í raun fyrir um óbreytt ástand. 

Flutningskerfið er þá áfram í eigu lóðrétt samþætta fyrirtækisins auk þess sem heimilt er að 

reka alla raforkustarfsemi innan þess. Árétta ber þó að án tillits til fyrirkomulags aðskilnaðar 

er skyldan til að tryggja sjálfstæði flutningskerfisstjóra jafn rík. 

 

3.2.3 Tilnefning flutningskerfisstjóra 

Án tillits til þess hvaða fyrirkomulag verður fyrir valinu eru þeir sem stjórna flutningskerfinu 

ávallt flutningskerfisstjórar í skilningi tilskipunarinnar. Flutningskerfisstjórinn þarf að vera 

sérstaklega tilnefndur sem slíkur af hverju aðildarríki fyrir sig og er tilgangurinn með því að 

tryggja gagnsæi.112 Með þriðju raforkutilskipuninni voru gerðar viðbótarkröfur um ákveðið 

vottunarferli sem flutningsfyrirtæki þurfa að standast til þess að hljóta tilnefningu sem 

flutningskerfisstjórar.113 Það er eftirlitsyfirvald aðildarríkis sem tekur ákvörðun um vottunina, 

annaðhvort að eigin frumkvæði eða að beiðni framkvæmdastjórnarinnar. Ákvörðunin er 

tilkynnt framkvæmdastjórninni sem gefur álit sitt í kjölfarið í samræmi við 3. gr. reglugerðar 

nr. 714/2009. Eftirlitsyfirvaldinu ber svo að taka álitið til greina við tilnefningu 

flutningskerfisstjórans.114 

                                                           
112 Sjá 10. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
113 Um reglurnar varðandi tilnefningu og vottun vísast nánar til 10. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
114 David Lecoque: „Ownership unbundling of Electricity Transmission Networks“, bls. 209. 
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Tilgangur vottunarferilsins er fyrst og fremst að tryggja að aðskilnaðarkröfunum sé 

framfylgt á fullnægjandi hátt en ekki til að skapa samkeppni á milli fyrirtækja. Sama 

vottunarferlið gildir jafnframt samkvæmt fyrirkomulaginu um sjálfstæðan kerfisstjóra og 

flutningsstjóra.115 Aðildarríkið skal tilkynna framkvæmdastjórninni um endanlegan 

flutningskerfisstjóra og ákvörðunina skal jafnframt birta í Stjórnartíðindum ESB.116  

Aðrar og strangari reglur gilda ef að beiðni um vottun berst frá fyrirtæki þriðja ríkis sem 

hyggst fjárfesta í flutningskerfi tiltekins aðildarríkis ESB. Í slíku tilfelli fer vottunarferlið fram 

samkvæmt 11. gr. tilskipunarinnar, en ákvæðið er dæmi um hve mikilvægt hluverk 

afhendingaöryggi raforku spilar innan ESB.117 Samkvæmt vottunarferlinu þarf að fara fram 

áhættugreining sem skal byggja á staðreyndum málsins og upplýsingum um þriðja ríkið. Með 

þriðju ríki er hér átt við ríki sem ekki eru meðal aðildarríkja ESB. Þess ber að geta að 

EES/EFTA ríkin eru ekki talin til þriðju ríkja og fara því eftir fyrrgreindum reglum hvað 

tilnefningu varðar.118 

 Eftirlitsyfirvaldið gegnir mikilvægu hlutverki í umræddu ferli og tekur endanlega 

ákvörðun um tilnefninguna. Stjórnvaldinu ber að hafna tilnefningunni ef að aðskilnaðarkröfum 

þriðju tilskipunarinnar hefur ekki verið fullnægt og einnig ef afhendingaöryggi í aðildarríkinu 

eða sambandinu er í hættu. Þegar þetta er metið er mikilvægt að hafa alþjóðaskuldbindingar 

aðildarríkisins í huga ásamt sérstökum aðstæðum þriðja ríkisins.119 Áður en eftirlitsyfirvaldið 

tekur ákvörðun sína og tilkynnir framkvæmdastjórninni þar um ber því að leita eftir áliti hins 

síðarnefnda um fyrrnefnd atriði.120  

 

3.2.4 Verkefni flutningskerfisstjóra 

Flutningskerfisstjóri fer með ýmis verkefni og ber ábyrgð á starfrækslu flutningskerfisins. Líkt 

og vikið var að í kafla 2 er flutningskerfisstjóri sá einstaklingur eða lögaðili sem ber ábyrgð á 

rekstri, viðhaldi og, ef með þarf, þróun flutningskerfis á tilteknu svæði sbr. 4. tölul. 2. gr. þriðju 

raforkutilskipunarinnar. Þannig skal hver og einn flutningskerfisstjóri tryggja langtímagetu 

flutningskerfisins til að mæta eðlilegri eftirspurn eftir raforku. Þetta skal hann gera með því að 

starfrækja, viðhalda og þróa öruggt, áreiðanlegt og skilvirkt flutningskerfi á efnahagslegum 

                                                           
115 Sjá 3. mgr. 13. gr. og 10. mgr. 18. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
116 Á ensku the Official Journal of the EU. 
117 Nánar verður fjallað um afhendingaöryggi í kafla 3.4. 
118 Steve Peers: „Towards equality: Actual and potential rights of third-country nationals in the EU“, bls. 7.  
119 David Lecoque: „Ownership unbundling of Electricity Transmission Networks“, bls. 210. 
120 Sjá 4. og 5. mgr. 11. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
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forsendum. Við reksturinn er honum jafnframt nauðsynlegt að taka tilhlýðilegt tillit til 

umhverfisáhrifa.121   

Flutningskerfisstjórinn stjórnar raforkuflæðinu í kerfinu og tekur mið af skiptum við önnur 

samtengd kerfi.122 Hann er einnig ábyrgur fyrir að veita fullnægjandi þjónustu ásamt því að 

leggja sitt af mörkum við að stuðla að afhendingaöryggi með viðhlítandi flutningsgetu og 

áreiðanleika kerfisins, en afhendingaöryggi er eitt af megináhersluatriðum í orkustefnu 

framkvæmdastjórnarinnar.123 Nánar verður fjallað um afhendingaöryggi og opinberar 

þjónustuskyldur í köflum 3.4 og 3.5.  

Allir þeir sem stjórna rekstri flutningskerfisins bera titilinn „flutningskerfisstjóri“ og hafa 

sömu verkefnum og skyldum að gegna óháð fyrirkomulagi. Hins vegar eru ákveðnar 

viðbótarskyldur lagðar á herðar sjálfstæðs flutningsstjóra, sbr. 2. mgr. 17. gr. tilskipunarinnar. 

Í ákvæðinu er sú skylda m.a. ítrekuð að tryggja langtímagetu kerfisins til að mæta eftirspurn 

og afhendingaöryggi en gerð er sérstök viðbótarkrafa um fjárfestingaráætlun í því sambandi.124 

Sjálfstæður flutningsstjóri skal jafnframt afhenda eftirlitsyfirvöldum áætlun á hverju ári um 

þróun kerfisins til tíu ára. Áætlunin skal byggð á bæði fyrirliggjandi og framtíðar framboði og 

eftirspurn að höfðu samráði við viðeigandi hagsmunaaðila. Áætlunin skal jafnframt innihalda 

skilvirkar aðgerðir sem miða að því að tryggja afkastagetu kerfisins og afhendingaöryggi.125 

Á flutningskerfisstjóranum hvíla jafnframt tilteknar upplýsingaskyldur. Honum ber til að 

mynda að veita kerfisstjórum allra annarra kerfa, sem kerfi hans er tengt við, nægar upplýsingar 

til að tryggja öruggan og skilvirkan rekstur hins samtengda kerfis, svo og samræmda þróun 

þess og rekstrarsamhæfi.126 Einnig þarf hann að veita kerfisnotendum upplýsingar, sem þeir 

þurfa, til að fá fullnægjandi aðgang að kerfinu. Þá ber honum að tryggja að kerfisnotendum eða 

flokkum kerfisnotenda, sé ekki mismunað, einkum í því skyni a draga taum fyrirtækja sem eru 

í eignatengslum við þá.127 

 

 

 

 

                                                           
121 Sjá a-lið 12. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
122 Sjá c-lið 12. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
123 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, European Energy Security 

Strategy, COM 2014, 0330 final. 
124 Sjá f-lið 2. mgr. 17. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
125 Sjá 22. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
126 Sjá d- lið 12. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
127 Sjá f-lið 12. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
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3.3 Meginreglan um aðgang þriðju aðila 

3.3.1 Almennt um hugtakið 

Aðgangur þriðju aðila að flutningskerfinu er eitt af lykilatriðum í opnun innri raforkumarkaðar 

ESB enda er ákveðin hætta á því að flutningskerfisstjórar hygli þeim fyrirtækjum sem þeir 

standa í eignatengslum við. Það er því grundvallaratriði hvað samkeppni varðar að aðgangurinn 

sé tryggður eins og sjá má t.d. af dómi ESB-dómstólsins í máli Citiworks.128 Í málinu var deilt 

um lögmæti þýskra laga sem veitti ákveðnum raforkuframleiðendum möguleika á undanþágu 

frá skyldunni um að veita þriðju aðilum aðgang að kerfinu. Í dómnum var lögð áhersla á 

mikilvægi gagnsæis, sanngirnis og banns við allri mismunun fyrir nauðsynlegum aðgangi 

þriðju aðila að flutningskerfinu. Aðeins í undantekningum var talið heimilt að hafna aðgangi 

þriðju aðila og þá einungis á grundvelli lögmæltra ákvæða raforkutilskipunarinnar.  

Dómstóllinn taldi þannig að þýsk lög færu í bága við meginregluna um aðgang þriðju aðila 

samkvæmt Evrópurétti enda væri markmiðið með aðgangnum að draga úr hvata 

flutningskerfisstjóra til að mismuna aðilum þegar kemur að því að veita aðgang að 

flutningskerfinu.  

 Í þriðju raforkutilskipuninni er ekki að finna skilgreiningu á hugtakinu „aðgangur þriðju 

aðila“ en af lestri hennar leiðir hins vegar að með því sé vísað til þeirrar réttar sem veittur er 

raforkuframleiðendum og viðskipavinum þeirra til að nota flutningskerfið til flutnings og 

viðskipta með raforku þrátt fyrir að það sé í eigu og/eða stjórnað af öðru fyrirtæki.129 Réttur 

þriðju aðila til aðgangs að flutningskerfinu er ekki sjálfstæður óháður réttur, heldur tengist og 

er í raun byggður á orkusölusamningi sem liggur honum til grundvallar.130 Samkvæmt þriðju 

raforkutilskipuninni nær rétturinn því einungis yfir samninga við óbundna viðskipavini.131 Með 

hugtakinu er vísað til sérstaks hóps viðskiptavina sem er sérstaklega skilgreindur í 12. tölul. 2. 

gr. tilskipunarinnar sem viðskiptavinur sem má kaupa rafmagn af birgi að eigin vali í skilningi 

33. gr. tilskipunarinnar.132 Óbundnum viðskiptavinum er þannig veittur réttur til aðgangs og 

notkunar á flutningskerfum í eigu annarra fyrirtækja. 

 

 

 

                                                           
128 EBD, mál C-439/06 Citiworks, ECR 2008 I-3913, 40 - 44 mgr. 
129 Sjá 11. mgr., 32. mgr., og 57. mgr. aðfaraorða tilskipunar 2009/72/EB ásamt 32. gr. hennar. 
130 Aleksander Kotlowski: „Third-party access rights in the energy sector“, bls. 102 og Steve Sorrell: „The 

economics of energy service contracts“, bls. 507-508. 
131 Á ensku eligible customer. 
132 Aleksander Kotlowski: „Third-party access rights in the energy sector“, bls. 102. 
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3.3.2 Reglufestur aðgangur 

Möguleiki á vali milli aðgangs eftir samkomulagi eða reglufests aðgangs að flutningskerfinu 

var afnumin með annarri raforkutilskipuninni og síðarnefnda fyrirkomulagið gert að skilyrði í 

von um að tryggja samkeppnishæfan raforkumarkað.133 Fyrirkomulaginu hefur verið viðhaldið 

með þriðju raforkutilskipuninni. Þannig er gerð krafa um reglufestan aðgang þriðju aðila að 

öllum flutningskerfum ásamt strangari aðskilnaðarkröfum.134 

 Reglufestur aðgangur felur í sér að flutningskerfisstjórum ber skylda til að fara eftir 

gjaldskrá sem hefur bæði verið birt opinberlega og samþykkt sérstaklega af eftirlitsyfirvöldum. 

Aðferðin við birtingu er undir flutningskerfisstjóranum komið en verður að vera aðgengileg 

öllum óbundnum viðskiptavinum og beitt á hlutlægan hátt án mismununar milli notenda 

flutningskerfisins.135 Þannig geta tilteknir aðilar hvorki samið um afslætti eða sérkjör né fengið 

undanþágur frá gjaldskránni. Aftur á móti gerir tilskipunin ekki kröfu um staðlað gjald fyrir 

alla notendur. Gjöldin geta sveiflast, t.d. eftir magni, tímalengd samningsins og tímapunkti 

dags.136 Umræddar gjaldskrár skulu jafnframt birtar áður en þær taka gildi. Aðildarríkin skulu 

enn fremur sjá til þess að umræddar gjaldskrár, eða aðferðafræðin sem liggur að baki 

útreikningi þeirra, séu samþykktar í samræmi við 37. gr. þriðju raforkutilskipunarinnar.137 

Gjaldskrár skulu jafnframt endurspegla eins og hægt er raunkostnað við flutning raforku, þó að 

tilskipunin mæli ekki sérstaklega fyrir um það.138  

 

3.3.3 Höfnun á beiðni um aðgang 

Flutningskerfisstjóra er heimilt að hafna beiðni aðila um aðgang að flutningskerfinu ef nægileg 

flutningsgeta er ekki fyrir hendi, sbr. 2. mgr. 32. gr. þriðju raforkutilskipunarinnar. 

Flutningskerfisstjóra ber að rökstyðja slíka ákvörðun á grundvelli hlutlægra, tæknilegra og 

fjárhagslegra viðmiða, með sérstöku tilliti til 3. gr. tilskipunarinnar um opinberar 

þjónustuskyldur og neytendavernd.139 Aðildarríki, eða eftirlitsyfirvöld eftir atvikum, skulu 

tryggja að viðmiðunum sé beitt á samræmdan hátt og að aðilum sem neitað er um aðgang standi 

                                                           
133 Floris Graper og Christof Schoser, „Third party access“, bls. 30, Leonardo Meeus o.fl.: „Development of the 

Internal Electricity Market in Europe“, bls. 26-27 og David M. Newberry: „Problems of liberalising the electricity 

industry“, bls. 919. 
134 Sjá 1. mgr. 32. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
135 Floris Graper og Christof Schoser, „Third party access“, bls. 45. 
136 Floris Graper og Christof Schoser, „Third party access“, bls. 45. 
137 Sjá 6. – 8. mgr. 37. gr. tilskipunar 2009/72/EB. Sjá einnig Commission Staff Working Paper, Interpretative 

Note on Directive 2009/72/EC Concerning Rules for the Internal Market in Electricity: The Regulatory 

Authorities, 22 January 2010. 
138 Þetta skilyrði var dregið af þeirri skyldu að gjaldskrár mættu ekki mismuna milli neytenda samkvæmt annarri 

raforkutilskipuninni, sbr. Floris Graper og Christof Schoser, „Third party access“, bls. 48. 
139 Sjá nánar í fyrrgreindum kafla 3.5. 
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viðeigandi málsmeðferð til boða til að geta fengið skorið úr um réttmæti ákvörðunar 

flutningskerfisstjórans. Eftirlitsyfirvöldum ber einnig að tryggja að flutningskerfisstjórar veiti 

fullnægjandi upplýsingar um nauðsynlegar aðgerðir til styrkingar flutningskerfisins í þeim 

tilvikum þegar hafna hefur þurft beiðni um aðgang. 

Eins og áður hefur komið fram var raforkuiðnaðinum skipt upp og samkeppni komið á í 

sölu og framleiðslu hennar með opnun raforkumarkaðarins. Flutningsfyrirtækið annast hins 

vegar áfram rekstur og uppbyggingu flutningskerfisins og hefur í hendi sér að stjórna aðgangi 

að flutningskerfinu og þar með að endanlegum viðskiptavinum. Þetta þýðir að fyrirtækið er 

með markaðsráðandi stöðu enda með einokunarstöðu á markaðnum. Þannig geta komið upp 

deilur varðandi höfnun aðgangs í ljósi 102. gr. SSESB um bann við misnotkun á 

markaðsráðandi stöðu en síðustu ár hefur ákvæðinu verið beitt með markvissari hætti á innri 

raforkumarkaðnum en áður.140  

Í markaðsráðandi stöðu felst að ákveðið fyrirtæki hefur mjög sterka stöðu á markaði, m.a. 

með tilliti til samkeppnisaðila.141 Hugtakið er lykilatriði í beitingu 102. gr. SSESB sem leggur 

bann við misnotkun á markaðsráðandi stöðu fyrirtækis. Markaðsráðandi staða fyrirtækis er hins 

vegar ekki bönnuð sem slík heldur eingöngu misnotkun á henni.142 Þegar fyrirtæki hefur skapað 

sér markaðsráðandi stöðu á tilteknum markaði er viss hætta á því að samkeppni verði torvelduð. 

Þetta á ekki síst við um flutningsfyrirtæki sem eru í nánum eignartengslum við ákveðna 

birgðarsala og er þá sú hætta fyrir hendi að þeim sé veittur greiðari aðgangur að 

flutningskerfinu en öðrum samkeppnisaðilum.143  

Ein af birtingarmyndum höfnunar á viðskiptum felst í höfnun á aðgangi að flutningskerfinu. 

Höfnun á viðskiptum felur ekki í sér misnotkun í sjálfu sér samkvæmt 102. gr. SSESB og í 

grundvallaratriðum nýtur fyrirtæki með markaðsráðandi stöðu samningsfrelsis og hefur 

valfrelsi um það við hvern og samkvæmt hvaða skilyrðum hann lætur þjónustu sína í té.144 

Hugtakið misnotkun er hlutlægt og tengist háttsemi markaðsráðandi fyrirtækisins og þeim 

aðferðum sem það beitir. Höfnunin felur einungis í sér misnotkun ef það hefur í för með sér 

hamlandi áhrif á samkeppni á markaðnum.145 Höfnun á aðgangi að flutningskerfinu getur tekið 

á sig ýmsar myndir en algengast er að hún endurspeglist í lítt eftirsóknarverðum 

                                                           
140 Peter D. Cameron: Competition in Energy Markets, bls. 355 og Aleksander Kotlowski, „Third-party access 

rights in the energy sector“, bls. 102. 
141 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 59. 
142 Jones and Sufrin: EU Competition Law, bls. 272. 
143 European Commission DG Competition Report on Energy Sector Inquiry SEC (2006) 1724. 
144 EBD, sameinuð mál C-241/91 og C-242/91 Magill, ECR 1995 I-743, 49. mgr. 
145 EBD, mál C-85/76 Hoffman-La Roche, ECR 1979 461. 
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aðgangsskilyrðum eða öðrum ósanngjörnum viðskiptaháttum, s.s. ólögmætri verðþrýstingu.146 

Aðalatriðið er að flutningsfyrirtækið mismuni ekki á milli aðgangi þriðju aðila að 

flutningskerfinu. Að öðrum kosti getur það talist hafa brotið í bága við 102. gr. SSESB. 

 

3.4 Afhendingaöryggi 

3.4.1 Hugtakið afhendingaöryggi 

Afhendingaöryggi er margbrotið og flókið viðfangsefni og í fræðilegri umfjöllun er því 

gagnlegt í upphafi að skoða viðfangsefnið í sögulegu ljósi og víkja að samspili þess við hinar 

ýmsu stefnur ESB til þess að koma í veg fyrir efnislegan misskilning.147 Um aldamótin 2000 

setti framkvæmdastjórnin fram sérstaka stefnu varðandi afhendingaöryggi orku.148 Ástæður 

fyrir því voru vaxandi áhyggjur af orkuþörf sambandsins og sú staðreynd að ESB er í auknum 

mæli háð innflutningi á orku frá þriðju ríkjum.149 Að mati framkvæmdastjórnarinnar átti að 

takast á við þessi málefni með því að leggja meiri áherslu á afhendingaöryggi orkunnar og auka 

jafnvægið á milli mismunandi orkugjafa. Þessar áherslur endurspeglast í síðari stefnuskjölum 

framkvæmdastjórnarinnar og ýmissa aðgerða af hálfu ESB.150 

Að skilgreina hugtakið afhendingaöryggi er ýmsum vandkvæðum bundið enda bæði 

víðtækt og margþætt og merking þess mismunandi eftir umfjöllun hverju sinni.151 Í Grænbók 

framkvæmdastjórnarinnar frá árinu 2000 var afhendingaöryggi skilgreind sem samfelld og 

áþreifanleg orka sem er tiltæk á markaðnum á viðráðanlegu verði fyrir alla neytendur.152 Ýmsir 

fræðimenn hafa gert tilraun til að skilgreina hugtakið. Peter Cameron lagði áherslu á hæfni 

orkuiðnaðarins til að sjá fyrir þjónustu á háum mælikvarða innan ESB, á viðráðanlegu verði.153 

Aðrir fræðimenn hafa skilgreint hugtakið sem þau skilyrði sem aðildarríkin, auk einstaklinga 

og lögaðila innan þeirra, fá aðgang eftir, að fullnægjandi orku á viðráðanlegu verði, í náinni 

framtíð, án hættu á meiriháttar truflunum.154 Þrátt fyrir þessar tilraunir er takmarkaða 

skilgreiningu að finna á hugtakinu í löggjöf ESB, hvorki á sviði raforku né jarðgass. Af 

                                                           
146 Með ólögmætri verðþrýstingu (á ensku margin squeeze) er átt við það ástand sem skapast þegar lóðrétt samþætt 

fyrirtæki selur keppinautum sínum á smásölustigi mikilvægt heildsöluaðfang á kjörum sem gera þeim erfitt fyrir 

eða jafnvel ókleift að keppa með arðbærum hætti á smásölustiginu, sbr. Charlotte A. Eijberts: „The Margin 

Squeeze in the EU Telecommunications Sector“, bls. 3. 
147 Silke Muter Goldberg: „The Impact of the Third Energy Package on European Security of Supply“, bls. 134. 
148 Sjá Green Paper. Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply. COM (2000) 0769 final. 
149 Chloé le Coq and Elena Paltseva: „Measuring the security of external energy supply in the EU“, bls. 4479. 
150 Sjá sem dæmi An Energy Policy for Europe (2007) og The Second Strategic Energy Review: an EU energy 

security and solidarity action plan (2008). 
151 Angus Johnston and Guy Block: EU Energy Law, bls. 233. 
152 Sjá Commission, Green Paper: Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply, COM (2000) 

769. 
153 Peter D. Cameron: Competition in Energy Markets, bls. 518. 
154 Barry Barton o.fl.: „Introduction“, bls. 5. 



 

  32  

 

fræðilegri umfjöllun má draga þá ályktun að í hugtakinu felist annars vegar aðgengi að orku og 

hins vegar að hún sé á viðráðanlegu verði.155   

 

3.4.2 Helstu breytingar með Lissabonsáttmálanum 

Fyrir gildistöku Lissabonsáttmálans var ekki að finna sérstakan lagagrundvöll í EB-

sáttmálanum sem veitti sambandinu heimild til að samþykkja afleidda löggjöf í tengslum við 

afhendingaöryggi.156 Það kom hins vegar ekki að sök þar sem ESB setti réttargerðir með stoð 

í t.d. 95. gr. EB-sáttmálans (nú 114. gr. SSESB) um samræmingu laga á innri markaðnum eða 

100. gr. EB-sáttmálans (nú 122. gr. SSESB), sem er einskonar neyðarúrræði sem heimilt er að 

grípa til ef upp koma vandkvæði við framboð á tiltekinni vöru, þ.m.t. orku. Eftir gildistöku 

Lissabonsáttmálans er nú að finna skýran lagagrundvöll til að setja reglur sem lúta að 

afhendingaöryggi, sbr. 2. mgr. 194. gr. SSESB.  

Með Lissabonsáttmálanum hafa valdheimildir ESB einnig verið skilgreindar og munur 

gerður á milli sviða þar sem sambandið fer með algjört vald til að taka ákvarðanir og þeirra 

sem lúta sameiginlegu forræði sambandsins og aðildarríkjanna.157 Málefni er varða orku falla 

undir síðari flokkinn.158 Jafnframt er að finna sérstakan bálk titlaðan orkumálum þar sem tekið 

er fram að stefna sambandsins í orkumálum skuli m.a. miða að því að tryggja öryggi í 

orkuafhendingu innan ESB.159 Af þessu má álykta sem svo að með Lissabonsáttmálanum hafi 

verið leitast við að auka áherslu á afhendingaöryggi innan ESB. 

 

3.4.3 Afhendingaöryggi í tilskipun 2009/72/EB 

Með þriðju raforkutilskipuninni var stefnt að samkeppnishæfari og frjálsari raforkumarkaði 

sem var að mati ESB nauðsynlegt skref til að tryggja afhendingaöryggi raforku innan 

aðildarríkja þess.160 Frjáls viðskipti með raforku á opnum markaði getur hins vegar einnig 

unnið þvert gegn markmiðinu um afhendingaöryggi þar sem tilhneiging er til að draga úr 

varaforða sökum aukinnar samkeppnis. Sem dæmi velja neytendur sjaldnast frá hverjum þeir 

kaupa raforkuna eftir getu hans til að tryggja örugga afhendingu heldur hver þeirra býður lægsta 

                                                           
155 Vesa A. Lappalainen: „The New Security of Energy Supply Directives. A First Response to Some Big 

Questions“, bls. 429 og A.J. Seebregts et al.: „EU Standards for Energy Security of Supply“, bls. 13. 
156 Silke Muter Goldberg: „Security of Supply in the Context of European Energy Market Liberalisation – A Brief 

Overview“, bls. 437. 
157 Paul Craig and Grainne de Burca: EU Law, bls. 75.  
158 Sjá i-lið 2. mgr. 4. gr. SSESB.  
159 Sjá XXI. bálk og b-lið 1. mgr. 194. gr. SSESB. 
160 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. 2-3. 
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verðið.161 Með þriðju raforkutilskipuninni var af þessum sökum leitast við að tryggja ýmsar 

skyldur flutningskerfisstjóra. Þar er einnig minnst á eftirlit með flutningskerfisstjórum og 

samstarf þeirra yfir landamæri.162 

Í þriðju raforkutilskipuninni er minnst á hugtakið afhendingaöryggi í nokkrum mismunandi 

ákvæðum. Hugtakið öryggi er skilgreint í 28. tölul. 2. gr. tilskipunarinnar sem annars vegar 

öryggi með tilliti til afhendingar og framboðs á raforku, þ.e. að næg orka sé til staðar, og hins 

vegar tæknilegt öryggi, sem snýr að þeim kröfum sem raforkufyrirtækjum er nauðsynlegt að 

gera svo hægt sé að uppfylla skyldur um örugga afhendingu. Opinn og samkeppnishæfur 

raforkumarkaður á að meginstefnu að tryggja framboðið, en aðildarríkjum stendur þó til boða 

sem öryggisúrræði að bjóða út nýja framleiðslugetu samkvæmt 8. gr. tilskipunarinnar. 

Flutningskerfisstjórar hafa ýmsum lögbundnum skyldum að gegna samkvæmt evrópskri 

reglusetningu, ekki síst til að tryggja afhendingaöryggi. Þessar skyldur eru undirstrikaðar í 12. 

gr. tilskipunarinnar en samkvæmt a-lið ákvæðisins er gerð krafa um að flutningskerfisstjóri 

tryggi langtíma getu flutningskerfisins til að mæta viðeigandi eftirspurn eftir flutningi raforku 

auk þess að reka, viðhalda og þróa öruggt og skilvirkt flutningskerfi. Sérstök áhersla er lögð á 

öryggi sem þýðir að taka verður mið af því skilyrði við uppbyggingu flutningskerfisins.163  

Þá felst önnur mikilvæg skylda til að tryggja afhendingaöryggi í þeirri kröfu að 

flutningskerfisstjórar stuðli að fullnægjandi flutningsgetu og áreiðanleika kerfisins.164 Þetta 

þýðir að hann þarf að fjárfesta í nauðsynlegri uppbyggingu og viðhaldi óháð því hvaða 

fyrirkomulagi hann starfar eftir. Líkt og vikið var að í kafla 3.2.2 eru þó ákveðnar 

viðbótarskyldur lagðar á herðar sjálfstæðs flutningskerfisstjóra í sambandi við skyldu hans til 

að mæta eftirspurn og afhendingaöryggi. Hann þarf m.a. að gera sérstaka fjárfestingaráætlun 

auk þess að afhenda eftirlitsyfirvöldum árlega áætlun um þróun kerfisins til tíu ára sem byggð 

er á fyrirliggjandi og framtíðar framboði og eftirspurn. Þess er sérstaklega getið að áætlunin 

skuli innihalda aðgerðir sem miða að því að tryggja afhendingaöryggi.165 

Framkvæmdastjórnin telur fyrirkomulagið um aðskilið eignarhald vera best til þess fallið 

að tryggja afhendingaöryggi flutningskerfisins. Rökin eru m.a. að umrætt fyrirkomulag er 

líklegust til þess leiða af sér nýjar fjárfestingar sem leiðir þá af sér meiri flutningsgetu og kemur 

                                                           
161 Christopher Jones: „Security of Supply“, bls. 540. 
162 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. 19. 
163 Peter D. Cameron: : Competition in Energy Markets, bls. 135. 
164 Sjá c-lið 12. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
165 Sjá f-lið 2. mgr. 17. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
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í veg fyrir hagsmunaárekstra, þar sem búið er að fjarlægja hvatann til eiginhagsmunagæslu.166 

Röksemdir framkvæmdastjórnarinnar hafa hins vegar verið gagnrýndar fyrir ónákvæmni 

varðandi gagnaöflun og úrvinnslu þeirra og bent á að engin óyggjandi sönnun hefur verið færð 

fyrir beinum tengslum milli þess að aðskilja eignarhaldið og aukinni fjárfestingu í 

flutningskerfinu.167 Hvað sem því líður er eignaréttarlegur aðskilnaður ekki ákvarðandi þáttur 

að mati framkvæmdastjórnarinnar og er afhendingaöryggi tryggt án tillits til fyrirkomulags, þar 

sem flutningskerfisstjórar bera allir skyldu til að tryggja afhendingaöryggi.168 Eftir því sem 

aðskilnaðarkröfurnar eru hins vegar veikari verður erfiðara að sjá til þess að 

flutningskerfisstjórarnir sinni skyldum sínum á hlutlægan hátt. Starfsemin krefst því 

umfangsmeira eftirlits.169  

Af þessum sökum leggur tilskipunin vissar skyldur á herðar aðildarríkjanna til að tryggja 

eftirlit með afhendingaöryggi.170 Það er þannig á ábyrgð þeirra að annast eftirlitið, þó að þeim 

sé heimilt að fela þar til bærum eftirlitsaðilum að sinna því ef það er talið við hæfi. Hér er nánar 

tiltekið átt við eftirlitsaðila sem þarf að uppfylla skilyrði 35. gr. tilskipunarinnar.  Í því tilviki 

ber eftirlitsaðilanum að gefa út sérstaka eftirlitsskýrslu ár hvert, ásamt því að senda hana til 

framkvæmdastjórnarinnar.171  

Samkvæmt 4. gr. tilskipunarinnar þarf eftirlitið að ná yfir aðgæslu með: 1) Jafnvægis á milli 

framboðs og eftirspurnar á innlendum markaði; 2) stigs fyrirhugaðrar framtíðareftirspurnar og 

viðbótarframleiðslugetu sem búist er við; 3) gæða- og viðhaldsstigi flutningskerfisins; og 4) 

ráðstöfunum til að annast eftirspurn á álagstímum og til að takast á við skorti hjá einum eða 

fleiri birgjum. Þá er sérstaklega tekið fram í 44. mgr. aðfaraorða tilskipunarinnar að eftirlitið 

skuli framkvæmt með nægilegum fyrirvara svo að hægt sé að gera viðeigandi ráðstafanir ef 

afhendingaöryggi er teflt í tvísýnu. Þá skulu lögbær yfirvöld birta skýrslu á tveggja ára fresti, 

fyrir 31. júlí, þar sem þau gera grein fyrir niðurstöðum eftirlitsins og öllum þeim ráðstöfunum 

sem grípa þurfi til eða fyrirhugað er að gera. Þeim ber auk þess að senda umrædda skýrslu til 

framkvæmdastjórnarinnar.  

                                                           
166 Sjá Commission Staff working document accompanying the legislative package on the internal market for 

electricity and gas. SEC (2007) 1170, bls. 33. 
167 Sjá t.d. Silke Muter Goldberg: „The Impact of the Third Energy Package on European Security of Supply“, 

bls. 145 og Michael Pollitt: „The arguments for and against ownership unbundling of energy transmission 

networks“, bls. 706-707. 
168 Commission Staff working document accompanying the legislative package on the internal market for 

electricity and gas. SEC (2007) 1170, bls. 74. 
169 Silke Muter Goldberg: „The Impact of the Third Energy Package on European Security of Supply“, bls. 144. 
170 Sjá 44. mgr. aðfararorða og 4. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
171 Angus Johnston and Guy Block: EU Energy Law, bls. bls. 260. 
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Einnig er sérstök áhersla lögð á samvinnu milli aðildarríkjanna og eftirlitsyfirvalda þeirra 

hvað afhendingaöryggi varðar og litið á samvinnuna sem fyrsta skrefið í átt að fullkomlega 

frjálsum innri raforkumarkaði.172 Þannig skulu aðildarríkin, eða eftirlitsyfirvöld þegar þeim 

hefur verið eftirlátið, stuðla að og greiða fyrir samvinnu flutningskerfisstjóra, m.a. varðandi 

viðskipti yfir landamæri. Nánar verður fjallað um samvinnu flutningskerfisstjóra og 

eftirlitsyfirvöld í köflum 3.6 og 3.7. 

 

3.4.4 Tilskipun 2005/89/EB um afhendingaöryggi raforku 

Í febrúar 2006 var samþykkt sérstök tilskipun sem hafði það að markmiði að bæta 

afhendingaöryggi raforku.173 Tilskipuninni var þannig ætlað að koma ákvæðum 

raforkutilskipunarinnar um samkeppnishæfan markað til fyllingar hvað afhendingaöryggi 

varðar.174 Í 1. gr. tilskipunarinnar kemur fram að hún mælir fyrir um ráðstafanir sem hafa það 

að markmiði að standa vörð um afhendingaöryggi raforku þannig að tryggja megi eðlilega 

starfsemi innri raforkumarkaðarins. Í þessu felst nánar tiltekið að tryggja verði fullnægjandi 

framleiðslugetu, jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar og viðeigandi samtengingu milli 

aðildarríkja sem stuðlar að þróun innri markaðar með raforku.175 

Ólíkt þriðju raforkutilskipuninni inniheldur umrædd tilskipun skilgreiningu á hugtakinu 

„afhendingaöryggi raforku“. Í b-lið 2. gr. kemur fram að með hugtakinu sé átt við getu rafkerfis 

til að afhenda kaupendum raforku. Við fyrstu sýn virðist tilskipunin þannig styðjast við þrönga 

skilgreiningu á hugtakinu þar sem hvorki er vikið að því að raforkan þurfi að vera á 

viðráðanlegu verði né að álitaefnum tengdum umhverfinu svo að dæmi sé tekið.176  

Mikilvægasta ákvæði tilskipunarinnar sem varðar flutningskerfið er að finna í 4. gr. hennar 

en það leggur ákveðnar skyldur á aðildarríkin til að tryggja netöryggi. Aðildarríkin, eða önnur 

til þess bær stjórnvöld, skulu nánar tiltekið sjá til þess að flutningskerfisstjórar setji 

lágmarksreglur um rekstur og skuldbindingar varðandi netöryggi, auk þess að tryggja að þeir 

fari eftir reglunum.177 Þá er mælt fyrir um skyldu flutningskerfisstjóra til að viðhalda 

fullnægjandi rekstraröryggi flutningskerfisins. Í þeirri skyldu felst að þeir skulu viðhalda 

                                                           
172 Sjá 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
173 Tilskipun 2005/89/EB frá 18. janúar 2006 um ráðstafanir til að tryggja öruggt framboð raforku um fjárfestingar 

í grunnvirkjum. 
174 Christopher Jones: „Security of supply“, bls. 545. 
175 Sjá a) – c)-lið 1. mgr. 1. gr. tilskipunar 2005/89/EB. 
176 Angus Johnston and Guy Block: EU Energy Law, bls. bls. 277. 
177 Sjá a) og c)-lið 4. gr. tilskipunar 2005/89/EB. 
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fullnægjandi tæknilegri varaflutningsgetu til að tryggja rekstraröryggi auk þess að vinna með 

þeim flutningskerfisstjórum sem þeir eru tengdir við.178  

Einnig er nauðsynlegt að víkja að þeim aðstæðum sem öryggis skal gætt við samkvæmt 

reglunum um rekstraröryggi flutningskerfisins. Í 2. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar er kveðið á um 

svokölluð árangursmarkmið sem snúa að afhendingargæðum og kerfisöryggi. 

Flutningskerfisstjórunum ber að setja og uppfylla slík árangursmarkmið undir eftirliti og háð 

samþykki aðildarríkjanna eða lögbærra yfirvalda innan þeirra. Árangursmarkmiðin skulu 

jafnframt vera hlutlæg, gagnsæ og án mismununar auk þess sem að þau ber að birta.179 Þess 

ber að geta að ekki er að finna nánari leiðbeiningar um hvað koma skal fram í 

árangursmarkmiðunum sem gerir skylduna frekar opna og óljósa. Í 4. mgr. 4. gr. 

tilskipunarinnar er loks mælt fyrir um að við skerðingu á afhendingu við neyðaraðstæður skuli 

byggja á fyrirfram skilgreindum viðmiðunum flutningskerfisstjóra um stjórnun ójafnvægis. 

Við slíka skerðingu skal haft náið samráð við aðra flutningskerfisstjóra um 

öryggisráðstafanirnar og virða tvíhliða samninga. Af þessu ákvæði sést að einn þátturinn í að 

tryggja afhendingaröryggi er að tryggja rekstraröryggi flutningskerfisins. 

Annað ákvæði sem snertir flutningskerfið er 6. gr. tilskipunarinnar sem skyldar aðildarríkin 

til að setja „regluramma“ sem gefa flutningskerfisstjórum ákveðnar vísbendingar  um frekari 

fjárfestingar og þróun flutningskerfisins, auk þess að stuðla að því að auðvelda viðhald og 

endurnýjun flutningskerfisins. Ákvæðið hefur verið talið óljóst og bent á ýmis vandkvæði sem 

fylgja því og framkvæmd skyldunnar sem það mælir fyrir um.180 Enn fremur hefur ein helsta 

gagnrýni í sambandi við opnun raforkumarkaðarins varðað skort á viðeigandi hvatningu til 

frekari fjárfestinga í flutningskerfinu.181  

Spurningin sem eftir stendur er hvernig opinn raforkumarkaður og markmiðið um að 

tryggja afhendingaöryggi innan sambandsins spila saman. Framkvæmdastjórnin hefur talið að 

samkeppnishæfur og frjáls innri raforkumarkaður sé nauðsynlegur þáttur í því að tryggja 

afhendingaöryggi.182 Á þessu eru hins vegar skiptar skoðanir meðal fræðimanna eins og vikið 

hefur verið að hér að framan. Markmiðið með setningu tilskipunar 2005/89/EB um 

afhendingaöryggi var m.a. að koma til fyllingar annarri raforkutilskipuninni.183 Að mati 

                                                           
178 Sjá d)-lið 4. gr. tilskipunar 2005/89/EB. 
179 Sjá nánar 2. mgr. 4. gr. tilskipunar 2005/89/EB. 
180 Silke Muter Goldberg: „The Directives Regulating Security of Supply: A Snapshot“, bls. 123-124. 
181 Sjá t.d. International Energy Agency, Lessons from Liberalised Electricity Markets (Paris: OECD/IEA) 2005, 

bls. 160. 
182 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. 
183 Sjá aðfararorð tilskipunar 2005/89/EB. 
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höfundar er að einhverju leyti óljóst af hverju sérstök tilskipun var samþykkt um 

afhendingaöryggi frekar en að setja umræddar skyldur í þriðju raforkutilskipunina. 

Tilskipanirnar hafa sama lagagrundvöllinn og lúta að mörgu leyti að skyldum aðildarríkjanna 

varðandi flutningskerfið.184 Hvað sem því líður er ljóst að hafa verður báðar tilskipanirnar í 

huga varðandi framkvæmd flutningskerfisins og eftirlits með flutningskerfisstjórunum. 

 

3.5 Opinberar þjónustuskyldur 

3.5.1 Almennt um hugtakið 

Raforka er nauðsynjavara og jafnvel minniháttar truflun á afhendingu er álitið óviðunandi í 

nútíma samfélagi. Afhending raforku telst til mikilvægrar opinberrar þjónustu sem áður fyrr 

þótti best tryggð í höndum hins opinbera.185 Þannig voru opinber einokunarfyrirtæki talin veita 

neytendavernd forgang yfir starfrækslu í hagnaðarskyni þó að í framkvæmd hafi raunin oft 

verið önnur.186 Í kjölfar opnun raforkumarkaðarins þurfti engu að síður að ganga úr skugga um 

að raforkufyrirtækin sinntu áfram tilteknum mikilvægum þáttum, svo sem að tryggja 

afhendingu raforku, koma í veg fyrir félagslega útilokun, takast á við svæðisbundin vandamál 

og huga að vernd umhverfisins.187 

Þegar ákvörðun var tekin um að opna raforkumarkað ESB fyrir alla neytendur taldi 

framkvæmdastjórnin nauðsynlegt að tryggja ákveðnar opinberar þjónustuskyldur.188 Enga 

sérstaka skilgreiningu er að finna á hugtakinu “opinber þjónusta“ í raforkutilskipuninni en 

fræðimenn hafa skilgreint hugtakið á þá leið að það merki að tryggja, með hjálp reglubundinna 

viðmiða, tilteknar aðgerðir eða kröfur sem varða neytenda- og umhverfisvernd, sem ekki verða 

eingöngu tryggðar með starfrækslu opins og samkeppnishæfs markaðar.189 Í tilskipuninni er 

hins vegar að finna sérstakt ákvæði sem veitir upplýsingar um opinberar þjónustuskyldur 

aðildarríkjanna ásamt neytendavernd.190 Ákvæðið er víðtækt og tekur á fjölda atriðum sem 

ómögulegt er að gera grein fyrir hér á tæmandi hátt. Í eftirfarandi umfjöllun verður þar af 

leiðandi einblínt á þær reglur um opinberar þjónustuskyldur sem sérstaklega varða 

flutningskerfi raforku. 

                                                           
184 Lagagrundvöllurinn í báðum tilvikum er það sem nú er 114. gr. SSESB. 
185 Anthony Doherty: „Retail market development and public service objectives“, bls. 394.  
186 Kim Talus: EU Energy law and Policy: A critical account, bls. 270-271 og Anthony Doherty, „Retail market 

development and public service objectives“, bls. 394. 
187 Anthony Doherty: „Retail market development and public service objectives“, bls. 395. 
188 Sjá Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Completing the Internal 

Energy Market, proposal for a Directive amending Directive 96/92/EC COM (2001) 125 final, bls. 18-19. 
189 Angus Johnston and Guy Block: EU Energy Law,  bls. 163 og Anthony Doherty, „Retail market development 

and public service objectives“, bls. 395. 
190 Sjá 3. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
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3.5.2 Skyldan til að veita opinbera þjónustu 

Mikilvægasta skyldan til að veita opinbera þjónustu hvílir á flutningsfyrirtækjum og í raun er 

starfræksla flutningskerfisins í sjálfu sér opinber þjónustuskylda.191 Eins og áður greinir hafa 

flutningsfyrirtækin einkarétt til starfsemi sinnar og sinna nauðsynlegri þjónustu fyrir alla 

borgara og iðnaðinn í heild. Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. þriðju raforkutilskipunarinnar er 

aðildarríkjunum hins vegar heimilt að skylda fyrirtæki til að sinna opinberri þjónustu í þágu 

almennra efnahagslegra hagsmuna. Þetta geta aðildarríkin þó einungis gert til að tryggja öryggi 

(t.d. afhendingaöryggi), reglufestu, gæði og útsöluverð, og vernd umhverfisins (þ.m.t. 

orkunotkun og loftlagsvernd). Opinberar þjónustuskyldur skulu vera vel skilgreindar, 

gagnsæjar og án mismununar. Þær skulu auk þess vera sannreynanlegar og tryggja jafnan 

aðgang raforkufyrirtækja í ESB að neytendum aðildaríkjanna.192 Þess ber að geta að taka má 

tillit til sérstakra aðstæðna í hverju aðildarríki fyrir sig.193  

 Af dómaframkvæmd ESB-dómstólsins má jafnframt ráða að opinberar þjónustuskyldur 

þurfa að gæta meðalhófs í framkvæmd, sbr. Federutility.194 Málið varðaði tiltekna ráðstöfun 

ítalskra stjórnvalda sem kvað á um ákveðin „viðmiðunarverð“ sem ítölsk orkufyrirtæki þurftu 

að taka mið af við sölu á jarðgasi til neytenda.195 Orkufyrirtækin voru ósátt með umrædda 

ráðstöfun og töldu afskipti ríkisins fara í bága við markmið ESB um frjálsan innri orkumarkað. 

ESB-dómstóllinn taldi að ekki væri útilokað að slíkar ráðstafanir væru heimilar samkvæmt 

Evrópurétti, en hins vegar þyrftu þær að uppfylla eftirtalin skilyrði:  

1) Stuðla að almennum efnahagslegum hagsmunum með þeim hætti að viðhalda sanngjörnu 

verði til neytenda á orku, að teknu tilliti til bæði markmiðsins um frjálst flæði og 

nauðsynlega vernd fyrir neytendur;  

2) rúmast innan kröfunnar um meðalhóf, þ.e. að ná markmiðinu um almenna efnahagslega 

hagsmuni og að vera tímabundnar;  

3) að vera skilgreindar með skýrum hætti, vera gagnsæjar og gilda án mismununar, vera 

sannprófanlegar og tryggja jafnan aðgang raforkufyrirtækja í ESB að innlendum 

neytendum.196   

                                                           
191 Sama má segja um starfrækslu dreififyrirtækja, en umfjöllun um þau fellur utan marka þessarar ritgerðar. 
192 Í því sambandi ber að taka fram að framkvæmdastjórnin hefur eftirlit með þeim ákvörðunum sem tilkynna ber 

samkvæmt 15. mgr. 3. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
193 Sjá 50. tölulið í aðfararorðum tilskipunar 2009/72/EB. 
194 EBD, mál C-265/08 Federutility, ECR 2010, bls. I-03377.  
195 Í málinu reyndi aðallega á 3. gr. tilskipunar 2003/55 um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir jarðgas 

sem fjallar um opinberar þjónustuskyldur. Þar sem ákvæðið er sambærilegt 3. gr. tilskipunar 2009/72/EB hefur 

málið fordæmisgildi um túlkun ákvæðisins í þriðju raforkutilskipuninni. 
196 Sjá nánar 43. – 46. mgr. dómsins. 
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 Í 14. mgr. 3. gr. þriðju raforkutilskipunarinnar er að finna undantekningarheimild sem 

heimilar aðildarríkjunum að ákveða að beita ekki tilteknum ákvæðum tilskipunarinnar að því 

leyti sem beiting reglnanna hindrar raforkufyrirtækin í því að geta sinnt þeim skyldum sem á 

þau eru lagðar í þágu almennra efnahagslegra hagsmuna.197 Mikilvægt er að undirstrika að 

einungis er heimilt að víkja frá umræddum ákvæðum tilskipunarinnar til að ná áðurgreindum 

markmiðum um að tryggja öryggi, reglufestu o.s.frv. Aðildarríkjunum er að jafnaði óheimilt 

að víkja frá öðrum ákvæðum en þeim sem mælt er sérstaklega fyrir um í umræddri málsgrein. 

Engu að síður ber aðildarríkjunum að taka tillit til 106. gr. SSESB, en líkt og vikið var að í 

kafla 3.1 kveður ákvæðið á um að  reglur Sáttmálanna, sérstaklega samkeppnisreglurnar, skuli 

gilda um fyrirtæki sem hefur verið falið að sinna þjónustu sem hefur almenna efnahagslega 

þýðingu, að því marki sem beiting þeirra kemur ekki í veg fyrir að viðkomandi fyrirtæki geti 

sinnt skyldu sinni. 

 Möguleiki aðildarríkjanna til að veita fyrirtækjum undanþágur frá tilskipuninni á grundvelli  

opinberrar þjónustuskyldu er þannig takmarkaður. Slíkar ráðstafanir þurfa sem sé að 

samræmast markmiðum 3. gr. ásamt því að fara ber vægustu leiðina til að lögmætt markmið 

umræddrar ráðstöfunar verði náð, með tilliti til viðskipta- og samkeppnisröskunnar.198 Við mat 

á því hvort ráðstöfunin uppfylli umrædd skilyrði horfir framkvæmdastjórnin á hvernig sömu 

markmiðum hefur verið náð í öðrum aðildarríkjum. Ef aðferðin sem notuð er annars staðar 

hefur ekki eins takmarkandi áhrif og krefst ekki neinnar undanþágu verður aðildarríkið að 

rökstyðja hvers vegna slík vægari aðferð nægir ekki til að ná markmiðinu sem stefnt er að.199  

 Af þessum ströngu skilyrðum leiðir að ólíklegt verður að telja að undanþágur verði veittar 

frá ákvæðum tilskipunarinnar á grundvelli röksemda um opinberar þjónustuskyldur. Sú 

staðreynd að mögulegt er að ná markmiðum um opinbera þjónustu með öðrum hætti, t.d. með 

því að gera skyldur um opinbera þjónustu að skilyrði fyrir leyfisveitingu með lögum, rennur 

jafnframt styrkari stoðum undir þessa ályktun.  

 

3.5.3 Neytendarvernd 

Eitt af meginmarkmiðum þriðju raforkutilskipunarinnar er að tryggja hagsmuni neytenda og 

bæta neytendavernd og er þetta markmið náskylt skyldunni um opinberar þjónustuskyldur.200 

                                                           
197 Um er að ræða 7. gr. um málsmeðferð vegna leyfisveitingar fyrir aukinni framleiðslugetu, 8. gr. um útboð 

vegna aukinnar framleiðslugetu, 32. gr. um aðgang þriðju aðila og 34. gr. um beinar línur. 
198 DG TREN Interpretation Note on Public Service Obligations, Commission Green Paper of 21.05.2003 on 

services of general interest COM (2003) 270 final. 
199 Anthony Doherty: „Retail market development and public service objectives“, bls. 405. 
200 Sjá t.d. 46. mgr. og 51. mgr. aðfararorða tilskipunar 2009/72/EB. Í 51. mgr. er lögð áhersla á að hagsmunir 

neytenda séu kjarni tilskipunarinnar og að meginskylda raforkufyrirtækja skuli vera að tryggja gæði þjónustu. 
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Þannig er stefnt að því að allir neytendur ESB hagnist af samkeppnishæfum innri 

raforkumarkaði og bera aðildarríkin ábyrgð á að neytendur geti notið þessara hagsmuna.201 Í 

42. tölul. aðfararorða tilskipunarinnar er undirstrikað að allur iðnaður og verslun, þ.m.t. lítil og 

meðalstór fyrirtæki, og ríkisborgarar ESB, sem njóta efnahagslegs ávinnings af innri 

markaðnum, njóti öflugrar neytendaverndar. Viðskiptavinir sem kaupa orku til heimilisnota, 

og eftir atvikum lítil fyrirtæki, skulu ennfremur njóta ákveðinnar opinberrar þjónustu.202 Í raun 

stuðla öll ákvæði 3. gr. tilskipunarinnar að því að tryggja neytendavernd, þar sem markmiðið 

með opinberri þjónustu er að tryggja hagsmuni neytenda. 

 

3.6 Samvinna milli flutningskerfisstjóra 

Eitt af markmiðum þriðja raforkupakkans var að styrkja samvinnu milli flutningskerfisstjóra í 

von um frekari samþættingu innri raforkumarkaðarins.203 Í reglugerð nr. 714/2009 um skilyrði 

fyrir aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri er að finna sérstakar ráðstafanir sem 

hafa þann tilgang að auka samvinnu flutningskerfisstjóra.204 Í fyrsta lagi mælir reglugerðin fyrir 

um almenna skyldu flutningskerfisstjóra til að vinna nánar saman.205 Í öðru lagi er kveðið á um 

stofnun ENTSO-E, sem er eins konar samtök evrópskra flutningskerfisstjóra.206 Um þessar 

mundir telja samtökin 41 flutningsfyrirtæki frá 34 löndum.207 Loks er meginmarkmiðið að fá 

flutningskerfisstjóra í Evrópu til að vinna saman á vettvangi ESB til að koma á virkum 

raforkumarkaði og tryggja sem besta stjórn, samræmda starfsemi og tækniframfarir 

raforkukerfisins.208 

Samstarf evrópskra flutningskerfisstjóra hófst árið 1999 með stofnun ETSO209 en í 

samtökunum áttu sæti flutningskerfisstjórar aðildarríkja ESB auk Noregs og Sviss. Helstu 

markmið samtakanna var að bæta stjórn flutningskerfa, viðhalda öryggi þeirra og vinna saman 

í átt að innri raforkumarkaði. Samvinnan í gegnum samtökin var valfrjáls ólíkt því sem nú gildir 

                                                           
201 Sjá t.d. g-lið 36. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
202 Í Viðauka I með tilskipuninni er ennfremur að finna ráðstafanir sem varða neytendavernd. 
203 Floris Graper og Christof Schoser: „The establishment of common network rules“, bls. 495. 
204 Með reglugerðinni var fyrri reglugerð nr. 1228/2003 sama efnis felld úr gild. Samkvæmt fyrri reglugerðinni 

byggðist samstarf flutningskerfisstjóranna að mestu leyti á valfrjálsri þátttöku þeirra sem þótti ófullnægjandi og 

var meðal annars ástæðan fyrir nýju reglugerðinni. Sjá Patrick Ryan: „A Re-energised Approach to a Competitive 

European Electricity Market“, bls. 63. 
205 Sjá 6. mgr. aðfararorða reglugerðar nr. 714/2009. 
206 Sjá 5. gr. reglugerðar nr. 714/2009. 
207 Það er ekki skilyrði að meðlimir ENTSO-E séu frá aðildarríkjum ESB. Til að mynda er Landsnet hf. meðlimur 

í samtökunum. 
208 Sjá 4. gr. reglugerðar nr. 714/2009. 
209 The European Transmission System Operators. 



 

  41  

 

í gegnum ENTSO-E. Frá og með 1. júlí 2009 var starfsemi ETSO lagt niður og starfsemi þess 

flutt yfir til ENTSO-E.210  

Meginverkefni ENTSO-E er að útbúa og samþykkja netkóða og áætlanir fyrir uppbyggingu 

skilvirkrar og samtengdrar evrópskrar raforkumarkaðar í samstarfi við framkvæmdastjórnina 

og ACER.211 Þess ber að geta að hvergi er skilgreint hvað felst nákvæmlega í hugtakinu 

netkóði. Með gerð netkóða er ætlunin að veita nauðsynlegar tæknilegar reglur sem eiga að 

tryggja bann við mismunun, skilvirka samkeppni og starfsemi markaðarins.212 Netkóðarnir eru 

þannig mikilvægir varðandi ýmislegt, t.d. fyrir þær reglur sem gilda um aðgang þriðju aðila. 

Hafa ber í huga að þessir netkóðar fjalla um flutning orku yfir landamæri, og eru því aðskildir 

frá þeim netkóðum, sem hverjum flutningskerfisstjóra er skylt að gera fyrir kerfið innan síns 

eigin ríkis.213  

Í reglugerð nr. 714/2009 er kveðið á um á hvaða sviðum samþykkja skuli netkóða, auk þess 

sem mælt er fyrir um ferlið við gerð þeirra.214 Gerð og samþykkt netkóðanna er langt og flókið 

ferli en með nokkurri einföldun felur það í sér eftirfarandi þætti. Frumkvæðið að setningu þeirra 

liggur almennt hjá framkvæmdastjórninni í samráði við ACER, ENTSO-E og viðeigandi 

hagsmunaaðila. Framkvæmdastjórnin stýrir almennt ferlinu og þarf að óska eftir að ACER 

útbúi rammaleiðbeiningar innan 6 mánaða fyrir ENTSO-E til að fara eftir þegar síðarnefndu 

samtökin semja svo sjálfa netkóðanna.215 Líkt og nafnið gefur til kynna hafa 

rammaleiðbeiningarnar aðeins leiðbeiningarhlutverki að gegna og eru ekki bindandi. Hins 

vegar er ólíklegt að stofnunin samþykki netkóða sem eru í ósamræmi við 

rammaleiðbeiningarnar. Því næst fer framkvæmdastjórnin fram á það við ENTSO-E að semja 

netkóða í samræmi við umræddar leiðbeiningar.216 Samtökin þurfa að hafa víðtækt samráð við 

ýmsa hagsmunaaðila og gæta gagnsæis til að tryggja sátt um netkóðanna. Þau þurfa jafnframt 

að gæta tímarammans sem þeim er veittur og samþykkja drög að kóðunum innan sanngjarns 

tíma sem þó má ekki vera lengri en 12 mánuðir. ACER leggur svo mat á drögin til að ganga úr 

                                                           
210 Sjá á vefsíðu ENTSO-E, https://www.entsoe.eu/news-events/former-associations/etso/Pages/default.aspx 

(skoðað 27. febrúar 2016). 
211 ACER, Agency for the cooperation of Energy Regulators, er ný stofnun á evrópskum vettvangi, sem getur tekið 

sjálfstæðar ákvarðanir fyrir orkumarkað ESB varðandi eftirlit og tæknileg álitamál. Nánar verður fjallað um 

stofnunina í kafla 3.7. 
212 Angus Johnston and Guy Block: EU Energy Law, bls. 148. 
213 Sjá 7. mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 714/2009. 
214 Sjá 6. gr. reglugerðar nr. 714/2009. 
215 Floris Graper og Christof Schoser: „The establishment of common network rules“, bls. 496. 
216 Sjá 6. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 714/2009. 

https://www.entsoe.eu/news-events/former-associations/etso/Pages/default.aspx
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skugga um að þau séu í samræmi við rammaleiðbeiningarnar og að því loknu eru drögin send 

til framkvæmdastjórnarinnar.217  

Netkóðarnir verða lagalega bindandi innan ESB eftir að hafa fengið meðmæli frá ACER 

og verið samþykktir af framkvæmdastjórninni. Kóðarnir gilda þar með í adildarríkjunum án 

frekari lögfestingar.218 Aðilar sem hafa hagsmuni að gæta geta lagt fram tillögu um breytingar 

á netkóðunum en í slíkum tilvikum fer málsmeðferðin eftir 7. gr. reglugerðarinnar. Eins getur 

ACER lagt fram breytingartillögur að eigin frumkvæði.219 

ENTSO-E hefur jafnframt ýmsum öðrum verkefnum að gegna sem hafa að markmiði að 

tryggja starfsemi og þróun flutningskerfisins. Samtökin skulu til að mynda samþykkja 

sameiginlegar rekstraraðgerðir og gera framtíðaráætlun fyrir kerfið. Þau bera einnig ábyrgð á 

starfsemi kerfisins í samræmi við netkóðanna og stýra áætlunargerð um fjárfestingar í kerfinu. 

Þá hafa þau eftirlit með þróun á afkastagetu þess.220 Um verkefni og skyldur ENTSO-E er að 

öðru leyti kveðið á með tæmandi hætti í 8. gr. reglugerðarinnar.  

 

3.7 Eftirlit með flutningskerfisstjórum 

3.7.1 Eftirlitsyfirvöld aðildarríkjanna 

Sífellt meiri kröfur eru gerðar um eftirlit með starfsemi raforkumarkaðarins.221 Þetta stafar 

einkum af því að raforkumarkaðurinn skiptist í samkeppnisstarfsemi og einokunarstarfsemi og 

fellur rekstur flutningskerfisins undir hið síðarnefnda. Líkt og fyrrgreind umfjöllun ber með sér 

þurfa raforkufyrirtæki aðgang að flutningskerfinu til að geta tekið þátt í samkeppni á 

raforkumarkaði. Flutningskerfisstjórar eru þannig í sterkri stöðu og geta t.d. einhliða ákveðið 

gjaldskrár og stjórnað aðgangi að flutningskerfinu. Af þessu leiðir að til þess að hægt sé að 

koma í veg fyrir að flutningskerfisstjórar hafi í hendi sér hverjir fái að taka þátt á 

raforkumarkaðnum er nauðsynlegt að hafa eftirlit með starfsemi þeirra. 

 Í þriðju raforkutilskipuninni er að finna mun ítarlegri ákvæði um eftirlitsyfirvöld en áður 

og má því segja að eftirlitsyfirvöldin spili mun stærra hlutverk í endurbættu lagaumhverfi 

raforkumála innan ESB.222 Nú er aðildarríki aðeins heimilt að tilnefna eitt innlent 

                                                           
217 Sjá 9. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 714/2009. 
218 Edith Hofer: „The Future Role of Regulation – More Europe”, bls. 164. 
219 Sjá 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 714/2009. 
220 Floris Graper og Christof Schoser: „The establishment of common network rules“, bls. 506. 
221 Emmanuel Cabau: „National Regulatory Authorities“, bls. 217. 
222 Í annarri raforktutilskipuninni var skyldum og valdheimildum eftirlitsyfirvalda komið fyrir í einu ákvæði, nánar 

tiltekið 23. gr. Í þriðju raforkutilskipuninni eru ákvæðin hins vegar sex talsins og er að finna í sérstökum kafla, 

þ.e. kafla IX. 
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eftirlitsyfirvald sem hefur umboð til að sinna eftirliti, sbr. 1. mgr. 35. gr. tilskipunarinnar.223 

Þetta þýðir jafnframt að ekki er lengur heimilt að skipta eftirlitsskyldunum á milli fleiri aðila, 

t.d. eftirlitsyfirvaldsins og viðkomandi ráðuneytis.224 Hins vegar er mögulegt að fela öðrum 

aðilum að sinna tilteknum skyldum, s.s. eftirlit með aðgangi að flutningskerfinu eða 

grunnvirkjum og eftirlit með þróun á samkeppni. Að öðrum kosti hvílir eftirlitsskyldan á 

herðum eftirlitsyfirvaldsins.225 Ef eftirlitið er falið öðrum aðila skal eftirlitsyfirvaldið þó hafa 

aðgang að öllum þeim upplýsingum sem koma fram við framkvæmd eftirlits af hálfu þess 

aðila.226   

 Eftirlitsyfirvaldið skal vera sjálfstætt og beita valdheimildum sínum á óhlutdrægan og 

gagnsæjan hátt.227 Það skal þannig vera sjálfstætt stjórnvald sem er lagalega aðgreint og starfar 

óháð bæði opinberum aðilum og einkaaðilum. Þetta þýðir að stofna verður sérstakan lögaðila 

sem er m.a. óháður ráðuneytum og öðrum stjórnvöldum og er nátengt kröfunni um að sjálfstæð 

eftirlitsyfirvöld eigi að geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir.228 Jafnframt er mikilvægt að tryggja 

sjálfstæði stjórnar og starfsfólks eftirlitsyfirvaldsins. Annars vegar ber að tryggja að þau reki 

störf sín óháð hvers konar markaðshagsmunum og hins vegar að þau taki ekki við beinum 

fyrirmælum frá stjórnvöldum, opinberum aðilum eða einkaaðilum í tengslum við eftirlitið.229 

Hafa verður í huga að krafan um sjálfstæði eftirlitsyfirvalda kemur ekki í veg fyrir að þau geti 

ráðfært sig við og unnið með öðrum yfirvöldum, s.s. samkeppnisyfirvöldum. Hins vegar þarf 

aðildarríkið að mæla fyrir um skýrt fyrirkomulag varðandi samvinnu yfirvaldanna.230 

 Við framkvæmd eftirlits skulu eftirlitsyfirvöld hafa tiltekin almenn markmið að leiðarljósi, 

sbr. 36. gr. þriðju raforkutilskipunarinnar. Markmiðin eru m.a. að stuðla að samkeppnishæfum, 

öruggum og sjálfbærum raforkumarkaði innan ESB, efla viðskipti yfir landamæri, stuðla að 

orkunýtni og notkun endurnýjanlegra orkugjafa, auka skilvirkni raforkukerfisins og tryggja 

neytendavernd og opinbera þjónustu.231 Eftirlitsyfirvöldin þurfa að hafa umrædd markmið í 

huga þegar kemur að því að uppfylla skyldur sínar samkvæmt ákvæðum tilskipunarinnar. Hinar 

                                                           
223 Samkvæmt 1. mgr. 23. gr. tilskipunar 2003/54/EB var heimilt að tilnefna einn eða fleiri aðila til að gegna 

hlutverki eftirlitsyfirvalda. Slíkt er ekki heimilt lengur. 
224 Í 3. mgr. 35. gr. er þó gerð undantekning frá meginreglunni um eitt innlent eftirlitsyfirvald. Samkvæmt 

ákvæðinu er aðildarríkjum heimilt að tilnefna sérstakt eftirlitsyfirvald fyrir lítil svæði sem eru landfræðilega 

einangruð og þar sem orkunotkun árið 2008 var minni en 3% af heildarnotkun aðildarríkisins. 
225 Sjá 2. mgr. 37. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
226 Þessar upplýsingar eru ekki takmarkaðar við skýrslu eða niðurstöðu viðkomandi eftirlitsaðila, heldur taka til 

allra upplýsinga sem safnað er við eftirlitið, þ.m.t. upplýsingar sem þagnarskylda ríkir um. 
227 Sjá 4. mgr. 35. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
228 Emmanuel Cabau: „National Regulatory Authorities“, bls. 223-225. 
229 Sjá b-lið 4. mgr. 35. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
230 Sjá nánar 2. mgr. 37. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
231 Þess ber að geta að markmiðin eru í samræmi við heildarmarkmið tilskipunarinnar. 
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almennu skyldur eftirlitsyfirvaldanna er að finna í 1. mgr. 37. gr. tilskipunarinnar. Ákvæðið er 

mjög langt og ítarlegt og þar af leiðandi er ómögulegt að gera tæmandi grein fyrir þeim skyldum 

sem það leggur á herðar eftirlitsyfirvaldsins. Þó ber að árétta að ákvæðið mælir fyrir um 

lágmarksskyldur sem þýðir að aðildarríkjunum er heimilt að mæla fyrir um ítarlegri skyldur í 

landslögum sínum.232 Skyldurnar fela m.a. í sér eftirlit með gjaldskrármálefnum, almennt 

eftirlit með raforkufyrirtækjum og neytendavernd. Einnig falla hér undir skyldur 

eftirlitsyfirvalda í sambandi við tilnefningu sjálfstæðs flutningsstjóra eða sjálfstæðs 

kerfisstjóra. 

 Loks er það grundvallaratriði að eftirlitsyfirvöldum séu veittar nægar heimildir til að geta 

framfylgt eftirlitsskyldum sínum á fullnægjandi hátt. Heimildirnar eru taldar upp í 4. mgr. 37. 

gr. tilskipunarinnar en ákvæðið hefur að geyma lágmarkskröfur. Aðildarríkjunum er því heimilt 

að veita eftirlitsyfirvöldum umfangsmeiri og ítarlegri heimildir.233 Samkvæmt ákvæðinu hefur 

eftirlitsyfirvaldið heimild til að: a) taka bindandi ákvarðanir hvað raforkufyrirtæki varðar; b) 

rannsaka virkni raforkumarkaðarins og ákveða og framfylgja aðgerðum til að ýta undir virka 

samkeppni og tryggja virkni markaðarins; c) fá aðgang að öllum nauðsynlegum upplýsingum 

frá raforkufyrirtækjum og sem tengjast hlutverki eftirlitsyfirvaldsins og; d) mæla fyrir um 

viðurlög á hendur raforkufyrirtækjum sem brjóta gegn skyldum samkvæmt tilskipuninni eða 

bindandi ákvörðun eftirlitsyfirvaldsins.234 Ákvarðanir teknar af eftirlitsyfirvaldi skulu vera 

rökstuddar á fullnægjandi hátt og aðildarríkin skulu tryggja að þeir aðilar sem hafa þurft að 

sæta ákvörðun eftirlitsyfirvaldsins hafi kost á að kæra ákvörðunina til óháðs úrskurðaraðila.235 

 

3.7.2 ACER 

Eftirlitsyfirvöld í aðildarríkjunum hafa einungis valdheimildir til að taka ákvarðanir sem varða 

raforkumarkaðinn innan viðkomandi ríkis, sem þýðir að ákvarðanir þeirra hafa ekki áhrif yfir 

landamæri.236 Þegar viðskipti með raforku eiga sér stað milli landa þarf hún að fara um 

samtengla sem liggja á landamærum.237 Fyrir gildistöku þriðja raforkupakkans voru engar 

sérstakar reglur til staðar um heimildir til að taka bindandi ákvarðanir varðandi ágreining sem 

kunni að koma upp í viðskiptum með raforku á milli ríkja, heldur varðaði það eftirlitsaðila í 

hvoru aðildarríkinu fyrir sig. Ef viðkomandi eftirlitsaðilar gátu ekki komist að samkomulagi 

                                                           
232 Emmanuel Cabau: „National Regulatory Authorities“, bls. 228-229. 
233 Emmanuel Cabau: „National Regulatory Authorities“, bls. 241. 
234 Sjá nánar a) – d) lið 4. mgr. 37. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
235 Sjá 17. mgr. 37. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
236 Florian Ermacora: „The Agency for the cooperation of Energy Regulators (ACER)“, bls. 257. 
237 Samtenglar eru skilgreindir í 13. tölul. 2. gr. tilskipunar 2009/72/EB sem búnaður sem notaður er til að tengja 

saman raforkukerfi. 
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um aðgang að grunnvirkinu var komið í veg fyrir viðkomandi fjárfestingu enda gat enginn aðili 

skorið úr um ágreininginn.238  

 Í þriðja raforkupakkanum er að finna reglur sem leggja áherslu á að koma á fót einhvers 

konar sjálfstæðu kerfi á evrópskum vettvangi til að auka samstarf milli innlendra 

eftirlitsyfirvalda.239 Líkt og fyrrgreind umfjöllun sýnir er í reglunum að finna ítarlegri kröfur 

um sjálfstæði eftirlitsyfirvalda ásamt því að aukið hefur verið við valdheimildir þeirra með því 

að gefa þeim heimildir til að taka einstakar ákvarðanir, framkvæma rannsóknir, afla upplýsinga 

og kveða á um refsingar.240 Þá var einnig kveðið á um stofnun ACER, nýja stofnun sem getur 

tekið sjálfstæðar ákvarðanir fyrir raforkumarkað ESB varðandi eftirlit og tæknileg álitamál með 

það fyrir sjónum að láta viðskipti með raforku yfir landamæri ganga sem skyldi. ACER er 

eftirlitsstofnun í skilningi Evrópuréttar og hefur eigin lagastoð í reglugerð nr. 713/2009.241 

Stofnunin er hins vegar ekki eiginlegt eftirlitsyfirvald, heldur er henni komið á fót til að 

auðvelda samvinnu milli innlendra eftirlitsyfirvalda. Stofnunin er sjálfstæð gagnvart 

framkvæmdastjórninni, aðildarríkjunum og orkufyrirtækjum. 

 Meginverkefni ACER er að gefa út álit og tilmæli, sem getur m.a. verið beint til 

flutningskerfisstjóra og innlendra eftirlitsyfirvalda. Stofnunin getur jafnframt tekið sjálfstæðar 

ákvarðanir í einstökum málum sem varða álitamál um viðskipti með raforku yfir landamæri.242 

Þá getur stofnunin lagt rammaleiðbeiningar fyrir framkvæmdastjórnina.243 ACER ber að hafa 

víðtækt samráð við ýmsa aðila við framkvæmd verkefna og eru strangar kröfur gerðar um 

gagnsæi af hennar hálfu.244 Einnig er samvinna milli innlendra eftirlitsyfirvalda og ACER 

nauðsynleg til að ná samræmdri beitingu Evrópuréttar í öllum aðildarríkjunum.  

 Loks ber að nefna að þátttaka í innviðum ACER er ekki takmörkuð við aðildarríki ESB og 

eru skilyrðin fyrir þátttöku þriðju ríkja útlistuð í 31. gr. reglugerðar nr. 713/2009. Í einföldu 

máli geta þau þriðju ríki tekið þátt, sem hafa innleitt og samþykkt að beita orkulöggjöf ESB og 

gert sérstakan samning þar að lútandi.245 EES-samningurinn er gott dæmi um slíkan samning. 

                                                           
238 Edith Hofer: „The Future Role of Regulation – More Europe”, bls. 139. 
239 Sjá reglugerð nr. 713/2009 um að koma á fót stofnun um samstarf orkueftirlitsaðila. 
240 Sjá 4. mgr. 37. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
241 Communication of the Commission to the European Parliament and the Council on European Agencies – The 

way forward, COM(2008) 135 final. 
242 Sjá d-lið 4. gr. reglugerðar nr. 713/2009. 
243 Sjá fyrrgreinda umfjöllun í kafla 3.6. 
244 Sjá 4. mgr. 10. gr. reglugerðar nr. 713/2009. 
245 Í þeim samningi þarf að mæla fyrir um eðli og umfang aðildarinnar, ásamt ákvæðum um fjárframlög og 

starfsfólk, á lagalega bindandi hátt. 
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Auk þess að innleiða orkulöggjöf ESB er skilyrði fyrir þátttöku í ACER að löggjöfinni sé beitt 

á virkan hátt.246  

 

3.7.3 Samantekt 

Eftirlitsyfirvöld aðildarríkjanna gegna mikilvægu hlutverki í endurbættu lagaumhverfi 

raforkumála innan ESB enda hafa töluverðar breytingar átt sér stað hvað eftirlitsskyldur varðar. 

Fyrirkomulag eftirlitsins hefur verið einfaldað til muna og strangari skilyrði verið sett varðandi 

sjálfstæði eftirlitsyfirvalda. Aðildarríkjunum er nú aðeins heimilt að tilnefna eitt innlent 

eftirlitsyfirvald til að sinna eftirliti og skal það vera lagalega aðgreint frá öðrum stjórnvöldum. 

Þá er óheimilt að skipta eftirlitsskyldunum á milli fleiri aðila, s.s. eftirlitsyfirvaldsins og 

tiltekins ráðuneytis. Með þessum breytingum hefur því verið komið á skilvirkara eftirlitskerfi. 

Ákvæði þriðju raforkutilskipunarinnar veita eftirlitsyfirvöldum ítarlegri heimildir til að 

framfylgja skyldum sínum auk þess sem að eftirlitsskyldum þeim til handa hefur verið fjölgað. 

Samkvæmt því er aðildarríkjunum nú heimilt að veita eftirlitsyfirvöldum umfangsmeiri 

heimildir en áður. Loks hefur verið lögð aukin áhersla á samvinnu milli eftirlitsyfirvalda 

aðildarríkjanna auk þess sem skref er stigið í átt að miðlægri stjórnun á eftirliti á evrópskum 

vettvangi með stofnun ACER. Stofnunin hefur heimild til að taka sjálfstæðar ákvarðanir fyrir 

raforkumarkað ESB varðandi eftirlit og tæknileg álitamál með það fyrir sjónum að láta 

viðskipti með raforku yfir landamæri ganga sem skyldi. Þá er líklegt að samvinna milli 

innlendra eftirlitsyfirvalda og ACER muni leiða til samræmdari beitingar Evrópuréttar í öllum 

aðildarríkjunum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
246 Commission Staff Working Paper on the Possibility of Neighbouring Countries and their Transmission System 

Operators to Participate in ACER and in the ENTSOs SEC(2011) 546, bls. 3. 
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4 Meginreglur íslensks réttar um flutningskerfi raforku 

4.1 Lagaumhverfið á Íslandi  

Í þessum hluta verður leitast við að gera grein fyrir meginreglum íslensks réttar um 

flutningskerfi raforku. Megináherslan í umfjölluninni snýr að raforkulögum nr. 65/2003 og 

þeim skyldum sem þau lög mæla fyrir um varðandi flutningskerfið ásamt helstu álitaefnum í 

íslenskri réttarframkvæmd. Raforkulögin voru samþykkt vorið 2003 og hefur þeim verið breytt 

töluvert síðan, ekki síst vegna tilkomu nýrra réttargerða á sviði Evrópuréttar. Auk þess hafa 

ýmsar reglugerðir verið settar með stoð í lögunum og ber þar helst að nefna reglugerð nr. 

1040/2005 um framkvæmd raforkulaga. Þá er að finna ýmsa aðra löggjöf sem snertir skipan 

raforkumála á Íslandi, s.s. lög um Landsvirkjun nr. 42/1983 með síðari breytingum og vatnalög 

nr. 15/1923 með síðari breytingum.  

 Flutningskerfi raforku á Íslandi var byggt upp til að tryggja öruggan flutning raforku til 

allra landsmanna og til að anna orkuþörf stóriðjufyrirtækja.247 Ísland hefur mikla sérstöðu í 

orkumálum miðað við önnur Evrópuríki. Á Íslandi stafar nánast öll raforkuframleiðsla frá 

endurnýjanlegum orkugjöfum, s.s. jarðvarma og vatnsorku, andstætt flestum Evrópuríkjum þar 

sem raforkan á uppruna sinn í jarðefnaeldsneyti og kjarnorku.248 Íslenskt raforkuumhverfi er 

einnig frábrugðið þeirri evrópsku að því leyti að Ísland er eyja og því ótengd öðrum ríkjum 

hvað raforkukerfið varðar. Raforkumarkaðurinn er því landfræðilega afmarkaður og íslenskir 

raforkuframleiðendur og neytendur þar með útilokaðir frá hinum sameiginlega innri 

raforkumarkaði ESB. Hvað sem því líður hefur íslenskur raforkuréttur ekki farið varhluta af 

fyrrgreindri þróun innan ESB. 

 Stór hluti orkulöggjafar ESB hefur verið tekinn upp í EES-samninginn og er þar af leiðandi 

skuldbindandi fyrir íslensk stjórnvöld.249 Í 24. gr. EES-samningsins er að finna ákvæði um 

orkumál og er í greininni vísað til IV. viðauka samningsins. Í viðaukanum er að finna þær 

réttargerðir sem teknar hafa verið upp í EES-samninginn. Meðal þeirra réttargerða er önnur 

raforkutilskipunin um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir raforku en tilskipunin var 

                                                           
247 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 2953. Sjá einnig Framtíðarskipulag raforkuflutnings á Íslandi, bls. 14. 
248 Uppruni raforku – stöðluð yfirlýsing fyrir árið 2014, http://www.orkustofnun.is/media/upprunaabyrgdir/OS-

yfirlysing-2014-A4.pdf (skoðað 25. mars 2016).  
249 Þess ber að geta að tilskipun 2003/55/EB um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir jarðgas hefur ekki 

verið inleidd í íslenskan rétt þar sem engin starfsemi fellur undir gildissvið tilskipunarinnar hér á landi. Það var 

skoðun íslenskra stjórnvalda að samkomulag væri um að Ísland þyrfti þess vegna ekki að innleiða umrædda 

tilskipun. Hins vegar hefur engin formleg undanþága verið veitt og hefur Eftirlitsstofnun EFTA sent íslenskum 

stjórnvöldum formlegt bréf vegna skorts á innleiðingu hennar. Eins hefur tilskipun 2009/73/EB, sem fellir úr gildi 

gildandi tilskipun um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir jarðgas, ekki verið felld inn í EES-

samninginn, en Ísland hefur þegar óskað eftir formlegri undanþágu frá tilskipuninni. Sjá Viðauki II: Um 

samningskaflana sem liggja til grundvallar aðildarviðræðum Íslands og Evrópusambandsins, bls. 149. 

http://www.orkustofnun.is/media/upprunaabyrgdir/OS-yfirlysing-2014-A4.pdf
http://www.orkustofnun.is/media/upprunaabyrgdir/OS-yfirlysing-2014-A4.pdf
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felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 146/2005.250 

Það er því engum vafa undirorpið að aðild Íslands að samningnum hefur haft töluverð áhrif á 

orkumál landsins. Þegar þetta er skrifað hefur þriðja raforkutilskipunin hins vegar ekki enn 

verið innleidd í heild sinni í íslenskan rétt. Í kafla 5 og 6 verður nánar vikið að álitaefnum sem 

upp hafa komið varðandi innleiðingu þriðju raforkutilskipunarinnar. Fyrst verður hins vegar 

ítarlega fjallað um þau ákvæði raforkulaga sem lúta að flutningskerfi raforku auk ágreinings í 

íslenskri réttarframkvæmd.  

 

4.2 Raforkulög nr. 65/2003 með síðari breytingum 

4.2.1 Uppbygging og rekstur flutningskerfisins 

Fyrir setningu raforkulaganna gegndi Landsvirkjun lykilhlutverki í raforkumálum á Íslandi.251 

Landsvirkjun sá bæði um framleiðslu og flutning á raforku og samkvæmt lögum var tilgangur 

Landsvirkjunar að vinna, flytja og selja raforku til almenningsrafveitna og iðjufyrirtækja. 

Landsvirkjun sá einnig um uppbyggingu og rekstur raforkuvera ásamt meginstofnlínukerfi 

landsins.252 Ákveðin vatnaskil áttu sér stað í raforkumálum á Íslandi við innleiðingu á fyrstu 

raforkutilskipun ESB með setningu raforkulaganna enda fólu þau í sér heildarendurskoðun á 

löggjöf um m.a. flutning á raforku og aðskilnaður þess frá öðrum þáttum raforkukerfisins varð 

óumflýjanlegur. Markmið raforkulaganna er að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi 

og efla þannig atvinnulíf og byggð í landinu.253 Þannig eiga hagkvæmnissjónarmið að ráða 

fjárfestingu svo að notendur fái rétt skilaboð í gegnum verðkerfið. 

Með raforkulögunum var þannig nánar tiltekið ráðist í heildarendurskoðun á löggjöf um 

vinnslu, flutning, dreifingu og sölu raforku. Byggt var á nýjum viðhorfum í raforkumálum sem 

fólust í því að skilja í sundur náttúrulega einkasöluþætti raforkukerfisins.254 Slíkur aðskilnaður 

var fyrsta skrefið í nýskipan raforkumála og var í takt við það sem var að gerast víða um heim, 

ekki síst í Evrópu og þá fyrst og fremst innan ESB.255 Raforkubúskapurinn var með öðrum 

orðum endurskipulagður með markaðssjónarmið að leiðarljósi í vinnslu og sölu raforku. 

Samkvæmt 8. gr. raforkulaga skal nú eitt fyrirtæki annast flutning raforku og kerfisstjórnun 

á Íslandi. Í ákvæðinu er sérstaklega tekið fram að fyrirtækið skuli vera hlutafélag og stunda 

                                                           
250 Með upptöku annarrar raforkutilskipunarinnar (2003/53/EB) var fyrsta raforkutilskipunin (96/92/EB) jafnframt 

felld niður. 
251 Í lögum um Landsvirkjun nr. 42/1983 er Landsvirkjun skilgreind sem sameignarfyrirtæki ríkissjóðs og 

Eignarhluta ehf. Samkvæmt lögunum á ríkissjóður 99,9% eignarhluta í fyrirtækinu og Eignarhlutir ehf. 0.1%.  
252 Skýrsla starfshóps um lagaramma orkumála frá október 2011, bls. 8. 
253 Sjá 1. gr. raforkulaga. 
254 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 2935. 
255 Sjá nánar í fyrri umfjöllun, sbr. kafla 3.1. 
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rekstur sinn á grundvelli rekstrarleyfis ráðherra. Sú krafa er gerð að flutningsfyrirtækið gæti 

fyllsta hlutleysis og jafnræðis við starfsemi sína og af þeim sökum ber viðkomandi aðila að 

halda sig frá því að stunda aðra starfsemi en nauðsynleg er til að hann geti sinnt hlutverki sínu. 

Í maí 2004 voru samþykkt lög nr. 75/2004 um stofnun Landsnets hf. og félaginu falið að 

sjá um flutning raforku frá orkuframleiðendum til kaupenda, hvort sem það voru dreifiveitur 

eða stóriðjufyrirtæki. Auk þess var félaginu falið að annast stýringu og gæslu 

raforkuflutningskerfisins.256 Landsneti hf. er óheimilt að stunda aðra starfsemi en þá sem er 

nauðsynleg til að geta rækt skyldur samkvæmt umræddum lögum. Þá er mikilvægt að sjálfstæði 

félagsins gagnvart öðrum fyrirtækjum sem stunda vinnslu, dreifingu eða sölu raforku verði ekki 

dregið í efa. Samkvæmt þessu er mikilvægt að stjórnarmenn séu óháðir vinnslu- og 

sölufyrirtækjum raforku.257 

Í tengslum við innleiðingu fyrstu raforkutilskipunarinnar urðu jafnframt 

grundvallarbreytingar á regluverki og stjórnsýslu raforkumála. Leyfisveitingarvald var fært frá 

Alþingi til ráðherra og Orkustofnun var falið stjórnsýsluhlutverk. Áður hafði Orkustofnun 

einungis annast orkurannsóknir og ráðgjöf við stjórnvöld en fór ekki með eiginlegt 

stjórnsýsluvald.258 Í greinargerð með frumvarpi til raforkulaga var lögð áhersla á að opinbert 

eftirlit skyldi ekki fara umfram það sem nauðsyn bæri til. Þannig var miðað við að eftirlitið 

yrði sem mest hjá orkufyrirtækjunum sjálfum, þ.e. innra eftirlit, þó að óneitanlega var ekki hjá 

því komist að mæla fyrir um ákveðið ytra eftirlit.259 Með raforkulögum var Orkustofnun falið 

víðtækt umsjónarhlutverk í raforkumálum, einkum eftirlit með sérleyfisþáttum, þ.e. flutningi 

og dreifingu raforku. Auk eftirlits Orkustofnunar sætir starfsemi raforkufyrirtækja einnig 

eftirliti Samkeppnisstofnunar samkvæmt samkeppnislögum nr. 44/2005.260 

 

4.2.2 Skyldur flutningsfyrirtækisins 

Ákveðnar skyldur hafa verið lagðar á flutningsfyrirtækið samkvæmt 9. gr. raforkulaganna, með 

það fyrir augum að tryggja meginmarkið laganna um gæði, öryggi og áreiðanleika 

raforkuafhendingar á hagkvæman hátt. Flutningsfyrirtækinu er samkvæmt þessu skylt að reisa 

nýjar flutningslínur og endurbyggja línur ef það er nauðsynlegt til að tryggja umrædd 

markmið.261 Á sömu forsendum er flutningsfyrirtækinu skylt að viðhalda eigin línum. Það skal 

                                                           
256 Sjá 2. gr. laga nr. 75/2004. 
257 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 2954. 
258 Skýrsla starfshóps um lagaramma orkumála frá október 2011, bls. 9. 
259 Alþt. 2002-03, A-deild bls. 2946. 
260 Í 1. mgr. 24. gr. raforkulaga er beinlínis gert ráð fyrir þessu. 
261 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 2955. 
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jafnframt taka tillit til stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins og hefur 

Orkustofnun eftirlit með að flutningsfyrirtækið hafi ofangreind sjónarmið að leiðarljósi við 

það. Orkustofnun fylgist þannig með hvort nauðsynlegar línur séu byggðar og enn fremur að 

ekki sé ráðist í byggingu nýrra lína sem engin þörf er á. Sérstök tilkynningarskylda er lögð á 

flutningsfyrirtækið um að tilkynna Orkustofnun um ný flutningsvirki áður en þau eru tekin í 

notkun og skal Orkustofnun hafa eftirlit með að slík framkvæmd sé í samræmi við 

framkvæmdaráætlun, sbr. 2. mgr. 9. gr. raforkulaganna.  

Í úrskurði úrskurðarnefndar raforkumála 23. janúar 2013 (1/2013) var talið að Landsnet 

hf. hefði borið að sækja um sérstakt leyfi fyrir tengivirki á Ísafirði á grundvelli 2. mgr. 9. gr. 

raforkulaga. Í málinu hafði Landsnet hf. haldið því fram að aðeins stærri fjárfestingar 

fyrirtækisins í flutningsvirkjum væru leyfisskyldar sem þýddi að túlka bæri 2. mgr. 9. gr. 

raforkulaga á þann veg að leyfisskyldan tæki aðeins til raflína yfir nánar tilgreindum 

stærðarmörkum.  Í þessu sambandi tók úrskurðarnefndin eftirfarandi fram:  

Markmið löggjafans með því að gera framkvæmdir flutningsfyrirtækis háðar leyfisveitingu 

Orkustofnunar eru m.a. að gera stofnuninni kleift að rækja eftirlitsskyldur sem henni hafa 

verið faldar samkvæmt raforkulögum [...]. Er hér einkum átt við að Orkustofnun skal m.a. hafa 

eftirlit með því að flutningskerfi séu byggð upp á hagkvæman hátt með hliðsjón af öryggi, skilvirkni 

og áreiðanleika.  

Úrskurðarnefndin taldi ótvírætt að bygging nýrra raflína í málinu leiddi til uppsetningar nýrra 

tengivirkja enda ætti hvort tveggja rót að rekja til nýlegra krafna vegna snjóðflóðavarna. 

Framkvæmdirnar tengdust því náið og höfðu í för með sér kostnað sem óhjákvæmilegt var að 

meta saman þegar tekin var afstaða til hagkvæmni framkvæmdanna.  

 

a) Skyldan til að reka flutningskerfið 

Ein af meginskyldum flutningsfyrirtækisins er að sjá um rekstur flutningskerfisins.262 Í rekstri 

flutningskerfisins felst m.a. tengiskylda og þar sem um sérleyfisstarfsemi er að ræða er 

mikilvægt að allar virkjanir og allir notendur hafi jafnan aðgang að kerfinu. Sá sem óskar eftir 

tengingu þarf hins vegar að uppfylla þau tæknilegu skilyrði sem krafist er ásamt því að greiða 

tengigjaldið samkvæmt ákvæðum í gjaldskrá.263 Aðeins í undantekningartilfellum er heimilt að 

synja um aðgang að kerfinu og eru sjónarmiðin sem leggja má til grundvallar hvað synjun 

varðar tæmandi talin í lögunum.264 Sjónarmiðin sem heimilt er að byggja synjunina um aðgang 

að flutningskerfinu á eru flutningsgeta, öryggi og gæði kerfisins. Strangar kröfur eru gerðar til 

                                                           
262 Sjá nánar í 3. mgr. 9. gr. raforkulaga. 
263 Nánar er fjallað um gjaldskrár í kafla 4.3. 
264 Sjá 1. tölul. 3. mgr. 9. gr. raforkulaganna. Umrædd sjónarmið eru í samræmi við þriðju raforkutilskipunina.  
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rökstuðnings synjunar og aðilinn sem synjað er um tengingu getur óskað eftir að fá upplýsingar 

um með hvaða hætti og innan hvaða tíma gera megi breytingar á kerfinu sem leiði til þess að 

unnt sé að tengja hann. Synjunin skal vera skrifleg og rökstudd. 

Flutningsfyrirtækinu ber að tryggja áreiðanleika kerfisins og útvega rafmagn í stað þess 

sem hefur tapast í kerfinu. Fyrirtækið verður að semja um kaup á orku vegna taps við 

vinnslufyrirtæki og verður kostnaðurinn metinn inn í gjaldskránna. Þannig koma töp ekki inn í 

samninga milli kaupenda og seljenda raforku. Flutningsfyrirtækinu ber einnig að útvega launafl 

fyrir kerfið og er það nauðsynlegur þáttur raforkukerfisins til þess að draga úr orkutöpum og 

tryggja spennugæði. Taka þarf tillit til launafls í áætlunum um rekstur og uppbyggingu kerfisins 

til að flutningskerfið verði sem hagkvæmast og verður kostnaður vegna þessa einnig tekinn inn 

í gjaldskrá.265 Loks skal fyrirtækið sjá til þess að fyrir liggi spá um raforkuþörf og áætlun um 

uppbyggingu flutningskerfisins.  Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi til raforkulaga 

kemur m.a. fram að spá um raforkuþörf sé til þess ætluð að flutningsfyrirtækið geti sem best 

sinnt flutningshlutverki sínu.  

Rekstur flutningskerfisins var m.a. til umfjöllunar í dómi Hérd. Rvk. 16. nóvember 2015 

(E-316/2015). Málavextir voru þeir að Landsnet hf. hafði kynnt drög að kerfisáætlun og 

umhverfisskýrslu fyrir árin 2014 til 2023 á heimasíðu sinni og hafði L komið athugasemdum 

sínum við drögin á framfæri í kjölfarið. Í athugasemdunum var m.a. að finna rök fyrir því að 

fyrirtækið skyldi íhuga að leggja jarðstrengi. Þar sem hvorki hafði verið tekið tillit til 

athugasemdanna né rituð um þær greinargerð taldi L að Landsnet hf. hefði ekki farið að lögum 

við afgreiðslu kerfisáætlunarinnar og krafðist þess að áætlunin yrði felld úr gildi.  

Dómurinn tók fram að spár um uppbyggingu flutningskerfisins væru nauðsynlegar til að 

tryggja að flutningsfyrirtækið og stjórnvöld hafi fulla yfirsýn yfir þörf fyrir uppbyggingu 

kerfisins sem og að flutningsfyrirtækið geti annast raforkuflutninga. Hins vegar taldi 

dómstóllinn að í kerfisáætlun fælist ekki ákvörðun stjórnvalds, sem beindist að tilteknum aðila 

eða aðilum, né hafði áætlunin bindandi réttaráhrif um úrlausn tiltekins máls, svo að talið yrði 

að um væri að ræða stjórnvaldsákvörðun í skilningi stjórnsýsluréttar. Á grundvelli 

áætlunarinnar kynnu hins vegar að vera teknar ákvarðanir um framkvæmdir sem háðar væru 

leyfisveitingu af hálfu stjórnvalds. Samkvæmt þessu var ómögulegt að fella kerfisáætlunin úr 

gildi á grundvelli meginreglna stjórnsýsluréttar. Landsnet hf. var þannig sýknað af kröfu L. 

 

 

                                                           
265 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 2955-2956. 
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b) Kerfisstjórnun 

Í 4. mgr. 9. gr. raforkulaganna er mælt fyrir um kerfisstjórnun. Meginhlutverk kerfisstjórnunar 

felst í því að stilla saman raforkuvinnslu og raforkuþörf svo að hægt sé að mæta frávikum milli 

umsaminna kaupa og raforkunotkunar.266 Stjórnstöð flutningsfyrirtækisins sér um stjórnun 

flutningskerfisins en þar að auki er gert ráð fyrir að hún tengist öllum virkjunum til að geta 

stillt saman vinnslu og notkun raforku á hverjum tíma og til að geta brugðist við truflunum í 

kerfinu.267 Þetta hefur í för með sér að vinnslufyrirtækjum ber að tilkynna flutningsfyrirtækinu 

um alla sölusamninga og láta vita hvernig rekstri virkjana eigi að vera háttað til að mæta þessum 

samningum. Raforkulögin gera jafnframt ráð fyrir að flutningsfyrirtækið setji reglur hvað 

kerfisstjórnun varðar í samráði við raforkufyrirtæki og með samþykki ráðherra.268 Slíkar reglur 

hafa verið settar, sbr. reglugerð nr. 513/2003 um kerfisstjórnun í raforkukerfinu.  

Við rekstur kerfisins ber flutningsfyrirtækinu jafnframt að tryggja nægjanlegt framboð 

reiðuafls sem er gert með samningum við vinnsluaðila. Kostnaðurinn af því endurspeglast svo 

í gjaldskrá flutningsfyrirtækisins. Aðrar rekstrarskyldur felast m.a. í samræmingu notkunarferla 

og mælingaskyldu á flæði bæði inn og út af flutningskerfinu. Flutningsfyrirtækinu ber að sjá 

til þess að vinnslu- og söluaðilar hafi aðgang að mælingunum. Það getur hvort tveggja annast 

mælingarnar sjálft eða falið það öðrum, svo sem sérhæfðu mælingarfyrirtæki. 

Flutningsfyrirtækið ber þó ætíð ábyrgð á þeim og verður að tryggja að trúnaði sé haldið um 

gögnin.269 Loks ber flutningsfyrirtækinu að hafa tiltækar ákveðnar viðbragðsáætlanir auk þess 

að annast samræmingu neyðaraðgerða í kerfinu. Einnig þarf fyrirtækið að vera tilbúið að 

bregðast við í vá og tryggja tengsl við yfirstjórn almannavarna ef einhver óskar þess.270 Þessar 

neyðarskyldur eru nýmæli og urðu hluti af raforkulögunum með breytingarlögum, nr. 67/2008. 

Helstu ástæður fyrir breytingunum var einkum að styrkja raforkuiðnaðinn til að geta tekist á 

við meiri háttar vá með samhæfingu aðgerða.271  

  

c) Réttindi og skyldur flutningsfyrirtækisins varðandi upplýsingar 

Flutningsfyrirtækið hefur aðgang að öllum upplýsingum vinnslufyrirtækja, dreifiveitna og 

raforkusala sem nauðsynlegar eru til að það geti rækt hlutverk sitt.272 Flutningsfyrirtækið getur 

                                                           
266 Sjá 1. tölulið 4. mgr. 9. gr. raforkulaga. 
267 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 2957. 
268 Sjá 6. mgr. 9. gr. raforkulaga. 
269 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 2956. 
270 Samkvæmt skilgreiningu í 20. tölul. 3. gr. raforkulaga er með vá átt við atburð sem ógnar almannahag, öryggi 

fólks, mannvirkja og starfsemi, og kallar á að neyðarstjórnun verði gerð virk. Atburðurinn getur valdið stórfelldum 

truflunum á raforkuflutningi, framleiðslu eða dreifingu raforku á tilteknu svæði. 
271 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 6389. 
272 Sjá 7. mgr. 9. gr. raforkulaga. 
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óskað eftir þeim upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að það geti rækt hlutverk sitt samkvæmt 

lögum, reglugerðum og samningum. Á flutningsfyrirtækinu hvílir trúnaðarskylda og er sú 

skylda afar mikilvæg í ljósi þeirra upplýsinga sem fyrirtækið hefur aðgang að. Samkvæmt 8. 

mgr. 9. gr. raforkulaga skal flutningsfyrirtækið þannig gæta jafnræðis við starfrækslu sína og 

trúnaðar um upplýsingar sem varða viðskiptahagsmuni og aðrar upplýsingar sem sanngjarnt er 

og eðlilegt að leynt fari. Hafa ber í huga í þessu samhengi að upplýsingarnar innihalda oft 

viðkvæmar upplýsingar og því sérstaklega mikilvægt fyrir flutningsfyrirtækið að gæta fyllsta 

trúnaðar. 

Á flutningsfyrirtækinu hvíla jafnframt ákveðnar upplýsingaskyldur, sbr. 5. mgr. 9. gr. 

raforkulaga. Flutningsfyrirtækinu er skylt að veita bæði stjórnvöldum, viðskiptavinum og 

almenningi nauðsynlegar upplýsingar við mat á því hvort fyrirtækið fullnægi skyldum sínum. 

Mikilvægt er að veittar séu réttar og ítarlegar upplýsingar um viðskipti með raforku. Þannig 

stuðla almennar opinberar upplýsingar um raforkumarkaðinn að jafnræði í viðskiptum og 

skilvirkni raforkumarkaðarins. Kaupendur og seljendur raforku geta tekið upplýstar ákvarðanir 

og óskað eftir skýringum á misræmi í verði raforku milli tengipunkta, þ.e. afhendingarstaða. 

Eins þurfa eftirlitsaðilar greinargóðar upplýsingar um raforkuviðskipti en slík 

upplýsingaskylda veitir aðhald og dregur úr þörf á beinu eftirliti.273 Orkustofnun sker úr öllum 

ágreiningi sem upp kann að koma varðandi það hvort flutningsfyrirtækinu sé skylt að veita 

umbeðnar upplýsingar. Ákvarðanir Orkustofnunar eru kæranlegir til úrskurðarnefndar 

raforkumála.274  

 

4.2.3 Skyldan til að selja eða leigja flutningsvirki til flutningsfyrirtækisins 

Með gildistöku raforkulaga var eigendum flutningsvirkja gert skylt að selja eða leigja 

flutningsvirkin flutningsfyrirtækinu eða leggja þau fram sem hlutafé í því.275 Flutningsvirki eru 

skilgreind í 6. tölul. 3. gr. raforkulaganna sem „raflínur og mannvirki þeim tengd sem eru 

nauðsynleg til að flytja raforku frá virkjunum til stórnotenda og til dreifivetna“. Landsvirkjun 

og ýmsum öðrum aðilum bar þannig að selja eða leigja flutningsvirki sín Landsneti hf. og veita 

fyrirtækinu full afnot af flutningsvirkjum sínum gegn endurgjaldi. Endurgjaldið tók mið af 

viðmiðum 12. gr raforkulaga., þ.e. kostnaði vegna viðhalds, afskriftum og fjármagnskostnaði 

auk eðlilegrar arðsemi.276 Í þeim tilvikum sem ekki náðist samkomulag um endurgjaldið tók 

                                                           
273 Alþt. 2002-03 A-deild, bls. 2956-2957. 
274 Sjá nánar 30. gr. raforkulaga. 
275 Sjá 10. gr. raforkulaga. 
276 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 2959. 
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úrskurðarnefnd raforkumála ákvörðun þar að lútandi. Skyldur Landsvirkjunar hvað flutning á 

raforku og kerfisstjórnun snertir fluttust þannig yfir til Landsnets hf. við gildistöku laga nr. 

75/2004 um stofnun Landsnets hf. Þess ber þó að geta að Landsvirkjun er meirihlutaeigandi 

Landsnets hf. í dag ásamt RARIK, Orkuveitu Reykjavíkur og Orkubú Vestfjarða. Í kafla 6 

verður nánar fjallað um eignarhald Landsnets hf. og þá möguleika sem standa til boða fyrir 

breytingu á því. 

Fyrrgreind skylda hafði jafnframt í för með sér að Landsneti hf. bar samhliða yfirfærslu 

flutningsvirkjanna að ganga inn í gildandi samninga um afnotarétt af viðkomandi eignum. Í 

einhverjum tilvikum leiddu slíkir samningar til ágreinings og í einu tilviki var ágreiningurinn 

jafnframt kærður til úrskurðarnefndar raforkumála, sbr. Úrskurð úrskurðarnefndar 

raforkumála 29. ágúst 2012 (2/2012).  

Málsatvikin voru þau að Íslenska stálfélagið hf. hafði gert samning við Landsvirkjun um 

kaup á raforku beint frá hinum síðarnefnda árið 1988. Vegna kaupanna fjárfesti félagið í 

rafmagnsstrengjum ásamt spennum og öðrum nauðsynlegum búnaði til að flytja rafmagnið að 

starfsstöð sinni. Eftir að Íslenska stálfélagið var tekið til gjaldþrotaskipta árið 1991 tók félagið 

Fura ehf. yfir allar eignir félagsins. Í kjölfarið gerðu Fura ehf. og Landsvirkjun með sér nýjan 

samning um afhendingu raforku sem skyldi framlengjast óbreyttur ári til árs. Við gildistöku 

laga nr. 75/2004 um stofnun Landsnets hf. fluttust skyldur Landsvirkjunar hvað flutning á 

raforku varðar til Landsnets hf. Frá þeim tíma fékk Fura ehf. raforku afhenta milliliðalaust frá 

Landsneti hf. á grundvelli fyrrnefnds samnings um afhendingu raforku. Með breytingarlögum 

nr. 19/2011 á raforkulögum var 2. mgr. 8. gr. raforkulaga breytt á þá leið að ákvæðið tilgreindi 

alla mögulega viðskiptavini Landsnets hf. með tæmandi hætti. Samkvæmt ákvæðinu var 

flutningsfyrirtækinu þannig aðeins heimilt að eiga í viðskiptum við dreifiveitur, stórnotendur, 

virkjanir og þá aðila sem leyfi höfðu til að stunda viðskipti með raforku samkvæmt lögunum. 

Þar sem Fura ehf. uppfyllti ekki skilyrði ákvæðisins var Landsneti hf. óheimilt að afhenda 

raforku beint til félagsins. Þetta var niðurstaða bæði Orkustofnunar og iðnaðarráðuneytisins.  

Í kjölfarið krafðist félagið þess í Hrd. 25. maí 2012 (316/2012) að úrskurður 

iðnaðarráðuneytisins, þar sem staðfest var ákvörðun Orkustofnunar um að Landsnet hf. skyldi 

láta af milliliðalausri raforkuafhendingu til félagsins að viðlögðum dagsektum, yrði felldur úr 

gildi. Dómurinn taldi að félaginu væri ómögulegt að bera dómkröfuna undir dómstóla fyrr en 

niðurstaða úrskurðarnefndar raforkumála lægi fyrir, sbr. 1. og 12. mgr. 30. gr. raforkulaga nr. 

65/2003. Þar sem félagið hafði ekki kært ákvörðun Orkustofnunar til úrskurðarnefndarinnar 

var máli F ehf. gegn O og L hf. vísað frá dómi.   

https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=2003065&gr=30
https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=2003065&gr=30
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Málið kom svo loks fyrir úrskurðarnefnd raforkumála, sbr. fyrrgreindan Úrskurð 

úrskurðarnefndar raforkumála 29. ágúst 2012 (2/2012). Niðurstaða úrskurðarnefndarinnar var 

á sama veg og niðurstaða Orkustofnunar og iðnaðarráðuneytisins, þ.e. að Fura ehf. fullnægði 

ekki fyrrgreindum lagaskilyrðum til þess að teljast viðskiptavinur Landsnets hf. og mega kaupa 

orku frá fyrirtækinu milliliðalaust. Fura ehf. hélt því fram fyrir úrskurðarnefndinni að ákvörðun 

Orkustofnunar hafi haft afturvirk og íþyngjandi áhrif og girti þar með fyrir áframhaldandi 

viðskipti hans við Landsnet hf. samkvæmt samningnum sem í gildi hafði verið allt frá árinu 

1988. Úrskurðarnefndin tók fram að raforkulögin höfðu ekki að geyma lagaskilareglur 

varðandi umrætt atriði en af dómvenju mætti vissulega ráða að í tilvikum þar sem löggjöf leiddi 

til missis réttinda af einhverju tagi skyldi viðkomandi engu að síður halda þeim réttindum 

óbreyttum. Hvað sem því líði taldi úrskurðarnefndin að þeir aðilar sem misstu við setningu 

raforkulaga rétt sem þeir áður höfðu þyrftu að una því með hliðsjón af eðli og tilgangi 

raforkulaganna.  

Þessi niðurstaða er umdeilanleg að mati höfundar enda í andstöðu við þá rótgrónu 

meginreglu íslensks réttar að lög verði ekki talin afturvirk svo íþyngjandi sé fyrir borgarana, 

nema slíkt megi ráða af texta viðkomandi laga. Eins og áður segir hafði hins vegar ekki verið 

kveðið á um slíka lagaskilareglu í raforkulögunum. Samkvæmt þessu verður að telja 

réttlætinguna fyrir niðurstöðunni með vísan til tilgangs og eðlis laganna varhugaverða. Þess 

ber þó að geta að úrskurðarnefndin tók enga afstöðu til þess hvort félagið ætti rétt á skaðabótum 

vegna réttindamissis í kjölfar breytinganna.  

Loks ber að geta þess að sérstakar skyldur eru lagðar á þá aðila sem kusu að selja ekki 

flutningsvirki sín flutningsfyrirtækinu heldur leigja þau einungis út í staðinn. Samkvæmt 3. 

mgr. 10. gr. raforkulaga ber eigendum flutningsvirkjanna í slíkri stöðu að viðhalda virkjum 

sínum til að tryggja öryggi og áreiðanleika flutnings um þau.277 Ef flutningsfyrirtækið telur að 

eigandi tiltekins flutningsvirkis sinni ekki nauðsynlegu viðhaldi getur það látið gera slíkar 

framkvæmdir á kostnað eigandans. Loks geta eigendur sem tóku ákvörðun um að leigja 

flutningsvirkin sín út ávallt óskað eftir því að flutningsfyrirtækið kaupi flutningsvirkin sín sem 

falla undir 6. tölul. 3. gr. raforkulaga.278 

 

 

 

                                                           
277 Sjá nánari reglur hvað þetta varðar í reglugerð nr. 1040/2005 um framkvæmd raforkulaga. 
278 Sjá 2. mgr. 10. gr. raforkulaga. 
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4.2.4 Kerfisáætlun um uppbyggingu flutningskerfisins 

Flutningsfyrirtækið skal árlega leggja fyrir Orkustofnun kerfisáætlun til samþykktar um 

uppbyggingu flutningskerfisins, sbr. 1. mgr. 9. gr. a. raforkulaga. Þessari viðbótarskyldu var 

bætt við með breytingarlögum nr. 26/2015 á raforkulögum þann 4. júní 2015 og var markmiðið 

með þeim að innleiða tiltekin ákvæði þriðju raforkutilskipunarinnar.279 Í kerfisáætlun skal 

felast annars vegar langtímaáætlun sem sýnir þá þætti í meginflutningskerfinu sem fyrirhugað 

er að byggja upp eða uppfæra á næstu 10 árum ásamt tímaáætlun þeirra og hins vegar 

framkvæmdaráætlun sem sýnir ákvarðanir um fjárfestingar í flutningskerfinu sem hafa þegar 

verið teknar og fjárfestingar sem þarf að ráðast í á næstu þremur árum og tímaáætlun þeirra.280  

Í lögunum er jafnframt að finna frekari fyrirmæli um gerð kerfisáætlana. Samkvæmt 3. mgr. 

9. gr. a. skal byggt á raunhæfum sviðsmyndum um þróun raforkuframleiðslu, raforkunotkunar, 

markaðsþróunar og raforkuflutnings til annarra landa eftir því sem við á. Í kerfisáætlun skal 

flutningsfyrirtækið einnig gera grein fyrir forsendum, sviðsmyndum og spám sem stuðst er við. 

Eins gegnir afhendingaöryggi mikilvægu hlutverki og skal í kerfisáætlun koma fram hvernig 

því verði náð með fullnægjandi hætti.281 Við gerð kerfisáætlana skal flutningsfyrirtækið hafa 

víðtækt samráð við ýmsa hagsmunaaðila, s.s. Samband íslenskra sveitarfélaga, og kynna þeim 

drög að áætluninni.  

Kerfisáætlun flutningsfyrirtækisins hefur verið orsök réttarágreinings. Þannig var í 

fyrrnefndum Hérd. Rvk. 16. nóvember 2015 (E-316/2015) krafist þess fyrir héraðsdómi 

Reykjavíkur að viðurkennd yrði ólögmæti kerfisáætlunar Landsnets hf. um uppbyggingu 

flutningskerfisins á tímabilinu 2014 – 2023 og hún felld úr gildi. Réttarágreiningur málsaðila 

snérist einkum um það hvort að í kerfisáætlun fælist stjórnvaldsákvörðun. Dómurinn komst að 

þeirri niðurstöðu að svo væri ekki og vísaði til hluverks og eðlis kerfisáætlana því til 

rökstuðnings. Dómurinn benti á að í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi til raforkulaga 

kæmi fram að spá um raforkuþörf væri til þess ætluð að flutningsfyrirtækið gæti sem best sinnt 

hlutverki sínu um raforkuflutninga. Þannig væru spár um uppbyggingu flutningskerfisins 

nauðsynlegar til að tryggja að flutningsfyrirtækið og stjórnvöld hafi fulla yfirsýn yfir þörf fyrir 

uppbyggingu kerfisins og að flutningsfyrirtækið geti annast raforkuflutning. Að þessu virtu var 

ekki talið að í kerfisáætluninni fælist ákvörðun stjórnvalds, sem beindist að tilteknum aðila eða 

aðilum sem hefðu bindandi réttaráhrif um úrlausn tiltekins máls. Þá var varakröfu stefnanda 

                                                           
279 Sjá fyrst og fremst 22. gr. tilskipunar 2009/72/EB. Þetta er í raun eina ákvæði tilskipunarinnar sem hefur 

beinlínis verið innleitt í íslenskan rétt. 
280 Sjá 2. mgr. 9. gr. a. raforkulaga. 
281 Sjá 4. mgr. 9. gr. a. raforkulaga. 



 

  57  

 

um viðurkenningu á skyldu flutningsfyrirtækisins um að hafa hliðsjón af þeim athugasemdum 

sem borist höfðu við tillögu að áætluninni hafnað, enda talin málsástæða fyrir aðalkröfu hans. 

Þess ber að geta að umrætt mál var höfðað í janúar 2015, þ.e. fyrir gildistöku breytingarlaga 

nr. 26/2015. Í 6. mgr. 9. gr. a. raforkulaganna er nú kveðið á um að flutningsfyrirtækið skuli 

hafa samráð við alla hagsmunaaðila. Að mati höfundar er ólíklegt að umrædd viðbótarskylda 

hefði leitt til annarrar niðurstöðu í fyrrnefndu máli en hins vegar er ljóst að nú hvíla ríkari 

skyldur á flutningsfyrirtækinu til að hafa samráð við hagsmunaaðila við gerð kerfisáætlana.  

Orkustofnun hefur eftirlit með framkvæmd kerfisáætlunar og skal meta hvernig henni er 

fylgt eftir, sbr. 1. mgr. 9. gr. b. raforkulaganna. Í því samband er stofnuninni heimilt að krefjast 

þess að flutningsfyrirtækið geri breytingar á kerfisáætlun eftir því sem stofnunin telur þörf á.282 

Við matið tekur Orkustofnun tillit til markmiða um öryggi, skilvirkni, áreiðanleika 

afhendingar, hagkvæmni, gæði raforku og stefnu stjórnvalda um lagningu raflína.283 

Orkustofnun skal sömuleiðis hafa samráð við bæði núverandi og væntanlega viðskiptavini 

flutningsfyrirtækisins og gæta þess að tekið sé tillit til þess sem fram kemur í samráðsferlinu 

sem skal vera opið og gagnsætt.284 Ákvarðanir Orkustofnunar varðandi kerfisáætlunina eru 

kæranlegir til úrskurðarnefndar raforkumála, sbr. 3. mgr. 9. gr. b. raforkulaga.285 

Í 9. gr. d. raforkulaga er að finna heimild ráðherra til að setja reglugerð þar sem nánar er 

kveðið á um kerfisáætlun flutningsfyrirtækisins. Í reglugerðinni skal kveða á um þær 

upplýsingar sem skulu vera hluti af kerfisáætluninni eða fylgja með henni, hvernig standa skuli 

að samráðsferli við undirbúning hennar, um reglur varðandi framkvæmd og eftirfylgni hennar, 

hvernig haga skuli valkostagreiningu og hvaða aðferðafræði skuli styðjast við. Ekki hefur enn 

verið sett reglugerð á grundvelli umræddrar lagaheimildar. 

 

4.3 Tekjumörk flutningsfyrirtækisins 

Í þessum undirkafla verður fjallað á ítarlegan hátt um helstu meginreglur sem gilda um 

ákvörðun tekjumarka og setningu gjaldskráa. Umrædd atriði eru flókin og margbrotin og þar 

af leiðandi er ómögulegt að gera grein fyrir þeim með tæmandi hætti. Markmið 

umfjöllunarinnar verður því að greina frá umræddum hluta regluverksins á aðgengilegan hátt 

og taka saman helstu réttarreglur og réttarframkvæmd þar að lútandi. Er það von höfundar að 

umfjöllunin muni gefa skýra mynd af helstu atriðum varðandi efnið.  

                                                           
282 Þetta er í samræmi við 5. mgr. 22. gr. þriðju raforkutilskipunarinnar. 
283 Sjá 2. mgr. 9. gr. b. raforkulaga. 
284 Viðskipavinir flutningsfyrirtækis samkvæmt 2. mgr. 8. gr. raforkulaganna eru dreifiveitur, stórnotendur, 

virkjanir og þeir aðilar sem leyfi hafa samkvæmt raforkulögum til að stunda viðskipti með raforku. 
285 Nánar er fjallað um úrskurðarnefnd raforkumála í 30. gr. raforkulaga. 
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Líkt og áður hefur komið fram er Landsnet hf. sá aðili sem annast flutning raforku á Íslandi 

og er félaginu sett tekjumörk af Orkustofnun samkvæmt raforkulögum. Í 12. gr. raforkulaga 

kemur fram markmiðið með setningu tekjumarka, þ.e. að hvetja til hagræðingar í rekstri 

flutningsfyrirtækisins og tryggja að tekjur þess séu í samræmi við kostnað við þá þjónustu sem 

því er falið að veita, að teknu tilliti til arðsemi. Tekjumörkin eru tvískipt, annars vegar vegna 

flutnings til dreifiveitna og hins vegar vegna flutnings til stórnotenda. Tekjumörkin skulu 

ákveðin til fimm ára í senn og uppfærð árlega miðað við breytingar á viðmiðunum.286 

Tekjumörkin eru ákveðin útfrá fjórum lögbundnum viðmiðum sem nánar er greint frá í 3. mgr. 

12. gr. raforkulaga. Þau eru 1) rekstrarkostnaður, 2) arðsemi flutningsfyrirtækisins, 3) afskriftir 

af fastafjármunum, og 4) skattar.  

Í rekstrarkostnaði felst m.a. kostnaður vegna viðhalds, leigukostnaður vegna 

flutningsvirkja, almennur rekstrarkostnaður, og kostnaður við kerfisstjórnun. Við ákvörðun 

rekstrarkostnaðar við setningu tekjumarka skal taka tillit til meðalrekstrarkostnaðar síðustu 

fimm ára, að teknu tilliti til verðlagsbreytinga og áhrifa nýrra stórra fjárfestinga á kostnað 

flutningsfyrirtækisins. Uppfæra skal rekstrarkostnað milli tekjumarka þegar stórar fjárfestingar 

bætast við bæði fyrir stórnotendur og dreifiveitur. Þá skal við setningu nýrra tekjumarka liggja 

fyrir endurskoðuð skipting rekstrarkostnaðar.287  

Í 2. tölul. 2. mgr. 12. gr. raforkulaga er fjallað um arðsemiskröfur. Þar kemur fram að 

arðsemi flutningsfyrirtækisins skuli vera sem næst vegnum fjármagnskostnaði (WACC), að 

teknu tilliti til skatta og að frátöldum verðlagsbreytingum. Þá skal arðsemi til grundvallar 

tekjumörkum vera jöfn hlutfalli milli annars vegar hagnaðar fyrir fjármunatekjur og 

fjármagnsgjöld að frádregnum sköttum og hins vegar bókfærðs virðis fastafjármuna sem 

nauðsynlegir eru til reksturs flutningskerfisins auk 20% af tekjumörkum síðasta árs til að mæta 

kostnaði af veltufjármunum. Við mat á vegnum fjármagnskostnaði skal einnig taka tillit til 

rekstraáhættu flutningsfyrirtækisins. Þá ber auk þess að geta að ítarlegri reglur hafa verið settar 

um mat á vegnum fjármagnskostnaði, sbr. reglugerð 550/2012 um mat á vegnum 

fjármagnskostnaði sem viðmið um leyfða arðsemi við ákvörðun tekjumarka sérleyfisfyrirtækja 

í flutningi og dreifingu á raforku með síðari breytingum. 

Samkvæmt 7. mgr. 12. gr. raforkulaga er heimilt að færa of- eða vanteknar tekjur 

samkvæmt tekjumörkum milli ára við árlegt uppgjör tekjumarka. Komi í ljós við uppgjör 

tekjumarka að ofteknar tekjur eru meira en 10% af uppfærðum tekjumörkum uppgjörsárs er 

                                                           
286 Sjá 2. mgr. 12. gr. raforkulaga. 
287 Sjá nánar 1. tölul. 3. mgr. 12. gr. raforkulaga. 
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skylt að ná hlutfallinu niður fyrir tilskilin mörk eigi síðar en fyrir lok næsta árs á eftir. Hins 

vegar er óheimilt að flytja vanteknar tekjur umfram framangreind viðmið milli ára. Komi í ljós 

við uppgjör tekjumarka að uppsafnaðar ofteknar tekjur eru umfram þessi mörk skal ná 

hlutfallinu niður fyrir tilskilin mörk eigi síðar en fyrir lok næsta árs á eftir. Orkustofnun er 

þannig falið að setja flutningsfyrirtækinu ákveðin mörk við tekjuöflun sem fyrirtækinu ber að 

fara eftir. 

 

a) Heimild Orkustofnunar til að setja hagræðingarkröfu 

Mikilvægt er að hægt sé að meta stöðu flutningsfyrirtækis innbyrðis sem og hvort hagræðing 

eigi sér stað í rekstri þess.288 Ef markmiðið um skilvirkni í rekstri flutningsfyrirtækisins næst 

ekki með afmörkun tekjumarkatímabila er Orkustofnun heimilt að setja flutningsfyrirtækinu 

hagræðingarkröfu fyrir nýtt tekjumarkatímabil. Samkvæmt raforkulögunum þarf talsvert 

langan aðdraganda að því að fyrirtækinu sé sett hagræðingarkrafa, en hana skal ákvarða að 

fengnu áliti sérfróðra aðila. Fyrst skal þó gefa flutningsfyrirtækinu kost á að tjá sig um slíkar 

fyriráætlanir.289 Slík hagræðingarkrafa skal byggjast á sjónarmiðum sem byggt er á í 

sambærilegum rekstri um hvað telst skilvirkni í rekstri, studd af undangengnu hagrænu mati. 

Orkustofnun skal tilkynna sérleyfisfyrirtækinu með tveggja mánaða fyrirvara ef framkvæma á 

slíkt mat og skal því lokið eigi síðar en fjórum mánuðum fyrir upphaf viðkomandi 

tekjumarkatímabils. Orkustofnun ber að tilkynna flutningsfyrirtækinu með tveggja mánaða 

fyrirvara ef framkvæma á slíkt mat. Hagræðingarkrafa skal einnig taka mið af eðlilegum 

kostnaði samkvæmt mati Orkustofnunar að teknu tilliti til þeirrar þjónustu sem fyrirtækið 

veitir.290 

 

b) Gjaldskrá flutningsfyrirtækisins 

Í samræmi við tekjumörk flutningsfyrirtækisins skal flutningsfyrirtækið setja gjaldskrá vegna 

þjónustu sinnar. Um gjaldskrá er nánar fjallað í 12. gr. a. raforkulaga. Með gjaldskrá fyrir 

flutning á raforku þarf að tryggja að flutningskerfið hafi tekjur til að standa undir kostnaði við 

rekstur sinn og uppbyggingu.291 Við gerð gjaldskrár þarf að hafa að leiðarljósi að hún sé 

einföld, skilvirk, gagnsæ og takmarki verðsveiflur. Auk þess er mikilvægt að notendur 

flutningskerfisins fái merki um kostnað kerfisins við þjónustuna sem á að skila sér í góðum 

                                                           
288 Skýrsla Orkustofnunar 2015 um starfsemi raforkueftirlits, bls. 13. 
289 Sjá nánar 4. mgr. 12. gr. raforkulaga. 
290 Sjá 13. gr. reglugerðar nr. 1040/2005 um framkvæmd raforkulaga. 
291 Framtíðarskipulag raforkuflutnings á Íslandi, bls. 17.  
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rekstri og hagkvæmri uppbyggingu þess.292 Það leiðir af meginreglunni um aðgang þriðju aðila 

að flutningskerfisstjórum ber skylda til að fara eftir gjaldskrá sem hefur bæði verið birt 

opinberlega og samþykkt sérstaklega af eftirlitsyfirvöldum. Gjaldskráin verður þannig að vera 

aðgengileg og beitt á hlutlægan hátt án mismununar milli notenda flutningskerfisins.  

Þrjár meginaðferðir hafa verið notaðar við að skipta kostnaði við flutning niður á notendur: 

1) meðalkostnaðaraðferð,  

2) viðbótarkostnaðaraðferð,  

3) jaðarkostnaðaraðferð.  

Meðalkostnaðaraðferð felur í sér að fjármagns- og rekstrarkostnaði er skipt niður á notendur í 

hlutfalli við notkun þeirra á flutningskerfinu. Í viðbótarkostnaðaraðferð felst að nýir notendur 

þurfa að greiða fyrir þann kostnað sem verður vegna notkunar þeirra á flutningskerfinu. 

Samkvæmt jaðarkostnaðaraðferðinni greiða notendur verð í samræmi við kostnað 

flutningskerfis af aukinni notkun.293 Hér á landi hefur meðalkostnaðaraðferðinni verið beitt og 

auk þess viðbótarkostnaðaraðferðinni í samningnum vegna stóriðju.294  

Hvað uppbyggingu gjaldskrár varðar, eru helstu leiðir sem koma til greina annars vegar 

svæðisleið (punktagjaldskrá) og hins vegar póstleið. Vegalengdarleið er almennt ekki talin 

koma til greina, m.a. vegna þess hve flókin og illa skilgreind hún er.295 Í nágrannalöndum eru 

gjaldskrár nánast alltaf byggðar upp sem punktagjaldskrár, þ.e. notandinn sér einungis gjald í 

þeim punkti sem hann tengist óháð því hvaðan orkan kemur. Einstakir gjaldliðir geta síðan 

verið breytilegir eða þeir sömu á milli punkta.296 Slík gjaldskrá er því ekki háð vegalengd 

flutnings.  

Í punktagjaldskrá er tekið gjald fyrir mötun og úttekt af kerfinu í hverjum tengipunkti, þ.e. 

afhendingar- og mötunarstað flutningskerfisins. Þannig er unnt að taka tillit til raunverulegs 

kostnaðar við flutning í hverjum punkti. Í póstleiðinni er kostnaður óháður fjarlægð en gjaldið 

er hins vegar háð því magni sem flutt er. Aðferðin svipar til gjaldskrár fyrir póstþjónustu og 

jafnar kostnað við flutning til notenda. Helsti ókostur við þessa aðferð hefur hins vegar verið 

talin sú að notendur sjá ekki raunverulegan kostnað vegna notkunar sinnar.297 Með 

                                                           
292 Framtíðarskipulag raforkuflutnings á Íslandi, bls. 17. 
293 Alþt. 2002-03, A-deild,, bls. 2942. 
294 Á þessu er byggt í 2. mgr. 12. gr. a. raforkulaga. 
295 Framtíðarskipulag raforkuflutnings á Íslandi, bls. 17. Með vegalengdarleið er nánar tiltekið átt við að gjaldið 

er reiknað miðað við flutningsleið frá framleiðanda til úttaks fyrir rafmagnið. Með þessari leið er hægt að nálgast 

kostnað við flutning til einstakra notenda en hún kallar á flókna reikninga og er yfirleitt talin illskiljanleg fyrir 

notendur. 
296 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 2942. 
297 Framtíðarskipulag raforkuflutnings á Íslandi, bls. 17. 
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raforkulögum var ákveðið að fara svæðisleiðina, þ.e. að byggja á punktagjaldskrám.298 Miðað 

er við að gjaldaliðir séu eins í öllum punktum meginflutningskerfisins. Sama á við um 

innmötun í öðrum hlutum flutningskerfisins en þar tekur úttektargjald hins vegar mið af 

eiginlegum stofn- og rekstrarkostnaði auk kostnaðar vegna meginflutningskerfisins.299  

Gjaldskrá flutningsfyrirtækisins verður að byggjast á eðlilegum kostnaði og 

arðsemismörkum. Kveðið er á um þau viðmið sem Orkustofnun ber að nota við mat á eðlilegum 

arðsemismörkum í 2. tölul. 3. mgr. 12. gr. raforkulaganna. Líkt og áður var vikið að skal 

arðsemi flutningsfyrirtækisins af flutningsstarfsemi vera sem næst vegnum fjármagnskostnaði, 

að teknu tilliti til skatta og að frátöldum verðlagsbreytingum. Arðsemin til grundvallar 

tekjumörkum skal þannig vera jöfn hlutfalli milli hagnaðar fyrir fjármunatekjur og 

fjármagnsgjöld en að frádregnum sköttum og bókfærðs virðis fastafjármuna sem nauðsynlegir 

eru til reksturs flutningskerfisins, auk 20% af tekjumörkum síðasta árs til að mæta kostnaði af 

veltufjármunum.300 Með fastafjármunum er átt við þá fjármuni sem nýttir voru 31. desember 

2004 og miðast við bókfært virði þann dag, ásamt nauðsynlegum nýjum fastafjármunum sem 

hafa komið til eftir þann tíma eða síðar kunna að koma til, afskriftum þeirra og endurmati eins 

og það er á hverjum tíma.301  

Orkustofnun hefur í samræmi við 24. gr. raforkulaga eftirlit með því að gjaldskráin uppfylli 

framangreindar kröfur svo og aðrar kröfur, s.s. um jafnræði notenda. Um eftirlit Orkustofnunar 

með gjaldskránni er jafnframt vikið sérstaklega í 9. mgr. 12. gr. a. og 26. gr. raforkulaga. Telji 

stofnunin framlagða gjaldskrá brjóta í bága við ákvæði raforkulaga eða reglugerða sem við 

eiga, skal hún koma athugasemdum á framfæri við flutningsfyrirtækið innan þriggja vikna frá 

móttöku. Gjaldskráin tekur ekki gildi fyrr en bætt hefur verið úr að mati Orkustofnunar. Loks 

skal flutningsfyrirtækið birta gjaldskrána opinberlega. 

 

c) Réttarágreiningur varðandi tekjumörk Landsnets hf. á tímabilinu 2006 – 2009  

Töluverður réttarágreiningur hefur verið undanfarin ár varðandi ákvörðun tekjumarka og 

setningu gjaldskrár flutningsfyrirtækisins. Í upphafi laut ágreiningurinn einkum að því hvernig 

túlka bæri bráðabirgðaákvæði IX í raforkulögum.302 Þó að umrætt bráðabirgðaákvæði sé ekki 

                                                           
298 Sjá 12. gr. a. raforkulaga. 
299 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 2942. 
300 Sjá nánar 2. tölul. 3. mgr. 12. gr. raforkulaga. 
301 Í þessu samhengi ber að taka fram að stærri fjárfestingar skulu teljast til fastafjármuna frá þeim tíma sem þær 

fara í notkun á meðan minni fjárfestingar frá þeim tíma sem fjárfestingin á sér stað. 
302 Í ákvæðinu kom fram að við setningu tekjuramma flutningsfyrirtækisins vegna flutnings raforku til dreifiveitna 

skyldi Orkustofnun í upphafi miða við að arðsemi væri helmingur af markaðsávöxtun óverðtryggðra 

ríkisskuldabréfa til fimma ára eða sambærilegra verðbréfa. Þá skyldi hækka arðsemisviðmiðunina á fimm árum í 

þá ávöxtun sem kveðið væri á um í 2. tölul. 2. mgr. 12. gr., þ.e. sem næst markaðsávöxtun óverðtryggðra 
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lengur í gildi er mikilvægt að mati höfundar að gera grein fyrir réttarágreiningnum varðandi 

tekjumörk tímabilisins 2006 – 2009, m.a. til þess að öðlast betri skilning á núgildandi 

framkvæmd.303 

Í Úrskurði úrskurðarnefndar raforkumála 7. ágúst 2009 (1/2009) krafðist Landsnet hf. þess 

að ákvörðun Orkustofnunar frá 8. apríl 2009 yrði felld úr gildi og staðfest að arðsemiskrafa 

félagsins færi stighækkandi á fimm árum frá gildistöku raforkulaga í stað hækkunar í einu 

þrepi. Þessu til stuðnings vísaði félagið til greinargerðar með frumvarpinu þar sem orðrétt var 

tekið fram að ávöxtunin mætti fara stighækkandi. Úrskurðarnefndin neitaði hins vegar að taka 

efnislega ákvörðun um umrætt álitaefni þar sem að hennar mati hafði engin 

stjórnvaldsákvörðun verið tekin í skilningi stjórnsýsluréttar og stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Að 

mati úrskurðarnefndarinnar var ákvörðun um beitingu umrædds bráðabirgðaákvæðis aðeins ein 

af þeim ákvörðunum sem Orkustofnun þyrfti að taka afstöðu og tillit til við endanlega 

stjórnvaldsákvörðun um tekjumörk flutningsfyrirtækisins. Kærunni var þannig vísað frá á 

þeirri forsendu að kæruefnið var aðeins talið fela í sér afstöðu Orkustofnunar um hvernig skýra 

ætti bráðabirgðaákvæði IX í raforkulögum en ekki stjórnvaldsákvörðun sem kæranleg væri 

samkvæmt ákvæðum laganna.  

Ekki leið á löngu þar til Landsnet hf. krafðist þess á ný að ákvörðun Orkustofnunar í 

tengslum við uppgjör tekjumarka Landsnets hf. fyrir umrætt tímabil yrði endurskoðað í 

samræmi við fyrrnefndar kröfur. Fyrirtækið hafði óskað eftir því með formlegum hætti að 

Orkustofnun tæki ákvörðun um tiltekin atriði í tengslum við uppgjörið á umræddu tímabili sem 

að Orkustofnun tók svo þann 15. mars 2011. Með þeirri ákvörðun hafnaði stofnunin kröfum 

Landsnets hf. Þar sem nú hafði verið tekin endanleg og sjálfstæð stjórnvaldsákvörðun í 

skilningi stjórnsýsluréttar var úrskurðarnefndinni því kleift að taka hana til efnislegrar 

meðferðar.  

Í Úrskurði úrskurðarnefndar raforkumála 14. júlí 2011 (1/2011) rakti úrskurðarnefndin 

forsögu ákvæðisins og taldi ljóst að ætlun löggjafans hafi verið að halda arðsemisviðmiðum 

innan þeirra marka að ekki kæmi til hækkunar raforkuverðs fyrstu árin, a.m.k. sem minnstrar. 

Hins vegar skorti ákvæðið skýrleika og var að einhverju leyti mótsagnakennt þar sem hækkaðri 

                                                           
ríkisskuldabréfa til fimm ára eða sambærilegra verðbréfa. Hækkun arðsemisviðmiðunar mátti þó ekki valda meiri 

hækkun tekjumarka en næst gæti með hagræðingarkröfu. Sama átti við um dreifingu raforku. Ástæðan fyrir 

umræddu bráðabirgðaákvæði var einkum sú að leyfa flutningsfyrirtækinu og dreifiveitunum að njóta hluta þeirrar 

hagræðingar sem þau áttu að ná innan þess tekjuramma sem þeim var settur án þess að það myndi leiða til 

hækkunar á gjaldi til flutnings og dreifingar raforku, sbr. framsöguræðu iðnaðarráðherra fyrir frumvarpi sem síðar 

varð að breytingarlögum nr. 89/2004 við raforkulögum (Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 7338). 
303 Þess ber að geta að Orkustofnun birti þann 12. apríl 2012 ákvörðun um uppgjör tekjumarka fyrir árið 2010 og 

hefur því engin ágreiningur verið um þá ákvörðun.  
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arðsemi mátti mæta með hagræðingarkröfu án þess að þeirri kröfu væru sett lögbundin mörk. 

Niðurstaða úrskurðarnefndarinnar var því sú að ekki væri annað ráðið en að Orkustofnun hafi 

sett Landsneti hf. tekjumörk í samræmi við ákvæðið á árinu 2005. Í því sambandi tók 

úrskurðarnefndin hins vegar eftirfarandi fram: 

Þegar framangreint sem frá löggjafanum stafar er skoðað í heild sinni treystir úrskurðarnefndin 

sér ekki til þess að skýra bráðabirgðaákvæði IX svo að í því felist lögbundin réttur Landsneti 

hf. til handa að arðsemisviðmiðanir á árunum 2006-2009 hækkuðu í samræmi við þær kröfur 

sem fyrirtækið gerir í þessu máli. Hins vegar verður ákvæðið samt sem áður ekki skilið öðru 

vísi en svo að löggjafinn hafi ætlast til þess að fyrirtækið fengi að auka arðsemi sína á því 

tímabili sem um ræðir frá því sem hún var ákveðin í upphafi, þ.e. árið 2005, og Orkustofnun 

hafi borið að taka mið af því [...].   

Samkvæmt þessu treysti úrskurðarnefndin sér því ekki til að skýra bráðabirgðaákvæði IX 

Landsneti hf. í vil þannig að arðsemisviðmiðanir á árunum 2006 – 2009 hækkuðu í samræmi 

við kröfurnar sem félagið gerði í málinu.  

Landsnet hf. höfðaði mál fyrir dómi til ógildingar á framangreindum úrskurði með stefnu 

birtri 13. janúar 2012 en féll síðan frá þeirri málsókn. Í kjölfarið voru ítrekaðar tilraunir gerðar 

til að ná samkomulagi um hvernig arðsemin skyldi ákvörðuð en án árangurs. Í framhaldi af því 

tók Orkustofnun ákvörðun um að leyfð arðsemi sem var ákveðin 15. mars 2011 skyldi standa. 

Úrskurðarnefndin leit svo á að í þessari ákvörðun hafi falist ný stjórnvaldsákvörðun í skilningi 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993 enda þótt hún væri sama efnis og ákvörðunin frá 15. mars 2011. 

Ágreiningurinn um ákvörðun tekjumarka á fyrrnefndu tímabili kom þannig enn á ný til kasta 

úrksurðarnefndar raforkumála.304  

Með Úrskurði úrskurðarnefndar raforkumála 8. október 2012 (1/2012) var komist að sömu 

niðurstöðu og í fyrri úrskurðinum enda ekkert komið fram að mati nefndarinnar sem leitt gat 

til breytingar. Kröfu Landsnets hf. var þannig hafnað. Hins vegar komst úrskurðarnefndin 

jafnframt að því að:  

[...] Orkustofnun hafði enn ekki ákveðið með lögformlegum hætti, í samræmi við ákvæði 1-4. 

mgr. 12. gr. raforkulaga og IX bráðabirgðaákvæðis sömu laga sem í gildi voru á þessum tíma 

svo og niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar í úrskurði sem kveðinn var upp 14. júlí 2011, hvert 

skuli vera hækkandi arðsemisviðmið í tekjumörkum Landsnets hf. fyrir hvert áranna 2006 – 

2009, sem hlutfall af fullri ávöxtun óverðtryggðra ríkisskuldabréfa til fimm ára, eins og hún var 

á þessu árabili.  

Samkvæmt þessu var það mat nefndarinnar að Landsnet hf. þyrfti að eiga möguleika á að taka 

afstöðu til tekjumarkanna á tölulegum grundvelli. Úrskurðarnefndin lagði þannig fyrir 

                                                           
304 Með kærunni 13. apríl 2012 krafðist Landsnet hf. þess að stjórnvaldsákvörðun Orkustofnunar um arðsemi í 

tekjumörkum yrði felld úr gildi og að bráðabirgðaákvæði IX raforkulaga yrði skýrt á þá leið að arðsemiskrafa 

félagsins færi stighækkandi en ekki í einu þrepi. 
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Orkustofnun að taka formlega stjórnvaldsákvörðun um það hver hagræðingarkrafa 

stofnunarinnar á hendur Landsneti hf. skyldi vera á árunum 2006 – 2009.  

Í framhaldi af þessu óskaði Landsnet hf. eftir því að uppgjör tekjumarka yrði lokið eins 

fljótt og unnt væri. Félagið lagði áherslu á að Orkustofnun tæki ákvörðun um arðsemi og 

hagræðingarkröfu áranna 2006 – 2009, ólíkt því sem gert hafði verið í fyrri ákvörðunum 

stofnunarinnar. Þannig var ekki lengur um að ræða kröfu um skilyrðislausa hækkun 

arðsemisviðmiða í jöfnum þrepum á árunum 2006 – 2009, heldur þess í stað farið fram á að 

hækkunin færi sem næst því að fara stighækkandi á tímabilinu án þess að til hækkunar á 

gjaldskrá kæmi. Arðsemisviðmiðin ættu því að hækka jafnt og þétt á tímabilinu.  

Úrskurðarnefndin taldi að af hinu umþrætta bráðabirgðaákvæði leiddi að við hækkun 

arðsemisviðmiða á umræddu tímabili bæri að taka mið af raunverulegri rekstrarhagræðingu 

sbr. Úrskurð úrskurðarnefndar raforkumála 6. júní 2014 (2/2013). Þannig væri óheimilt að 

hækka arðsemisviðmið ef engin hagræðing hafði náðst í rekstri. Hafi Landsnet hf. hins vegar 

raunverulega náð að hagræða í rekstri sínum ætti fyrirtækið að njóta þeirrar hagræðingar að 

fullu að gættu ákvæði 9. mgr. 12. gr. raforkulaga um hámarksarðsemi. Úrskurðarnefndin taldi 

því rétt að horfa á hvert ár tímabilsins fyrir sig og hækka viðmið um arðsemi skref fyrir skref 

eftir því sem mögulegt væri innan þeirra marka sem raunveruleg hagræðing leyfði. Niðurstaða 

úrskurðarnefndarinnar var því að ákvörðun Orkustofnunar um leyfða arðsemi og 

hagræðingarkröfu fyrir tímabilið 2006 – 2009 samræmdist ekki 12. gr. raforkulaga og 

bráðabirgðaákvæði IX, enda var skortur á því að stofnunin hefði lagt mat á hvort Landsnet hf. 

náði fram hagræðingu á gildistíma hins umþrætta bráðabirgðaákvæðis, og hafi svo verið, hve 

mikil sú hagræðing var. Þar af leiðandi var fallist á kröfu Landsnets hf. um ógildingu hinna 

kærðu ákvarðana og lagt fyrir Orkustofnun að taka nýjar ákvarðanir um tekjumörkin.  

Samkvæmt þessu bar Orkustofnun þannig að kanna raunhagræðinguna í rekstrinum á ári 

hverju og hækka arðsemisviðmiðið í þrepum út frá því. Í mars 2015 voru arðsemi og 

hagræðingarkrafa, og þar með tekjumörk flutningsfyrirtækisins endurreiknuð fyrir tímabilið 

2006 – 2009 og stjórnvaldsákvörðun tekin þar að lútandi af Orkustofnun. Landsnet hf. 

mótmælti ekki þeirri ákvörðun og réttarágreiningurinn um tekjumarkatímabilið 2006 – 2009 

var þar með lokið. 

 

d) Réttarágreiningur um tekjumörk fyrir tekjumarkatímabilið 2011 – 2015  

Með breytingarlögum nr. 19/2011 á raforkulögum var gildandi fyrirkomulag um ákvörðun 

tekjumarka fyrir flutningsfyrirtækið lögfest. Í greinargerð með frumvarpi til raforkulaga er að 

finna umfjöllun um réttmæti þess að arður sé af starfsemi flutningsfyrirtækisins. Í 
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athugasemdunum er m.a. lagt til að settur verði skýrari rammi um það hvernig tekjumörk skulu 

ákvörðuð enda er mikilvægt að tekjumörk séu sett þannig að í þeim felist réttir hvatar fyrir 

flutningsfyrirtækið til þess að hagræða í hvívetna og þannig stuðla að þjóðhagslega 

hagkvæmum raforkuflutningi. Um leið þarf hins vegar að tryggja fyrirtækinu rekstrargrundvöll 

til lengri tíma og hvetja til hagkvæmra fjárfestinga.305 

Af tilvitnuðum athugasemdum má ráða að við ákvörðun tekjumarka er Orkustofnun ætlað 

að ná jafnvægi milli sjónarmiða um þjóðhagslega hagkvæman rekstur flutningsfyrirtækisins og 

nauðsynlegrar arðsemi af rekstrinum sem ætlað er að tryggja fyrirtækinu rekstrargrundvöll til 

lengri tíma og hvetja til hagkvæmra fjárfestinga. Ljóst er að einn þeirra þátt sem myndar 

ákvörðun tekjumarka fyrir flutningsfyrirtækið er arðsemiskrafa sem miða skal við. 

Aðferðarfræðinni við ákvörðun hennar er nánar lýst í 12. gr. raforkulaga og í reglugerð nr. 

550/2012 um mat á vegnum fjármagnskostnaði sem viðmið um leyfða arðsemi við ákvörðun 

tekjumarka sérleyfisfyrirtækja í flutningi og dreifingu á raforku.306  

Umrædd reglugerð tók gildi 27. júní 2012 og var sett á grundvelli heimildar í 12. og 17. gr. 

raforkulaga. Með reglugerðinni voru sett ítarleg fyrirmæli um hvernig reikna skyldi veginn 

fjármagnskostnað. Aðferðin ein og sér var hins vegar ekki talin tryggja hvata til hagræðingar 

og lækkunar á rekstrarkostnaði. Til að ýta undir hagræðingu og skilvirkni voru tekjumörk 

flutningsfyrirtækisins þannig fest til ákveðins tíma, þ.e. til fimm ára.307 Tekjumörkin og þær 

reglur sem gilda um ákvörðun þeirra og eftirlit Orkustofnunar eiga samkvæmt þessu að tryggja 

að flutningsfyrirtækið sem hefur einokunarstöðu hafi nauðsynlega hvata til hagræðingar í 

rekstri sem skili sér til neytenda. 

Vinna að mati á arðsemi flutningsfyrirtækisins á tímabilinu 2011 – 2015 hófst í lok júní 

2011, þegar Orkustofnun skipaði nefnd sérfróðra aðila til að meta arðsemi, í samræmi við 

fyrrnefnt lagaákvæði.308 WACC nefndin skilaði skýrslu með niðurstöðum sínum um mat á 

vegnum fjármagnskostnaði þann 5. júlí 2012.309 Í kjölfarið sendi Orkustofnun út drög að 

ákvörðun um leyfða arðsemi sem byggði á niðurstöðum nefndarinnar og hagsmunaaðilum var 

gefinn frestur til að skila inn athugasemdum. Endanleg ákvörðun um leyfða arðsemi 

flutningsfyrirtækisins og dreifiveitna raforku fyrir tekjumarkatímabilið 2011 – 2015 var svo 

                                                           
305 Þskj. 934, 139. lögþ. 2010-11 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
306 Sjá einkum 2. tölul. 3. mgr. 12. gr. raforkulaga. 
307 Sjá athugasemdir við 6. gr. frumvarps til laga nr. 19/2011. Ef flutningsfyrirtækið nær kostnaði niður fyrir það 

sem reiknað var með á tekjumarkatímabilinu fær fyrirtækið að halda viðbótarhagnaðinum þar til tekjumörk eru 

sett næst. Þá er hagræðingu skilað til neytenda með ákveðnum töfum í formi lækkunar á leyfilegum tekjum 

flutningsfyrirtækisins og þar með gjaldskrá. 
308 Hér eftir WACC nefndin. Nánari umfjöllun um hlutverk nefndarinnar má sjá í reglugerð nr. 550/2012. 
309 Sjá nánar um niðurstöður nefndarinnar í ákvörðun Orkustofnunar um arðsemi Landsnets hf. birtri þann 1. 

október 2012. 
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tekin þann 1. október 2012.310 Umrædd ákvörðun var kærð til úrskurðarnefndar raforkumála 

þann 30. október 2012 og þess krafist að ákvörðunin yrði felld úr gildi.311   

Athugasemdir kæranda lutu m.a. að ákvörðun áhættuálags, þ.e. að ákvörðun sérstaks álags 

á flutning til stórnotenda hafi falið í sér mismunun og byggt á faglega veikum grunni. Í 

Úrskurði úrskurðarnefndar raforkumála 2. desember 2013 (3/2012) leit úrskurðarnefnd 

raforkumála til setningar breytingarlaga nr. 19/2011 á raforkulögum og þeirra breytinga sem 

urðu á frumvarpinu í meðförum Alþingis.312 Úrskurðarnefndin taldi að ekki væri hægt að skilja 

breytingarnar á annan veg en að þau réttlættu ekki lögbindingu sérstaks áhættuálags við 

ákvörðun arðsemiskröfu við flutning raforku til stórnotenda. Úrskurðarnefndin lagði áherslu á 

að Orkustofnun bæri við ákvörðun tekjumarka, þ.m.t. við ákvörðun á arðsemi, að tryggja að 

ákvörðunin væri heildstætt metin í samræmi við tilgang þess fyrirkomulags sem löggjafinn 

hafði ákveðið og innan þeirra efnisreglna sem um hana gilda. Af lögskýringargögnum mætti 

ráða að áhætta vegna flutnings raforku til stórnotenda væri einn þeirra þátta sem horfa þyrfti til 

við ákvörðun arðsemiskröfu fyrir flutningsstarfsemi. Nefndin taldi löggjafan ekki hafa útilokað 

álag vegna stórnotenda en að álagið kæmi aðeins til ef sýnt væri að aukin áhætta væri fyrir 

hendi. Álagi vegna aukinnar áhættu bæri því að beita af varúð og aðeins að því tilskyldu að 

sýnt hafi verið fram á fullnægjandi rök og ástæður fyrir beitingu þess.  

Úrskurðarnefndin taldi ekkert benda til þess að WACC nefndin hefði metið sérstaklega 

hina auknu áhættu sem það áleit vera til staðar við flutning raforku til stórnotenda. 

Rökstuðningur nefndarinnar fyrir sérstöku álagi á flutning raforku til stórnotenda bar ekki með 

sér að WACC nefndin hafði rannsakað nægjanlega hvort meiri áhætta fælist í raforkuflutningi 

til stórnotenda en annarra þannig að ástæða væri til að leggja slíkt álag á við ákvörðun 

fjármagnskostnaðar. Var það mat úrskurðarnefndarinnar að ákvörðun Orkustofnunar hefði af 

þessum sökum ekki fullnægt skilyrðum rannsóknarreglu 10. gr. stjórnýslulaga auk þess sem að 

                                                           
310 Í ákvörðuninni kom m.a. fram að veginn fjármagnskostnaður flutningsfyrirtækisins vegna flutnings raforku 

væri 6,11% til stórnotenda og 5,67% til dreifiveitna.  
311 Samtök álframleiðenda á Íslandi gegn Orkustofnun, mál nr. 3/2012.  
312 Í áliti meirihluta iðnaðarnefndar (Þskj. 540 – 60. mál. 139 lögj. 2010-2011) frá 15. desember 2010 voru lagðar 

til nokkrar breytingar á texta 6. gr. frumvarpsins. Nefndin lagði til að við mat á vegnum fjármagnskostnaði skyldi 

taka tillit til áhættuálags í tilfelli stórnotenda, þ.e. við setningu tekjumarka vegna flutnings til þeirra. Með því að 

taka sérstakt áhættuálag inn í veginn fjármagnskostnað var flutningsfyrirtækinu gert kleift að vera fyrirfram 

undirbúið ef til þess kæmi að einn eða fleiri stórnotendur hættu rekstri. Þingmálið komst hins vegar ekki á dagskrá 

fyrir þinghlé og hinn 21. febrúar 2011 veitti meirihluti iðnaðarnefndar framhaldsálit þar sem fallið var frá 

umræddu fyrirkomulag varðandi sérstakt álag vegna raforkuflutnings til stórnotenda (Þskj. 887 – 60. mál. 139. 

lögj. 2010-2011).  
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vissir ágallar væru á þeirri aðferðafræði sem beitt var.313 Þessi atriði voru talin nægja til þess 

að ógilda ákvörðun Orkustofnunar.  

Í Úrskurði úrskurðarnefnar raforkumála 11. febrúar 2014 (4/2012) komst 

úrskurðarnefndin að sambærilegri niðurstöðu varðandi sömu stjórnvaldsákvörðun. Í því máli 

byggði kæra Landsvirkjunar einkum á því að hlutfall vegins fjármagnskostnaðar 

flutningsfyrirtækisins væri of hátt og að tekjumörkin væru í engu samræmi við íslenskan 

raforkumarkað. Gagnrýni Landsvirkjunar laut m.a. að beitingu WACC nefndarinnar á sérstöku 

álagi vegna stórnotenda og rakti úrkurðarnefndin sömu sjónarmið og í fyrrnefndum úrskurði 

frá 2. desember, nr. 3/2012. Skilyrði rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga voru ekki talin 

fullnægð og ákvörðunin var því felld úr gildi.  

Fyrir skömmu tók Orkustofnun nýja ákvörðun um leyfða arðsemi fyrir tekjumarkatímibilið 

2011-2015.314 Ákvörðunin byggðist að mestu leyti á niðurstöðum WACC nefndarinnar um 

endurskoðun viðmiðs um vaxtaálag ásamt endurreiknaðri arðsemiskröfu fyrir árin umrætt 

tímabil.315 Þó að nefndin hafi tekið mið af niðurstöðum ofangreindra kærumála er ekki hægt að 

útiloka frekari réttarágreining vegna ákvörðunarinnar. 

 

e) Ný tekjumörk fyrir tímabilið 2011 – 2015  

Með bréfi þann 18. júlí 2013 setti Orkustofnun flutningsfyrirtækinu ný tekjumörk fyrir 

tímabilið 2011 – 2015 í samræmi við breytingarlög nr. 19/2011 á raforkulögum. 

Flutningsgjaldskrá Landsnets hf. tók gildi 1. janúar 2014 þar sem afhendingargjald, aflgjald og 

orkugjald gagnvart stórnotendum var óbreytt frá fyrri gjaldskrá. Þrátt fyrir óvissu varðandi 

arðsemismál fyrirtækisins í ljósi niðurstöðu úrskurðarnefndar raforkumála í fyrrnefndu máli 

frá 29. ágúst, nr. 2/2012, taldi stjórn Landsnets hf. rétt að lækka gjaldskrá fyrir stórnotendur 

með ákvörðun þann 13. desember 2013 og tók gjaldskráin gildi 1. febrúar 2014 með 

staðfestingu Orkustofnunar.316 Umrædd ákvörðun Orkustofnunar um staðfestingu 

                                                           
313 Þótt að úrskurðarnefndin hafi talið ákveðna óvissu vera um hvort Orkustofnun væri að öllu leytin bundin af 

mati WACC nefndarinnar var það mat hennar að verulega hafi skort á rökstuðning Orkustofnunar fyrir því hvernig 

viðbótarálagið var fundið út auk þess sem að rökstuðningurinn byggði á röngum forsendum, sbr. niðurstöðukafla 

úrskurðar úrskurðarnefndar raforkumála nr. 3/2012, bls. 24. 
314 Ákvörðun orkumálastjóra um leyfða arðsemi flutningsfyrirtækis og dreifiveitna raforku fyrir 

tekjumarkatímabilið 2011-2015 frá 21. júlí 2015. 
315 Sjá sundurliðaðar niðurstöðu í ákvörðun Orkustofnunar frá 21. júlí 2015. 
316 Orkustofnun gerði engar athugasemdir við ákvörðunina. Við ákvörðunina var meðal annars litið til þeirrar 

lækkunar sem ákveðin var við endurskoðun Orkustofnunar á arðsemiskröfu Landsnets hf. fyrir tekjumörk ársins 

2014. Ákvörðunin var tekin með hliðsjón af óvissu um rekstrarforsendur og afkomu til framtíðar og átti að vera 

endurskoðuð þegar ný ákvörðun um arðsemiskröfu tekjumarkatímabilsins 2011-2015 myndi liggja fyrir ef þörf 

væri á. 
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gjaldskrárinnar var kærð til úrskurðarnefndar raforkumála og þess krafist að hún yrði felld úr 

gildi.317   

Í Úrskurði úrskurðarnefndar raforkumála 24. febrúar 2015 (2/2014) vék úrskurðarnefndin 

að eftirlitshlutverki Orkustofnunar samkvæmt 9. mgr. 12. gr. a. og 26. gr. raforkulaga. Í 9. mgr. 

12. gr. a. laganna er gert að skilyrði að gjaldskrá flutningsfyrirtækisins sé send til 

Orkustofnunar til athugunar á meðan 26. gr. fjallar um úrræðin sem stofnunin getur gripið til 

eftir að gjaldskráin hefur tekið gildi. Orkustofnun fer þannig með eftirlit gjaldskrárinnar hvoru 

tveggja fyrir og eftir gildistöku þess. Af þessu taldi úrskurðarnefndin þannig vera ljóst að 

Orkustofnun væri ekki falið að staðfesta gjaldskránna og að heimildir stofnunarinnar væru 

bundnar við að krefjast úrbóta á einstökum þáttum hennar sem stofnunin taldi ósamrýmanlega 

áðurnefndum ákvæðum raforkulaga. Það var því ljóst að mati nefndarinnar að það væri á könnu 

Landsnets hf. að taka ákvörðun um gjaldskránna. Niðurstaða úrskurðarnefndarinnar var því að 

háttsemi Orkustofnunar um að gera ekki athugasemd við gjaldskrá Landsnets hf. hafi ekki falið 

í sér stjórnvaldsákvörðun og af þeim sökum var kærunni vísað.318 

 

f) Samantekt um tekjumörk flutningsfyrirtækisins 

Hér verða nú helstu atriði varðandi tekjumörk flutningsfyrirtækisins dregin saman í von um að 

veita skýra yfirsýn yfir umræddan hluta regluverksins. Samkvæmt raforkulögum skal 

Orkustofnun setja flutningsfyrirtækinu tekjumörk en með því er leitast við að tryggja að tekjur 

flutningsfyrirtækisins séu í samræmi við þann kostnað sem leiðir af þjónustunni sem því hefur 

verið falið að veita. Tekjumörkin skulu ákveðin til fimm ára í senn og uppfærð árlega miðað 

við breytingar á þeim fjórum lögbundnum viðmiðum sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 12. gr. 

raforkulaga. Í samræmi við tekjumörkin skal flutningsfyrirtækið svo setja gjaldskrá vegna 

þjónustu sinnar. Við gerð gjaldskrár skal hafa að leiðarljósi að hún sé einföld, skilvirk, gagnsæ 

og takmarki verðsveiflur. Gjaldskráin verður jafnframt að vera aðgengileg og beitt án 

mismununar til þess að aðgangur þriðju aðila að flutningskerfinu sé tryggður á fullnægjandi 

hátt. 

Líkt og framangreind umfjöllun ber með sér hefur töluverður réttarágreiningur verið 

undanfarin ár varðandi ákvörðun tekjumarka og setningu gjaldskrár flutningsfyrirtækisins hér 

á landi. Fyrst var fjallað um ágreininginn varðandi tekjumörk Landsnets hf. á tímabilinu 2006 

– 2009 og túlkun á bráðabirgðaákvæði IX í raforkulögum. Af ákvæðinu var talið leiða að við 

                                                           
317 Kæra Norðuráls Grundartanga ehf., dags. 31. janúar 2014.  
318 Úrskurðarnefndin leit m.a. til þess að afstaða Orkustofnunar um slíkt atriði væri ekki bindandi fyrir stofnunina 

gagnvart Landsneti hf. og fæli því ekki í sér endanlega niðurstöðu um gildi gjaldskrárinnar.  
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hækkun arðsemisviðmiða á umræddu tímabili bæri að taka mið af raunverulegri 

rekstrarhagræðingu og því væri óheimilt að hækka arðsemisviðmiðin ef engin hagræðing hafði 

náðst í rekstri í raun. Að öðrum kosti ætti Landsnet hf. að njóta hagræðingar að fullu að gættum 

ákvæðum 9. mgr. 12. gr. raforkulaga um hámarksarðsemi. Úrskurðarnefnd raforkumála taldi 

því rétt að horfa á hvert ár tímabilsins fyrir sig og hækka arðsemisviðmiðin skref fyrir skref 

eftir því sem mögulegt væri, þ.e. innan þeirra marka sem raunveruleg hagræðing leyfði. 

Núgildandi fyrirkomulag um ákvörðun tekjumarka fyrir flutningsfyrirtækið var lögfest með 

breytingarlögum nr. 19/2011 á raforkulögum. Með breytingarlögunum var ætlunin að ná 

jafnvægi milli sjónarmiða um þjóðhagslega hagkvæman rekstur Landsnets hf. og 

nauðsynlegrar arðsemi af rekstrinum sem ætlað er að tryggja fyrirtækinu rekstrargrundvöll til 

lengri tíma. Einnig voru ítarleg fyrirmæli sett um hvernig reikna skyldi veginn 

fjármagnskostnað sem viðmið um leyfða arðsemi  með reglugerð nr. 550/2012. Til að ýta undir 

hagræðingu og skilvirkni voru tekjumörk flutningsfyrirtækisins jafnframt fest til fimm ára. 

Réttarágreiningurinn varðandi tekjumarkatímabilið 2011 – 2015 hefur fyrst og fremst litið 

að ákvörðun um leyfða arðsemi Landsnets hf. Úrskurðarnefnd raforkumála hefur lagt sérstaka 

áherslu á mikilvægi þess að aðstæður séu metnar heildstætt í samræmi við tilgang þess 

fyrirkomulags sem löggjafinn hefur ákveðið við ákvörðun á arðsemi. Samkvæmt þessu var 

lögbinding sérstaks áhættuálags við ákvörðun á arðsemiskröfu ekki talin réttlætanleg heldur 

áhersla lögð á að áhættan væri einungis einn þeirra þátta sem horfa þyrfti til þegar ákvörðunin 

væri tekin. Álagi vegna aukinnar áhættu bæri því að beita af varúð og aðeins að því tilskyldu 

að sýnt hafi verið fram á fullnægjandi rök og ástæður fyrir beitingu þess.  

Þá hefur einnig komið upp ágreiningur varðandi setningu gjaldskrár fyrir umrætt 

tekjumarkatímabil, en stjórn Landsnets hf. taldi rétt að lækka gjaldskrá fyrir stórnotendur þrátt 

fyrir óvissu varðandi fyrrgreind arðsemismál fyrirtækisins. Þar sem að Orkustofnun hafði hins 

vegar enga athugasemd gert við gjaldskránna var engin stjórnvaldsákvörðun fyrir hendi og því 

ekki hægt að kæra ákvörðunina um fyrrnefnda lækkun. Umrædd gjaldskrá er þannig enn í gildi. 

 

4.4 Afhendingaöryggi raforku í íslenskum rétti 

Á undanförnum árum hefur athyglinni verið beint í auknum mæli að orkuöryggi hér á landi.319 

Af þeirri ástæðu er nauðsynlegt að víkja að helstu lagaákvæðum sem fjalla um 

afhendingaöryggi raforku samkvæmt íslenskum rétti. Í því samhengi ber að hafa í huga að á 

                                                           
319 Þetta kom m.a. fram í erindi Írisar Baldursdóttur, framkvæmdastjóra kerfisstjórnunarsviðs Landsnets hf., um 

flutningskerfi raforku og orkuöryggi á ráðstefnu sem haldin var í tengslum við Arctic Circle Assembly í 

Háskólanum í Reykjavík 16. október 2015. 
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Íslandi var með uppbyggingu flutningskerfisins leitast við að tryggja öruggan flutning raforku 

þannig að unnt væri að ráðast í hagkvæmar virkjanir fjarri þeim svæðum þar sem 

raforkunotkunin er mest.320  

Í 1. mgr. 1. gr. raforkulaganna er kveðið á um markmið laganna og er þar sérstök áhersla 

lögð á afhendingaöryggi raforku. Í ákvæðinu segir nánar tiltekið að markmiðin séu að stuðla 

að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi og efla þannig atvinnulíf og byggð í landinu. Í því 

skyni skuli skapa forsendur fyrir samkeppni í raforkuviðskiptum með nauðsynlegum 

takmörkunum vegna afhendingaöryggis raforku. Samkvæmt þessu er mikilvægt að 

afhendingaöryggi sé tryggt sem best og eru ákveðnar skyldur lagðar á flutningsfyrirtækið til að 

svo megi verða. Með lögunum er enn fremur gert ráð fyrir að settar verði reglur sem eiga að 

tryggja að neytendur fái ákveðin gæði og afhendingaöryggi.321   

Í 9. gr. raforkulaga er kveðið á um skyldur flutningsfyrirtækisins líkt og fjallað var um í 

kafla 4.2.3. Flutningsfyrirtækið annast alla raforkuflutninga og er í því sambandi skylt að reisa 

nýjar flutningslínur og endurbyggja línur ef það er talið nauðsynlegt til að tryggja m.a. öryggi 

kerfisins.322 Í 4. tölul. 3. mgr. 9. gr. raforkulaga er jafnframt lögð sú almenna skylda á 

flutningsfyrirtækið að tryggja afhendingaöryggi. Fyrirtækið metur á hvern hátt slíku verður 

mætt svo sem með frekari uppbyggingu flutningskerfisins eða með notkun varastöðva. Í því 

felst m.a. að tryggja nægilegt framboð varaafls vegna truflana í flutningskerfinu. Slíkt getur 

flutningsfyrirtækið gert með samningum við virkjanir, dreifiveitur og með rekstri eigin 

varaaflstöðva. Í bilanatilvikum eða þegar mikil hætta er á truflunum getur fyrirtækið haft áhrif 

á vinnslu einstakra virkjana í þessum tilgangi enda ber það kostnað af slíkum breytingum.323  

Í raforkulögunum er gengið út frá því að settar séu kröfur um afhendingaöryggi í reglugerð 

og ef þeim er ekki mætt komi það fram í gjaldtöku fyrir flutninginn. Með þeim hætti sést hver 

kostnaður er vegna öryggisins sem fyrirtækið getur notað til að meta hagkvæmustu 

uppbyggingu varaafls. Í greinargerð með frumvarpi til raforkulaga var lagt til að 

flutningsfyrirtækinu yrði gert skylt að taka tillit til afhendingaöryggis í gjaldskrá eins og 

ítarlega var fjallað um í kafla 4.3.324 

Í Evrópurétti hafa ýmsar skyldur verið lagðar á herðar aðildarríkjanna til að tryggja eftirlit 

með afhendingaöryggi.325 Þar af leiðandi hafa ýmsar eftirlitsskyldur verið innleiddar varðandi 

                                                           
320 Framtíðarskipulag raforkuflutnings á Íslandi, bls. 14. 
321 Sjá Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 2951. 
322 Sjá 1. mgr. 9. gr. raforkulaga. 
323 Sjá Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 2956. 
324 Alþt. 2002-03, A-deild, 2959. 
325 Sjá 44. mgr. aðfararorða og 4. gr. tilskipunar 2009/72/EB. 
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afhendingaöryggi í íslenskan rétt. Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. raforkulaga skulu vinnslufyrirtæki, 

flutningsfyrirtækið og dreifiveitur koma á innra eftirliti með afhendingaöryggi raforku og skal 

Orkustofnun hafa umsjón með framkvæmd þess, sbr. 24. gr. sömu laga. Í reglugerð nr. 

1048/2004 um gæði raforku og afhendingaöryggi með síðari breytingum er að finna nánari 

reglur um þær kröfur sem umrætt innra eftirlit þarf að uppfylla og hvernig eftirlitinu skuli 

háttað. Reglugerðin leggur ýmsar skyldur á flutningsfyrirtækið í þeim tilvikum þegar truflanir 

verða í flutningskerfinu sem valda skerðingu á afhendingu raforku.326  

Flutningsfyrirtækið skal gera nauðsynlegar mælingar, athuganir og útreikninga ásamt 

nauðsynlegum úrbætum í samræmi við 6. gr. reglugerðarinnar. Flutningsfyrirtækinu ber 

jafnframt skylda til að láta viðskiptavini sem skerðingin hefur áhrif á vita með góðum fyrirvara 

um hvenær slíkt muni eiga sér stað og hve lengi það ástand muni standa yfir. Samkvæmt 1. 

mgr. 7. gr. reglugerðarinnar geta viðskiptavinir kvartað um meinta skerðingu afhendingargæðis 

til flutningsfyrirtækisins.327 Ef skerðing hefur átt sér stað ber flutningsfyrirtækinu að senda 

viðskiptavinum, svo fljótt sem auðið er eða í síðasta lagi innan tveggja mánaða, upplýsingar 

um hvað hafi verið gert og áætlun um úrbætur. Fyrirtækið skal jafnframt greina frá því hver 

beri ábyrgð á endurbótum. Flutningsfyrirtækið getur hins vegar ekki krafist sérstakrar greiðslu 

fyrir að standa við umræddar skyldur sínar.328 Ef ekki næst samkomulag milli 

flutningsfyrirtækis og viðskipavina varðandi fyrrnefnda þætti er mögulegt að kvarta til 

Orkustofnunar, sbr. 8. gr. reglugerðarinnar. Þess ber að geta að flutningsfyrirtækinu er heimilt 

að rjúfa afhendingu raforku til viðskiptavinar vegna nauðsynlegra breytinga, viðhalds, 

bilanaleitar og lagfæringa og telst rof í slíkum tilgangi ekki vera skert afhendingaöryggi í 

skilningi reglnanna.329  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
326 Sjá 7. gr. reglugerðar nr. 1048/2004 með síðari breytingum. 
327 Í því sambandi getur flutningsfyrirtækið farið fram á skriflegar röksemdir vegna atriða sem skipta máli. 
328 Sjá nánar 6. og 7. gr. reglugerðar nr. 1048/2004 með síðari breytingum. 
329 Sjá nánar um umrædda heimild í 10. gr. reglugerðar nr. 1048/2004 með síðari breytingum. 
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5 Mögulegar undanþágur frá raforkulöggjöf ESB 

Í raforkulöggjöf ESB hefur verið kveðið á um mögulegar undanþágur frá ýmsum ákvæðum 

eldri raforkutilskipana sem íslenska ríkið hefur að mörgu leyti nýtt sér. Þriðja 

raforkutilskipunin hefur að geyma sambærilegar undanþágur og undanfarar hennar. Þar af 

leiðandi er óhjákvæmilegt að fjalla um umræddar undanþágur í stuttu máli ásamt möguleikum 

Íslands til að sækja um undanþágur sem það hefur hingað til átt kost á.  

 

5.1 Undanþáguákvæði í eldri raforkutilskipunum 

Í fyrstu raforkutilskipuninni var að finna ákveðnar undanþágur sem að ríki gátu sótt um í 

undantekningartilvikum.330 Aðildarríkjum var m.a. mögulegt að fá undanþágu frá ákvæðum 

IV. kafla um rekstur flutningskerfa og VII. kafla um skipulag aðgangs að kerfinu. 

Framkvæmdastjórnin gat heimilað undanþágu frá ofangreindum köflum í tveimur tilvikum. 

Annars vegar var um að ræða tímabundna undanþágu vegna skuldbindinga sem aðildarríkið 

hafði stofnað til fyrir gildistöku tilskipunarinnar og hins vegar vegna lítilla, einangraðra 

kerfa.331 Hvað fyrri undanþáguheimildina varðar átti framkvæmdastjórnin samkvæmt 

tilskipuninni að meta umsóknina í ljósi stærðar kerfisins, samtengingar þess við önnur kerfi og 

skipulag raforkuiðnaðar aðildarríkisins í heild. Ef umrædd undanþága var samþykkt var aðeins 

um tímabundið samþykki að ræða og hún takmarkaðist við tiltekna kafla tilskipunarinnar.332 

Þannig var um bráðabirgðafyrirkomulag að ræða.333 Tímafresturinn til að sækja um undanþágu 

fyrir slíkt fyrirkomulag til framkvæmdastjórnarinnar var eitt ár frá gildistöku 

tilskipunarinnar.334  

Hvað síðari undanþáguheimildina varðar var að finna skilgreiningu í tilskipuninni á 

hugtakinu lítið, einangrað kerfi.335 Hugtakið var nánar tiltekið skilgreint sem „kerfi þar sem 

notkun er innan við 2500 GWst á árinu 1996, og þar sem innan við 5% ársnotkunar er fengin 

með samtengingu við önnur kerfi“. Aðildarríki gat sótt um undanþágu á þessum grundvelli ef 

                                                           
330 Sjá 24. gr. tilskipunar 96/92/EB. 
331 Sjá nánar 1. mgr. 24. gr. tilskipunar 96/92/EB. 
332 Nánar tiltekið IV., VI., og VII. kafla hennar. 
333 Framkvæmdastjórninni bárust alls átta umsóknir um undanþágu á grundvelli 1. og 2. mgr. 24. gr. tilskipunar 

96/92/EB, sbr. ákvarðanir 1999/791/EB (Bretland), 1999/792/EB (Frakkland), 1999/793/EB (Lúxemborg), 

1999/794/EB (Þýskaland), 1999/795/EB (Austurríki), 1999/796/EB (Holland), 1999/797/EB (Spánn) og 

1999/798/EB (Danmörk). Framkvæmdastjórnin veitti eingöngu Þýskalandi undanþágu frá 17. gr tilskipunarinnar 

og þar með VII. kafla hennar fram til 31. desember 2003. Í öðrum ákvörðunum kom fram að hvorki væri möguleiki 

né þörf á því að samþykkja umsóknir þar sem aðlögunarfyrirkomulag fyrirhugaðra aðgerða fæli ekki í sér 

undanþágur frá IV., VI. og VII. kafla tilskipunarinnar eða að umsóknin hefði borist eftir að umsóknarfresturinn 

var liðinn.   
334 Sjá 2. mgr. 24. gr. tilskipunar 96/92/EB. 
335 Sjá 23. tölul. 2. gr. tilskipunar 96/92/EB. 
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það gat sýnt fram á að rekstur þess væri vandkvæðum bundið vegna smæðar og einangrunar 

raforkukerfisins.336 Ekki var tiltekinn neinn umsóknarfrestur heldur tekið fram að einungis væri 

mögulegt að sækja um undanþágu á þessum grundvelli eftir að tilskipunin hefði tekið gildi. 

Ekki kom heldur fram gildistími undanþágunnar í ákvæðinu yrði hún veitt.   

Fyrsta raforkutilskipunin var tekin inn í EES-samninginn þann 26. nóvember 1999.337 Við 

undirbúning á innleiðingu tilskipunarinnar var íslenska ríkið þeirrar skoðunar að 

raforkutilskipunin ætti ekki við hér á landi. Ástæðurnar fyrir því voru einkum talin smæð 

íslenska raforkukerfisns og einangrun þess frá raforkukerfum meginlandsins, auk þess sem að 

öll raforka hér á landi væri framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum. Að mati íslenska 

ríkisins kynni þess vegna að vera ákveðnum erfiðleikum bundið að koma tilskipuninni til 

framkvæmda.338 Framkvæmdastjórnin taldi hins vegar að tilskipunin ætti að gilda á öllu EES-

svæðinu og benti á einsleitnismarkmiðið í því sambandi.339  

Í kjölfarið var tilskipunin lögð fyrir stærstu hagsmunaaðila hér á landi og óskað eftir 

umsögnum þeirra varðandi efni og innleiðingu hennar í íslenskan rétt. Eftir ítarlega skoðun á 

umsögnum hagsmunaaðila og viðbrögðum framkvæmdastjórnarinnar við ýmsum spurningum 

og athugasemdum, tók íslenska ríkið loks ákvörðun um að fella tilskipunina inn í EES-

samninginn.340 Íslenska ríkið fékk hins vegar tveggja ára viðbótarfrest til að innleiða ákvæði 

fyrstu raforkutilskipunarinnar.341 Jafnframt var því fengið framgengt að undanþáguheimild 3. 

mgr. 24. gr. fyrstu raforkutilskipunarinnar að því er varðar lítil og einangruð kerfi ættu við um 

Ísland, þrátt fyrir að íslenska raforkukerfið félli ekki undir það að vera lítið og einangrað 

samkvæmt skilgreiningu tilskipunarinnar.342 Mikilvægt er að árétta að ákvæðið kvað ekki á um 

varanlegar undanþágur, heldur var í raun verið að veita ríkjum frest til að laga lítil, einangruð 

kerfi að efni tilskipunarinnar svo unnt yrði að ná markmiðum um sameiginlegan innri 

raforkumarkað og einsleitni á öllu EES-svæðinu.343 

                                                           
336 Sjá 3. mgr. 24. gr. tilskipunar 96/92/EB. 
337 Ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 168/1999. 
338 Sjá minnisblað iðnaðarráðuneytisins um aðdraganda að upptöku tilskipunar 96/92/EB í EES-samninginn 

(Alþingi, erindi nr. Þ 133/1599, 13. mars 2007), bls. 5-6. 
339 Þess ber að geta að norska ríkið tók undir sjónarmið framkvæmdastjórnarinnar um einsleitni á EES-svæðinu. 
340 Sjá minnisblað iðnaðarráðuneytisins um aðdraganda að upptöku tilskipunar 96/92/EB í EES-samninginn 

(Alþingi, erindi nr. Þ 133/1599, 13. mars 2007), bls. 6-7. 
341 Sjá k-lið 1. gr. ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 168/1999. 
342 Heildarraforkunotkun á Íslandi var 5100 GWst árið 1996 og féll raforkukerfið því ekki undir skilgreiningu 

tilskipunar 96/92/EB á litlu, einangruðu kerfi, sbr. minnisblað iðnaðarráðuneytisins um aðdraganda að upptöku 

tilskipunar 96/92/EB í EES-samninginn (Alþingi, erindi nr. Þ 133/1599, 13. mars 2007), bls. 1. Í j-lið 

ákvörðunarinnar var bætt við „Íslandi og Liecthenstein“ í lokamálslið 3. mgr. 24. gr. tilskipunar 96/92/EB. 
343 Framtíðarskipulag raforkuflutnings á Íslandi. Viðauki 3 – Greinargerð Helgu Melkorku Óttarsdóttur 

lögfræðings, bls. 104. 
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Samkvæmt ofangreindri umfjöllun var því ljóst að Ísland fékk undanþáguheimild á 

grundvelli 3. mgr. 24. gr. tilskipunarinnar. Hafa verður þó í huga að undantekningar frá 

ákvæðum tilskipana ber almennt að túlka þröngt til að sem minnst frávik verði frá þeim 

meginsjónarmiðum sem sett hafa verið fram í tilskipuninni. Orðalag ákvæðisins felur einnig í 

sér að aðildarríkinu ber skylda að sýna fram á að það séu veruleg vandkvæði bundin því að það 

geti lögfest ákvæði tilskipunarinnar. Þó að ýmis sérsjónarmið eigi við á Íslandi, s.s. lítil 

raforkuvinnsla og notkun, þýðir það ekki sjálkrafa að verulegir erfiðleikar þurfi að vera á 

lögfestingu tilskipunarinnar í íslenskan rétt.344 Tilskipunin miðar fyrst og fremst að því að 

samræma reglur um raforku hvers ríkis fyrir sig, þó að ákveðnir þættir varði vissulega flutning 

raforku milli einstakra ríkja. Sú röksemdafærla að íslenska kerfið sé lítið og einangrað og ætti 

þar af leiðandi að vera sjálfkrafa veitt undanþága frá ákvæðum fyrstu raforkutilskipunarinnar 

hefur verið dregið í efa og tekur höfundur undir þá gagnrýni á grundvelli fyrrnefndra 

sjónarmiða.345 Þá verður ennfremur að telja ólíklegt að mögulegt hefði verið fyrir íslenska ríkið 

að sækja um undanþágur á öðrum grundvelli en samkvæmt ávæðum 24. gr. tilskipunarinnar, 

enda hefði slíkt þurft að gerast þegar tilskipunin var tekin inn í EES-samninginn.346  

Í 26. gr. annarrar raforkutilskipunarinnar var að finna samskonar undanþágur frá vissum 

ákvæðum hennar. Í fyrsta lagi var að finna samhljóða undanþáguákvæði 3. mgr. 24. gr. fyrstu 

raforkutilskipunarinnar, þ.e. undanþágu vegna lítilla, einangraðra kerfa frá ákvæðum 

ákveðinna kafla, t.d. IV. kafla um rekstur flutningskerfa. Í öðru lagi var kveðið á um undanþágu 

vegna einangraðra örkerfa en hugtakið „örkerfi“ var skilgreint sem kerfi þar sem notkunin væri 

innan við 500 GWh á árinu 1996, og sem ekki væri samtengt við önnur kerfi.347 Samkvæmt 

þessari heimild var mögulegt að sækja um undanþágu frá III. kafla tilskipunarinnar um 

framleiðslu varðandi endurnýjun, uppfærslu og aukningu flutningsgetu, vegna einangraðra 

örkerfa. Skilyrðin voru þau sömu og varðandi lítil og einangruð kerfi.348 Í þriðja lagi var svo 

að finna tímabundna undanþágu, sbr. 2. mgr. 26. gr. tilskipunarinnar, vegna tæknilegra 

vandkvæða á að opna markaði fyrir tilteknum afmörkuðum hópi viðskiptavina sem ekki voru 

ætluð til heimilisnota.  

                                                           
344 Framtíðarskipulag raforkuflutnings á Íslandi. Viðauki 3 – Greinargerð Helgu Melkorku Óttarsdóttur 

lögfræðings, bls. 105. 
345 Framtíðarskipulag raforkuflutnings á Íslandi. Viðauki 3 – Greinargerð Helgu Melkorku Óttarsdóttur 

lögfræðings, bls. 105. 
346 Í þessu sambandi ber að vísa í ofangreinda umfjöllun varðandi undanþágubeiðnir ýmissa ríkja frá ákvæðum 

tilskipunar 96/92/EB en framkvæmdastjórnin féllst aðeins í einu tilfelli á slíka beiðni eins og fram hefur komið. 
347 Sjá skilgreiningu í 27. tölul. 2. gr. tilskipunar 2003/54/EB. 
348 Nánar tiltekið að sækja um undanþáguna til framkvæmdastjórnarinnar og sýna fram á sérstök vandkvæði á 

rekstri kerfisins. 
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Þessi undanþága hafði enga þýðingu fyrir Ísland þar sem ákveðið hafði verið að opna 

raforkumarkað á Íslandi að fullu með raforkulögum frá og með 1. janúar 2006. Önnur 

raforkutilskipunin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 146/2005 og samkvæmt þeirri ákvörðun var íslenska ríkinu áfram mögulegt 

að sækja um undanþágu sambærilega 3. mgr. 24. gr. fyrstu raforkutilskipunarinnar.349 

  

5.2 Undanþáguákvæði tilskipunar 2009/72/EB 

Þriðja raforkutilskipunin hefur að geyma efnislega samhljóða undanþáguákvæði og önnur 

raforkutilskipunin, sbr. 1. mgr. 44. gr. tilskipunarinnar. Ákvæðið gefur möguleika á undanþágu 

frá IV. kafla (um rekstur flutningskerfa), VI. kafla (um rekstur dreifikerfa), VII. kafla (um 

sundurgreiningu og gagnsæi reikninga) og VIII. kafla (um skipulag aðgans að kerfinu) þegar 

um er að ræða lítil og einangruð kerfi. Auk þess er mögulegt að fá undanþágu frá III. kafla (um 

framleiðslu) í tilfelli einangraðra örkerfa. Skilyrðin eru þau sömu sem þýðir að aðildarríki ber 

að sýna fram á sérstök vandkvæði á rekstri hins litla og einagraða kerfis síns eins og áður 

greinir.  

Samkvæmt þessu var ekki hægt að útiloka að Ísland myndi áfram geta átt möguleika á að 

sækja um undanþágur sem það hafði hingað til átt kost á. Í nýlegum viðræðum hefur 

framkvæmdastjórnin hins vegar ítrekað hafnað undanþágubeiðninni á þeirri forsendu að 

raforkukerfi Íslands sé ekki „lítið og einangrað“ þar sem raforkunotkun landsins sé langt 

umfram viðmiðunarmörk tilskipunarinnar og hefur aukist mikið undanfarin ár.350 Það er því 

ljóst að ekki var komist lengra með viðræður á upphaflegum forsendum og niðurstaðan var því 

að breyta aðlögunartextanum þannig að Ísland teldist ekki lengur „lítið og einangrað 

raforkukerfi“ en halda samt sem áður í mikilvægustu undanþágukröfurnar sem stóð slíkum 

kerfum til boða.351 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
349 Sjá f-lið 2. tölul. 1. gr. ákvörðunar nr. 146/2005.  
350 Skýrsla Gunnars Braga Sveinssonar utanríkisráðherra um utanríkis- og alþjóðamál, bls. 39. 
351 Skýrsla Gunnars Braga Sveinssonar utanríkisráðherra um utanríkis- og alþjóðamál, bls. 39. 
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6 Framtíðarhorfur varðandi flutningskerfi raforku á Íslandi 

Í ofangreindri umfjöllun hefur verið fjallað um helstu meginreglur sem gilda um flutningskerfi 

raforku, bæði frá sjónarhorni Evrópuréttar og samkvæmt íslenskum rétti. Í þessum kafla verður 

athyglinni hins vegar beint að framtíðinni og vikið að helstu lagalegu álitamálum sem íslenska 

flutningskerfið stendur frammi fyrir á næstu árum. 

Helsta álitamálið lýtur að eignarhaldi Landsnets hf. og þeim möguleikum sem standa til 

boða til að opna fyrir breytingu í því sambandi. Með breytingalögum nr. 19/2011 var kveðið á 

um að frá og með 1. janúar 2015 skyldi flutningsfyrirtækið vera í beinni eigu íslenska ríkisins 

og/eða sveitarfélaga. Ástæðan fyrir breytingunni var sú að ekki þótti heppilegt að fyrirtæki sem 

væru í eigu ríkis eða sveitarfélaga og höfðu ríka hagsmuni af starfsemi flutningsfyrirtækisins, 

t.d. raforkuframleiðendur og dreifiveitur, ættu hlut í flutningsfyrirtækinu.352 Í 

breytingalögunum var jafnframt að finna bráðabirgðaákvæði þar sem kveðið var á um að skipa 

skyldi nefnd með fulltrúum eigenda Landsnets hf., ásamt fleirum, sem höfðu það hlutverk að 

gera tillögu um kaup ríkis eða sveitarfélaga á hlut orkufyrirtækja í flutningsfyrirtækinu. 

Nefndin átti að skila tillögum fyrir árslok 2012 en þar sem fyrirhugaðar breytingar höfðu 

ákveðin vandkvæði í för með sér var bráðabirgðaákvæðinu breytt með breytingarlögum nr. 

175/2011. Samkvæmt breytingunum var hlutverk nefndarinnar því að kanna möguleika á 

breyttu eignarhaldi flutningsfyrirtækisins.353 

Nefndin fundaði fimm sinnum á tímabilinu frá mars 2012 til mars 2015 og framkvæmdi 

meðal annars verðmat á flutningsfyrirtækinu. Í kjölfarið lýstu orkufyrirtækin því yfir að þau 

höfðu áhuga á að selja eignarhluti sína í Landsneti hf. Landsvirkjun lýsti hins vegar yfir 

ákveðnum vandkvæðum við losun eignarhluts fyrirtækisins í Landsneti hf. vegna ákvæða í 

lánasamningum fyrirtækisins.354 Í núgildandi lánasamningum Landsvirkjunar er að finna 

ákvæði sem kveða á um að Landsvirkjun sé óheimilt að ráðstafa eða selja meiriháttar eignir 

sínar án samþykkis lánveitenda. Ef Landsvirkjun skyldi selja eða framselja eignarhlut sinn í 

Landsneti hf., þannig að salan fæli í sér meiriháttar eignir fyrirtækisins án samþykkis, myndi 

slík ráðstöfun þannig að öllum líkindum fela í sér vanefnd af hálfu Landsvirkjunar og um leið 

líklega gjaldfellingu lánasamninga fyrirtækisins.355 Í gildandi lánasamningum er jafnframt að 

finna svokölluð „cross-default“ ákvæði sem eru þess eðlis að komi til vanefndar eins 

                                                           
352 Eigendur Landsnets hf. í dag eru: Landsvirkjun 64,73%, RARIK 22,51%, Orkuveita Reykjavíkur 6,78% og 

Orkubú Vestfjarða 5,98“. 
353 Þskj. 625, 140. lögj. 2010-11 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
354 Greinargerð nefndar sem falið var að kanna möguleika á breytingum á eignarhaldi Landsnets hf., bls. 2. 
355 Greinargerð nefndar sem falið var að kanna möguleika á breytingum á eignarhaldi Landsnets hf., bls. 3. 



 

  77  

 

lánasamnings geta aðrir lánveitendur hugsanlega gjaldfellt aðra lánasamninga fyrirtækisins eða 

þeir sjálfkrafa gjaldfallið.   

Samkvæmt athugasemdum í frumvarpi með breytingarlögum nr. 175/2011 var ekki talin 

ástæða til að taka slíka áhættu, sérstaklega í ljósi efnahagsástands landsins á þeim tíma.356 

Þannig þótti mikilvægt að skapa ekki óvissu um fjárhag Landsvirkjunar, eða annarra 

orkufyrirtækja vegna þrenginga á fjármálamörkuðum. Framtíðarfyrirkomulag þessara mála átti 

þar af leiðandi að vera ákveðið í kjölfar tillagna framangreindrar nefndar.357  

Af ofangreindu má ráða að einu kröfurnar sem raforkulögin gera til eignarhalds Landsnets 

hf. er að fyrirtækið sé í meirihlutaeigu ríkis, sveitarfélaga og/eða fyrirtækja sem alfarið eru í 

eigu þessara aðila. Þetta kemur nú beinlínis fram í 1. mgr. 8. gr. raforkulaga en að öðru leyti er 

ekki kveðið á um kaup eða sölu eignarhluta fyrirtækisins í raforkulögunum. Það er hins vegar 

gert í 2. mgr. 4. gr. laga nr. 75/2004 um stofnun Landsnets hf., þar sem segir að heimila skuli 

sölu á öllu hlutafé ríkissjóðs í Landsneti hf. þegar flutningsvirki samkvæmt 6. tölul. 3. gr. 

raforkulaga hafa verið metin endanlegu mati og fyrir liggi hvort eigendur þeirra kjósa að leggja 

flutningsvirkin inn í Landsnet hf. sem hlutafé. Samkvæmt ákvæðinu geta kaupendur hlutafjár 

hins vegar einungis verið eigendur þeirra flutningsvirkja er falla undir 6. tölul. 3. gr. 

raforkulaga. Þetta þýðir að fyrrgreindir eigendur Landsnets hf. geta því einungis selt eignarhlut 

í Landsneti hf. sín á milli. Til þess að einhver af núverandi eigendum geti  selt hlut sinn til 

einkaaðila eða opinbers aðila, þyrfti því að breyta lögunum. Landsnet hf. þyrfti þó eftir því sem 

áður að vera í meirihlutaeigu ríkis, sveitarfélaga og/eða fyrirtækja sem alfarið eru í eigu þessara 

aðila. 

Líkt og áður hefur komið fram var tilgangurinn með þriðju raforkutilskipuninni m.a. að 

sundurgreina vinnslu og sölu raforku frá flutningsstarfseminni. Í því sambandi var kveðið á um 

meginregluna um aðskilið eignarhald, þó að reglan hafi ekki verið án undantekninga.358 

Íslenska ríkið hefur hins vegar sérstaklega samið um sérákvæði fyrir Ísland frá 9. gr. þriðju 

raforkutilskipunarinnar, þ.e. um eigendaaðskilnað flutningsfyrirtækisins.359 Þetta þýðir að ekki 

er nauðsynlegt að losa eignarhluti Landsvirkjunar, Orkuveitu Reykjavíkur, RARIK og Orkubús 

Vestfjarða í Landsneti hf. Til samanburðar má sjá neðangreinda töflu sem sýnir mismunandi 

eignarhald og rekstrarform flutningsfyrirtækja í Evrópu. 

 

                                                           
356 Þskj. 625, 140. lögþ. 2010-11 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
357 Greinargerð nefndar sem falið var að kanna möguleika á breytingum á eignarhaldi Landsnets hf., bls. 4. 
358 Sjá ítarlega umfjöllun í kafla 3.2.2. 
359 Sjá t.d. Greinargerð nefndar sem falið var að kanna möguleika á breytingum á eignarhaldi Landsnets hf., bls. 

8 og Skýrsla Gunnars Braga Sveinssonar utanríkisráðherra um utanríkis- og alþjóðamál, bls. 39. 
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Tafla 1: Eignarhald og rekstrarform flutningsfyrirtækja í Evrópu360 

Land Fyrirtæki Aðskilnaður Eignarhald Rekstrarform 

Austurríki VUN  Aðskilið e. Ýmsir Hlutafélag 

Belgía Elia Aðskilið e. Publi-T Hlutafélag 

Bretland National grid Aðskilið e. Ýmsir Hlutafélag 

Búlgaría ESO Sjálf. flutnings. NEK EAD Hlutafélag 

Danmörk Energinet.dk Aðskilið e. Danska ríkið Ríkisfyrirtæki 

Eistland Elering Sjálf. kerfisstj. Eistneska ríkið Hlutafélag 

Finnland Fingrid (Aðskilið e.) Finnska ríkið o.fl. Hlutafélag 

Frakkland RTE Sjálf. flutnings. EDF Group Hlutafélag 

Grikkland IPTO/ADMIE Sjálf. flutnings. PPC Hlutafélag 

Holland TENNET Aðskilið e. Ýmsir Hlutafélag 

Ítalía Terna Aðskilið e. Ýmsir Hlutafélag 

Írland Eirgrid 9. mgr. 9. gr. Írska ríkið Hlutafélag 

Ísland Landsnet hf. Undanþága 4 orkufyrirtæki Hlutafélag 

Kýpur Cyprus TSO Undanþága Ríkið Ríkisfyrirtæki 

Lettland AST Sjálf. kerfisstj. Lettneska ríkið Hlutafélag 

Litháen Litgrid Aðskilið e. EPSO-G UAB Hlutafélag 

Lúxemborg CREOS Sjálf. kerfisstj. Ýmsir Hlutafélag 

Noregur Statnett (Aðskilið e.) Norska ríkið Ríkisfyrirtæki 

Portúgal REN (Aðskilið e.) Ýmsir Hlutafélag 

Pólland PSE (Aðskilið e.) Pólska ríkið Hlutafélag 

Skotland SHETL/SPITL 9. mgr. 9. gr. SSE Hlutafélag 

Slóvakía SEPS (Aðskilið e.) Slóvakíska ríkið Hlutafélag 

Slóvenía ELES (Aðskilið e.) Slóvenska ríkið Hlutafélag 

Spánn RED Aðskilið e. SEPI, ýmsir Hlutafélag 

Svíþjóð Svenska Kraftnat Aðskilið e. Sænska ríkið Ríkisfyrirtæki 

Tékkland CEPS Aðskilið e. Tékkneska ríkið Hlutafélag 

Ungverjaland MAVIR Sjálf. flutnings. MVM Hlutafélag 

Þýskaland 50 hertz o.fl. Aðskilið e. Ýmsir Hlutafélag 

 

                                                           
360 Stuðst var við upplýsingar úr Greinargerð nefndar sem falið var að kanna möguleika á breytingum á 

eignarhaldi Landsnets hf., bls. 8. 
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Af ofangreindri töflu má sjá að flest ríki innan ESB hafa valið fyrirkomulagið um aðskilið 

eignarhald. Þá er rekstrarform flutningsfyrirtækja í flestum ríkjum í formi hlutafélags, þó að í 

einstökum tilfellum fari ríkið með reksturinn að öllu leyti. Aðeins tvö ríki hafa fengið 

undanþágu frá 9. gr. þriðju raforkutilskipunarinnar, þ.e. Ísland og Kýpur.  

Fyrrgreind nefnd, sem fékk það hlutverk að kanna möguleika á breyttu eignarhaldi 

flutningsfyrirtækisins samkvæmt breytingarlögum nr. 175/2011, hefur nú sett fram tvær 

tillögur um mögulegar breytingar á eignarhaldi Landsnets hf.361 Fyrri tillagan felur í sér að 

lögum um Landset hf. verði breytt á þann veg að ríki og sveitarfélögum verði heimilað að kaupa 

hluti sem eru í eigu fyrrnefndra fjögurra orkufyrirtækja en slíkt er samkvæmt núverandi reglum 

takmarkað við þau flutningsvirki sem falla undir 6. tölul 3. gr. raforkulaga. Seinni tillaga 

gengur hins vegar lengra og felur í sér að sérregla um eignarhald á Landsneti hf. verði felld 

brott. Þetta myndi þýða að ákvæði 8. gr. raforkulaga myndi gilda, sem gerir kröfu um 

meirihlutaeign ríkis og sveitarfélaga, eða fyrirtækja í þeirra eigu.  

Annað og ekki síst mikilvægt álitamál lítur að innleiðingu þriðju raforkutilskipunarinnar. 

Eins og fram hefur komið hefur þriðja raforkutilskipunin ekki verið innleidd í heild sinni í 

íslenskan rétt þó að unnið sé að því. Flutningsfyrirtækinu var með breytingarlögum nr. 26/2015 

á raforkulögum gert skylt að leggja árlega fyrir Orkustofnun kerfisáætlun til samþykktar um 

uppbyggingu flutningskerfisins. Auk þess var kveðið á um ýmis atriði varðandi kerfisáætlun 

og eftirlit með því.362 Með þessu var 22. gr. þriðju raforkutilskipunarinnar þannig innleidd. Líkt 

og vikið var að hér að ofan hefur íslenska ríkið jafnframt samið um undanþágu fyrir Ísland frá 

9. gr. þriðju raforkutilskipunarinnar um fyrirkomulagið um aðskilið eignarhald 

flutningsfyrirtækisins. Að öðru leyti bíður þriðja raforkutilskipunin frekari innleiðingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
361 Greinargerð nefndar sem falið var að kanna möguleika á breytingum á eignarhaldi Landsnets hf., bls. 9. 
362 Þskj. 1356, 144. lögj. 2014-15 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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7 Niðurstöður 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um regluverk það sem lítur að flutningskerfi raforku. 

Markmiðið með umfjölluninni var að gefa heildstætt yfirlit yfir þetta flókna og vandasama 

regluverk og skýra frá helstu meginreglum sem um það gilda á skýran og skilmerkilegan hátt. 

Í þessum niðurstöðukafla verður nú leitast við að draga saman helstu atriði regluverksins, bæði 

frá sjónarhorni Evrópuréttar og samkvæmt íslenskum rétti, en líkt og rakið hefur verið hefur 

íslenskur raforkuréttur ekki farið varhluta af evrópskri þróun á réttarsviðinu. 

 

7.1 Meginreglur regluverksins frá sjónarhorni Evrópuréttar 

Ljóst er að réttarumhverfið á sviði orkumála hefur tekið miklum breytingum síðustu tvo 

áratugina og þróunin verið í átt að samkeppnisvæddum markaði, sérstaklega varðandi 

framleiðslu, flutning, dreifingu og sölu á raforku. Framkvæmdastjórnin hefur verið einn helsti 

drifkrafturinn í þeirri þróun og unnið markvisst og meðvitað í átt að innri raforkumarkaði innan 

ESB. Þróunin var þó hæg til að byrja með en ástæðurnar voru einkum skortur á samstöðu og 

rúmt svigrúm sem aðildarríkjunum var látið eftir. Þetta leiddi til þess í framkvæmd að 

raforkumarkaðir sumra aðildarríkjanna urðu opnir fyrir virka og eðlilega samkeppni andstætt 

raforkumörkuðum annarra ríkja.  Með þriðju raforkutilskipuninni hefur verið gengið lengra og 

ítarlegri kröfur verið samþykktar, sérstaklega varðandi aðskilnaðarkröfur flutningskerfa frá 

framleiðslu- og sölustarfsemi raforku. 

Aðskilnaðarleiðirnar þrjár samkvæmt þriðju raforkutilskipuninni kveða á um ólík skilyrði 

og ólíkar reglur um aðskilnað flutningskerfisins líkt og ítarlega var gert grein fyrir í kafla 3. 

Því vægari sem ákvæðin eru því ítarlegri verða reglurnar um aðskilnaðinn. 

Aðskilnaðarleiðirnar þrjár eru þó allar jafngildar að lögum, þó að fyrirkomulagið um 

sjálfstæðan kerfisstjóra og sjálfstæðan flutningsstjóra eru í raun undantekningar frá 

meginreglunni um aðskilið eignarhald. Þetta leiðir m.a. af því að valið er skilyrt, sem þýðir að 

flutningsfyrirtæki, sem stofnuð eru eftir þann tímapunkt sem þriðja raforkutilskipunin var 

samþykkt, þurfa að uppfylla kröfuna um aðskilið eignarhald. 

 Með tilnefningu sjálfstæðs kerfisstjóra er í raun stigið ákveðið skref í átt að aðskildu 

eignarhaldi. Fyrirkomulagið krefst hins vegar umfangsmeira eftirlits og hvetur ekki á sama hátt 

til fjárfestinga í flutningskerfinu enda áfram í eigu lóðrétt samþætts raforkufyrirtækis. Með 

tilnefningu sjálfstæðs flutningsstjóra er flutningskerfið aftur á móti áfram í eigu lóðrétt 

samþætta fyrirtækisins auk þess sem heimilt er að reka alla raforkustarfsemi innan þess. 
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Skyldan til að tryggja sjálfstæði flutningskerfisstjóra er þó jafn rík sama hvaða fyrirkomulag er 

við liði í hverju aðildarríki fyrir sig. 

 Þegar ákvörðun var tekin um að opna raforkumarkað ESB fyrir alla neytendur með 

innleiðingu þriðju raforkutilskipunarinnar var talið nauðsynlegt að tryggja ákveðnar opinberar 

þjónustuskyldur. Eins og rakið var í kafla 3 hvílir mikilvægasta skyldan til að veita opinbera 

þjónustu á flutningsfyrirtækinu og er starfræksla flutningskerfisins í sjálfu sér opinber 

þjónustuskylda. Þess vegna er mikilvægt að opinberar þjónustuskyldur séu vel skilgreindar, 

gagnsæjar og án mismununar auk þess að vera sannreynanlegar og tryggja jafnan aðgang 

raforkufyrirtækja að neytendum aðildaríkjanna. Þrátt fyrir að þriðja raforkutilskipunin heimili 

ákveðnar undanþágur á grundvelli opinberra þjónustuskyldna er möguleiki aðildarríkjanna til 

að veita fyrirtækjum slíkar undanþágur takmarkaður í reynd. Þannig þurfa slíkar ráðstafanir að 

samræmast markmiðum 3. gr. raforkutilskipunarinnar auk þess að gæta meðalhófs. Að mati 

höfundar verður að telja ólíklegt að undanþágur verði veittar frá ákvæðum tilskipunarinnar á 

grundvelli röksemda um opinberar þjónustuskyldur þar sem að skilyrðin fyrir því eru ströng 

auk þess að mögulegt er að ná markmiðum um opinbera þjónustu með öðrum hætti, t.d. með 

því að gera skyldur um opinbera þjónustu að skilyrði fyrir leyfisveitingu með lögum. 

Annað og ekki síst mikilvægt atriði í regluverkinu varðar afhendingöryggi raforku. Sérstök 

stefna var sett innan ESB hvað afhendingaöryggi varðar um síðustu aldamót enda voru vaxandi 

áhyggjur af orkuþörf sambandsins. Þar sem frjáls viðskipti með raforku á opnum markaði voru 

talin geta unnið gegn markmiðinu um afhendingaöryggi var með þriðju raforkutilskipuninni 

leitast við að leggja ýmsar skyldur á flutningskerfisstjóra og auka eftirlit með 

flutningskerfisstjórum og samstarf þeirra yfir landamæri. Einnig var sérstök tilskipun, nr. 

2005/89/EB, samþykkt sem hafði það að markmiði að bæta afhendingaöryggi raforku. Eins og 

rakið var í kafla 3.4 er ástæðan fyrir að samþykkt var sérstök tilskipun um afhendingaöryggi í 

stað þess að bæta umræddum skyldum inn í þriðju raforkutilskipunina að einhverju leyti óljóst 

að mati höfundar. Tilskipanirnar hafa sama lagagrundvöllinn og lúta að mörgu leyti að skyldum 

aðildarríkjanna varðandi flutningskerfið. Hvað sem því líður er mikilvægt að hafa báðar 

tilskipanirnar í huga varðandi framkvæmd flutningskerfisins og eftirlits með 

flutningskerfisstjórunum.  

Loks er í þriðju raforkutilskipuninni að finna mun ítarlegri ákvæði um eftirlit 

aðildarríkjanna en áður og má því segja að eftirlitsyfirvöld spili mun stærra hlutverk í 

endurbættu lagaumhverfi raforkumála innan ESB. Þannig hafa auknar skyldur verið lagðar á 

herðar hvers aðildarríkis sem ber að tryggja sjálfstæði eftirlitsyfirvaldsins, þ.e. að það sé 

lagalega aðgreint og óháð bæði opinberum aðilum og einkaaðilum. Jafnframt var kveðið á um 
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stofnun ACER en stofnunin hefur heimild til að taka sjálfstæðar ákvarðanir fyrir raforkumarkað 

ESB varðandi eftirlit og tæknileg álitamál með það fyrir sjónum að láta viðskipti með raforku 

yfir landamæri ganga sem skyldi. Að mati höfundar hefur því með breytingunum í 

Lissabonsáttmálanum verið komið á skilvirkara eftirlitskerfi. 

 

7.2 Meginreglur regluverksins samkvæmt íslenskum rétti 

Með gildistöku raforkulaganna þann 7. apríl 2003 urðu grundvallarbreytingar á sviði 

raforkuréttar á Íslandi. Með lögunum var ráðist í heildarendurskoðun á löggjöf um vinnslu, 

flutning, dreifingu og sölu raforku og byggt á nýjum viðhorfum í raforkumálum sem fólust í 

því að skilja í sundur náttúrulega einkasöluþætti raforkukerfisins og þá þætti þar sem 

samkeppni verður við komið. Aðskilnaðurinn var fyrsta skrefið í nýskipan raforkumála og var 

í takt við það sem var að gerast víða um heim og þá fyrst og fremst innan ESB. 

Samkvæmt raforkulögum skal eitt fyrirtæki annast flutning raforku og kerfisstjórnun á 

Íslandi. Í samræmi við það var með lögum nr. 75/2004 samþykkt stofnun Landsnets hf. og 

félaginu falið að sjá um raforkuflutning frá orkuframleiðendum til kaupenda, ásamt því að 

annast stýringu og gæslu flutningskerfisins.  

Ein af meginskyldum flutningsfyrirtækisins er að sjá um rekstur flutningskerfisins og er 

tengiskylda mikilvægur þáttur rekstursins. Fyrirtækið þarf að tryggja að allir notendur sem 

uppfylla þau tæknilegu skilyrði sem krafist er hafi jafnan aðgang að flutningskerfinu í samræmi 

við kröfur Evrópuréttarins. Aðeins í undantekningartilvikum er heimilt að synja um aðgang og 

strangar kröfur eru gerðar til rökstuðnings synjunar um tengingu. Sjónarmiðin sem heimilt er 

að byggja synjunina á samkvæmt lögunum eru flutningsgeta, öryggi og gæði flutningskerfisins. 

Í þessu sambandi er mikilvægt að flutningsfyrirtækið hafi aðgang að öllum upplýsingum sem 

nauðsynlegar eru til að það geti rækt hlutverk sitt og hefur samkvæmt lögunum því rúmar 

heimildir til að óska eftir upplýsingum. Flutningsfyrirtækinu ber hins vegar að gæta fyllsta 

trúnaðar. 

Með gildistöku raforkulaga var eigendum flutningsvirkja gert skylt að selja eða leigja 

flutningsvirkin flutningsfyrirtækinu eða leggja þau fram sem hlutafé í því. Þetta hafði í för með 

sér að skyldur Landsvirkjunar hvað flutning á raforku og kerfisstjórnun snertir fluttust yfir til 

Landsnets hf. Umrædd skylda hafði jafnframt í för með sér að Landsneti hf. bar samhliða 

yfirfærslu flutningsvirkjanna að ganga inn í gildandi samninga um afnotarétt af viðkomandi 

eignum. Leiddi það í einhverjum tilvikum til ágreinings eins og fjallað var um í kafla 4. Að 

mati höfundar var niðurstaða réttarágreiningsins um afturvirka og íþyngjandi yfirfærslu 

varhugaverð. 
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Orkustofnun fer með eftirlit á rekstri flutningsfyrirtækisins og setur auk þess 

flutningsfyrirtækinu tekjumörk í samræmi við ákvæði raforkulaga. Tekjumörkin skulu ákveðin 

til fimm ára í senn og uppfærð árlega miðað við breytingar á lögbundnum viðmiðum eins og 

vikið var að í kafla 4.3. Mikilvægt er að árétta að ef markmiðið um skilvirkni í rekstri 

flutningsfyrirtækisins næst ekki með afmörkun tekjumarkatímabila er Orkustofnun heimilt að 

setja flutningsfyrirtækinu hagræðingarkröfu fyrir nýtt tekjumarkatímabil. Í samræmi við 

tekjumörk flutningsfyrirtækisins skal flutningsfyrirtækið svo setja gjaldskrá vegna þjónustu 

sinnar. Með gjaldskrá fyrir flutning á raforku þarf að tryggja að flutningskerfið hafi tekjur til 

að standa undir kostnaði við rekstur sinn og uppbyggingu og við gerð hennar þarf að hafa að 

leiðarljósi að hún sé einföld, skilvirk, gagnsæ og takmarki verðsveiflur. Einnig er mikilvægt að 

gjaldskráin sé aðgengileg og beitt á hlutlægan hátt án mismununar milli notenda 

flutningskerfisins. Gjaldskráin verður loks að byggjast á eðlilegum kostnaði og 

arðsemismörkum og viðmiðum sem Orkustofnun ber að nota við mat á eðlilegum 

arðsemismörkum samkvæmt raforkulögum. 

Töluverður réttarágreiningur hefur verið undanfarin ár varðandi ákvörðun tekjumarka og 

setningu gjaldskrár flutningsfyrirtækisins líkt og ítarlega var fjallað um í kafla 4.3. 

Réttarágreiningurinn hefur fyrst og fremst litið að ákvörðun um leyfða arðsemi Landsnets hf. 

og hefur úrskurðarnefnd raforkumála lagt sérstaka áherslu á mikilvægi þess að aðstæður séu 

metnar heildstætt í samræmi við tilgang þess fyrirkomulags sem löggjafinn hefur ákveðið við 

ákvörðun á arðsemi. Markmiðið með umfjölluninni í kaflanum var að greina frá umræddum 

hluta regluverksins á aðgengilegan hátt og taka saman helstu réttarreglur og réttarframkvæmd 

þar að lútandi í von um að varpa skýru ljósi á aðalatriðin. 

Í kafla 5 var fjallað um undanþáguákvæði þriðju raforkutilskipunar sem eru efnislega 

samhljóða undanþáguákvæði eldri raforkutilskipana. Þriðja raforkutilskipunin gefur möguleika 

á undanþágu frá m.a. IV. kafla um rekstur flutningskerfa þegar um er að ræða lítil og einangruð 

kerfi en til þess að undanþágan verði veitt þarf aðildarríkið að sýna fram á sérstök vandkvæði 

á rekstri hins litla og einagraða kerfis síns. Samkvæmt þessu var ákveðin óvissa um það hvort 

Ísland myndi áfram geta átt möguleika á að sækja um undanþágur sem það hafði hingað til átt 

kost á. Í nýlegum viðræðum hefur framkvæmdastjórnin hins vegar ítrekað hafnað 

undanþágubeiðni íslenska ríkisins enda gat Ísland ekki lengur talist vera með „lítið og 

einangrað raforkukerfi“. Samt sem áður fékk ríkið að halda í mikilvægustu 

undanþágukröfurnar sem stóð slíkum kerfum til boða eins og kom fram í kafla 5. 

Hvað framtíðina varðar lítur helsta álitamálið að eignarhaldi Landsnets hf. og þeim 

möguleikum sem standa til boða til að opna fyrir breytingu í því sambandi. Eins og fjallað var 



 

  84  

 

um í kafla 6 hefur Ísland hlotið undanþágu frá 9. gr. þriðju raforkutilskipunarinnar og er af 

þeim sökum í sjálfsvald sett hvort það hagar eignarhaldi Landsnets hf. áfram með sama hætti 

og nú eða innleiðir fyrirkomulagið um aðskilið eignarhald. Nefnd sem hefur kannað möguleika 

á breytingum á eignarhaldinu hefur nú sett fram tillögur sínar um mögulegar breytingar á 

eignarhaldi Landsnets hf, sbr. umfjöllun í kafla 6. Loks ber að taka fram að þriðja 

raforkutilskipunin bíður enn innleiðingar að örfáum undantekningum frátöldum og óljóst er 

hvenær nákvæmlega af innleiðingunni verður. 
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