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Ágrip: Íslenska raforkukerfið er eyja, landfræðilega einangrað og lítið. Það byggist einnig að verulegu leyti
á vatnsorku og bróðurpartinn af eftirspurn má rekja til orkufrekra iðnfyrirtækja. Þá er eitt fyrirtæki ráðandi
í raforkuframleiðslu en önnur fyrirtæki hafa sterka stöðu á markaðssvæðum sínum. Þessir þættir standa
með ýmsum hætti í vegi fyrir auknu frjálsræði. Auk aðskilnaðar á framleiðslu og flutningi raforku og um-
bóta á reglugerðarumhverfi eru ýmsar skipulagsbreytingar mikilvægar í því skyni að koma á marktækri
samkeppni. Í þessari grein reifa ég nokkrar hugmyndir um hvernig auka megi jafnræði með starfandi fyrir-
tækjum með það að markmiði að koma á raunverulegri samkeppni á íslenska raforkumarkaðnum.
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I.  Inngangur
Íslenska raforkukerfið er eyja, landfræðilega ein-
angrað og lítið. Langstærsti hluti raforkufram-
leiðslunnar fer fram í vatnsorkuverum en bróður-
partinn af eftirspurn má rekja til orkufrekra fyrir-
tækja, einkum í áliðnaði. Jafnframt er eitt fyrir-
tæki, Landsvirkjun, ráðandi í rafmagnsfram-
leiðslu og -flutningi. Önnur raforkufyrirtæki eru
mestan part stað- eða svæðisbundin. Þessi ein-
kenni á íslenska raforkukerfinu torvelda stjórn-
völdum um margt í þeim ásetningi að innleiða
samkeppni og auka markaðsvæðingu í raforku-
framleiðslu og -flutningi á Íslandi. Svo virðist
sem skipulagsumbætur í raforkugeiranum þurfi
að koma til viðbótar aðskilnaði framleiðslu og
flutnings á rafmagni og reglugerðarumbótum til
að skapa fyrirtæki sem geti keppt hvert við annað
með marktækum hætti á markaði.

Í þessari grein set ég fram og reifa eina hug-
mynd um hvernig koma megi á meira jafnræði
með fyrirtækjum á framleiðsluhlið íslenska raf-
orkugeirans. En áður en ég sný mér að þessari
hugmynd ræði ég grundvallaratriðin á bak við
umbætur í raforkumálum í iðnríkjunum og fyrir-

ætlanir íslensku ríkisstjórnarinnar varðandi mark-
aðsvæðingu íslenska raforkugeirans eins og þær
koma fram í frumvarpi til laga sem iðnaðar- og
viðskiptaráðherra hefur lagt fram á Alþingi. Ég
lýsi einnig meginskipulags- og rekstrarþáttunum í
íslenska raforkukerfinu. Þegar ég hef gert grein
fyrir tillögu minni enda ég með nokkrum loka-
orðum. 

II.  Umbætur á sviði raforkumála
Lengst af var litið svo á að raforkukerfið í heild, þar
með talin framleiðsla, flutningur, dreifing/sala,
flokkaðist undir náttúrulega einokun. Talið var að
samkeppni myndi ekki þrífast í raforkugeiranum
vegna stærðarhagkvæmni á þessum sviðum. Í flest-
um ríkjum, eða á svæðum stórra ríkja, tíðkaðist það
að eitt stórt raforkufyrirtæki annaðist alla þætti raf-
orkuframboðs í gegnum lóðrétta samþættingu. Í
sumum tilfellum var um opinber fyrirtæki að ræða
(evrópska fyrirkomulagið), en í öðrum tilvikum
voru raforkuveiturnar í einkaeign en undir ströngu
opinberu eftirliti (bandaríska fyrirkomulagið).

Sú skoðun að raforkukerfið í heild lúti lög-
málum náttúrulegrar einokunar hefur látið undan
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síga fyrir fjölþættari skilningi á kerfinu. Það er nú
almennt viðurkennt að hvorki raforkuframleiðsla
né -sala séu þessarar gerðar. Með öðrum orðum
fylgir ekki skýr ávinningur sífellt aukinni stærð
fyrirtækja í rafmagnsframleiðslu eða -sölu. Þvert
á móti gæti samkeppni á þessum sviðum raforku-
framboðs skilað umtalsverðu í lægra raforkuverði
til neytenda með því að eyða margvíslegri óhag-
kvæmni sem jafnan þrífst í skjóli einokunarað-
stöðu. Raforkuflutningur og -dreifing flokkast
hins vegar áfram undir náttúrulega einokun.

Þessi breyttu viðhorf til eðlis raforkukerfisins
ásamt almennum áhuga í iðnríkjunum á auknu
frjálsræði og markaðsvæðingu hafa valdið því að
stakkaskipti eru að verða á reglugerðarumhverfi
raforkugeirans. Markmiðin eru að ná fram auk-
inni hagkvæmni, lægra verði og almennt bættum
lífskjörum.

Mörg OECD-ríki hafa sett lög og gefið út
reglugerðir sem miða að því að efla samkeppni í
þeim þáttum raforkukerfisins sem einkennast ekki
af náttúrulegri einokun. Í flestum tilvikum hefur
áhersla verið lögð á að skilja í sundur raforku-
framleiðsluna og söluna annars vegar og flutning
og dreifingu raforkunnar hins vegar. Snar þáttur í
þessum umbótum hefur verið að tryggja nýjum
fyrirtækjum í rafmagnsframleiðslu og -sölu að-
gang að flutnings- og dreifinetum sem fyrir hendi
eru og að koma á fót mörkuðum þar sem raforku-
verðið ræðst af framboði og eftirspurn. Of
snemmt er að fullyrða að umbæturnar sem gerðar
hafa verið hafi í einu og öllu skilað tilætluðum ár-
angri – hér og þar hafa bakslög dunið yfir – en
þunginn á bak við þessar umbætur er engu að
síður slíkur að þær munu eflaust halda áfram.

Í okkar heimshluta og fyrir okkur skiptir meg-
inmáli að árið 1996 gaf Evrópusambandið út til-
skipun um sameiginlegan innri markað fyrir raf-
orku. Raforkutilskipunin er byggð á þremur
grundvallaratriðum:

• Í fyrsta lagi skal endir bundinn á lögverndaða
einokun í raforkuframleiðslu hvar sem hana
hefur verið að finna.

• Í öðru lagi skal aðskilja framleiðslu, flutning,
dreifingu og sölu raforku, að minnsta kosti frá
bókhaldslegu sjónarmiði.

• Í þriðja lagi skal veita þriðju aðilum aðgang að
flutnings- og dreifinetum svo að raforkukaup-
endur geti valið á milli raforkuseljenda og
fengið raforkuna afhenta í gegnum fyrirliggj-
andi dreifikerfi.

Vert er að vekja athygli á að einkavæðing er
ekki á meðal grundvallaratriðanna sem átakið til
að betrumbæta evrópska raforkumarkaðinn bygg-
ist á. Raforkutilskipun Evrópusambandsins var
tekin inn í samninginn um Evrópska efnahags-
svæðið árið 1999 og Ísland er skuldbundið til að
lögfesta efnisinnihald tilskipunarinnar fyrir 1. júlí
2002. Ráðherraráð Evrópusambandsins ákvað
snemma árs árið 2000 að hraða frjálsræðisvæð-
ingu raforkumála í Evrópu. Í framhaldi af þessari
ákvörðun mótaði framkvæmdastjórn Evrópusam-
bandsins tillögur í þessa veru sem ráðherraráðið
gerði að sínum í mars 2002. Þar var meðal annars
gert ráð fyrir að allir aðrir raforkunotendur en
heimili gætu valið sér raforkusala í síðasta lagi
árið 2004. Frá þeim tíma hafa bæði Evrópuþingið
og framkvæmdastjórnin fjallað um og sett fram
breytingartillögur við umrædda tilskipun
96/92/EB um innri markað raforku í ljósi þessar-
ar ákvörðunar ráðherraráðsins. Að því er tíma-
setningar varðar er nú gerð tillaga um að allir not-
endur, aðrir en einstaklingar, geti keypt raforku á
frjálsum markaði frá 1. janúar 2004 og fullt frelsi
verði komið á 1. janúar 2005. 

Snemma á árinu 2002 lagði iðnaðar- og við-
skiptaráðherra fram á Alþingi frumvarp til laga
um lögfestingu skuldbindinga Íslendinga á þessu
sviði vegna Evrópska efnahagssvæðisins. Frum-
varpið var ekki afgreitt á vorþinginu og því lagði
ráðherra það fram að nýju á haustþinginu með
litlum breytingum. Stefnt er að afgreiðslu þess á
fyrri hluta ársins 2003. Vinna við gerð frumvarps-
ins hófst hins vegar þegar árið 1996. Tvær nefnd-
ir lögðu sérstaklega drjúgan skerf af mörkum,
lögðu grunninn að þessu frumvarpi, þótt margir
fleiri hafi komið að. Önnur endurskoðaði allan
lagarammann utan um raforkukerfið í heild sinni,
framleiðslu, flutning, dreifingu og sölu. Hin ein-
beitti sér að atriðum sem lúta að stofnun fyrirtæk-
is til að annast flutning á raforku frá aflstöðvum
til staðbundinna rafmagnsveitna. Við þetta er rétt



44 FJÁRMÁLATÍÐINDI, 49. ÁRGANGUR, FYRRA HEFTI 2002

að bæta að þingsályktunartillaga var lögð fyrir
Alþingi þegar á löggjafarþinginu 1997/1998 sem
byggði á fyrri skýrslunni og studdi meiri hluti
iðnaðarnefndar meginefni hennar. Þá voru drög
að frumvarpi til raforkulaga kynnt fulltrúum þing-
flokka, orkufyrirtækja og hagsmunaaðilum vorið
1999 og leitað eftir athugasemdum þeirra.

Í grófum dráttum felur frumvarpið í sér heild-
arendurskoðun laga sem varða framleiðslu, flutn-
ing, dreifingu og sölu raforku. Meginmarkmiðið
með þessari endurskoðun er að auka hagkvæmni í
nýtingu endurnýjanlegra orkulinda landsins til
hagsbóta fyrir efnahagsstarfsemina um allt land.
Þessu markmiði á að ná með því að innleiða sam-
keppni í framleiðslu og smásölu rafmagns. Í sam-
ræmi við hugmyndir þær sem áður hefur verið lýst
er kjarnaatriði í þessu að skilja þá þætti í raforku-
kerfinu þar sem samkeppni verður við komið frá
þeim þáttum sem ofurseldir eru einokunartil-
hneigingum. Frelsi til raforkuframleiðslu verður
aukið og veiting leyfa til að byggja og reka afl-
stöðvar verður reist á hlutlægum og gegnsæjum
skilyrðum sem tiltekin eru í nýju lögunum. Lagt er
til að frjálsræðisvæðing raforkuframleiðslunnar
fari fram í áföngum þannig að notendur sem þurfa
meira en 100 GWh af raforku á ári geti valið á
milli seljenda 1. janúar 2004, frá 1. janúar 2005
verði þessi mörk lækkuð í 100 kW og loks geti all-
ir notendur valið milli seljenda frá 1. janúar 2007.
Rétt er að vekja athygli á að þessar tímasetningar
eru ekki nákvæmlega þær sömu og rætt var um
hér á undan fyrir Evrópusambandið. Eitt fyrirtæki
mun fá einkaleyfi til að reka flutningskerfið og
rafmagnsveiturnar verða einu dreifingaraðilarnir á
sínum svæðum. Allar aflstöðvar stærri en 3,5 MW
verða tengdar við flutningskerfið.

Þegar frumvarpið verður að lögum munu þau
setja þátttakendum í raforkugeiranum og athöfn-
um þeirra nýjan ramma, nýjar leikreglur ef svo
má að orði komast. Frumvarpið segir hins vegar
ekkert um hver fyrirtækjaskipan skuli vera í raf-
orkuframleiðslunni gagnstætt því sem er um
flutning og dreifingu. Markaðsöflin munu að ein-
hverju leyti ráða fram úr þeirri spurningu en
stjórnvöld verða einnig að koma að málinu vegna
stórs eignarhluta ríkisins í raforkuframleiðslunni. 

III.  Íslenska raforkukerfið
Smæðin og einangrunin eru megineinkenni ís-
lenska raforkukerfisins. Þessir þættir skapa sér-
stök vandamál í frjálsræðis- og markaðsvæðingu
raforkugeirans. En þetta á ekki einvörðungu við
hann heldur er allt íslenska hagkerfið smátt og
einangrað og jafnframt allar greinar þess ef undan
er skilinn sjávarútvegurinn. Þetta gerir það sér-
staklega erfitt að skapa skilyrði og skipulag í
þjónustugreinunum sem stuðla að marktækri sam-
keppni því að lágmarksfjöldi seljenda er nauðsyn-
legt, en þó ekki fullnægjandi, skilyrði fyrir sam-
keppni af því tagi. Þetta á við um raforkugeirann
en einnig um banka- og aðra fjármálaþjónustu,
fjarskipti og sumir vildu án efa bæta við smásölu.
Að því er raforkuna varðar þarf einnig að hafa í
huga að það er ekki aðeins á framboðshliðinni
sem einn eða örfáir aðilar eru allsráðandi því að
nokkur orkufrek iðnfyrirtæki, einkum álbræðslur,
standa fyrir stærstum hluta eftirspurnar.

Samanlagt afl íslenskra raforkustöðva er áætl-
að um 1.500 MW, þar af eru um 80% í vatns-
aflsstöðvum, 15% í gufuaflstöðvum og 5% í olíu-
kyntum stöðvum, sem mestan part er varaafl. Þá
fer bróðurparturinn af raforkuframleiðslunni fram
í 8-10 stöðvum sem allar þættu tiltölulega litlar í
alþjóðasamanburði. Árið 2001 var heildarraf-
orkunotkun á Íslandi um 8000 GWh, sem jafngilti
um 28.000 kWh á mann, en það setur Ísland í
fremstu röð á þennan mælikvarðann ásamt Nor-
egi. Reyndar erum við að sigla fram úr Norð-
mönnum í þessu efni um þessar mundir því að
orkunotkun hér vex hraðar en þar. Það er auðvitað
orkufrekur iðnaður sem lyftir meðalnotkun raf-
orku svona hátt bæði á Ísland og í Noregi. Nálægt
tveir þriðju af raforkunotkun á Íslandi um þessar

Raforkuframleiðsla árið 2001

Hlutdeild í %
Landsvirkjun................................... 85
Orkuveita Reykjavíkur ................... 7
Hitaveita Suðurnesja....................... 5
RARIK............................................ 2
Aðrir................................................ 1
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mundir skrifast á orkufrekan iðnað. Þessi hlut-
deild á væntanlega eftir að hækka enn frekar ef og
þegar áform um ný álver verða að veruleika. Al-
menni raforkumarkaðurinn stendur einvörðungu
fyrir um þriðjungi af heildarraforkunotkuninni.

Landsvirkjun er langstærsti aðilinn á fram-
leiðsluhliðinni með um 85% af heildinni (sjá
töflu):

Einu fyrirtækin önnur sem framleiða teljandi
raforku eru Orkuveita Reykjavíkur, Hitaveita
Suðurnesja og RARIK. Eftirspurnarhliðin er ekki
jafn bjöguð, sérstaklega ekki ef orkusala til
stóriðju er undanskilin (sjá töflu):

Á söluhliðinni eru að minnsta kostu þrjú ef
ekki fjögur fyrirtæki með umtalsverða hlutdeild í
almenna raforkumarkaðnum. Þau eru Orkuveita
Reykjavíkur á höfuðborgarsvæðinu, Hitaveita
Suðurnesja á Reykjanesi og RARIK í öðrum
landshlutum. Hugsanlega má einnig líta á Orkubú
Vestfjarða sem talsvert stóran raforkusmásala.

Þessi uppbygging á raforkukerfinu, sérstak-
lega á framleiðsluhliðinni, torveldar um margt
frjálsræðis- og markaðsvæðingu í raforkumálum.
Að orkuöflun fyrir stóriðju slepptri, þarf að finna
einhverja leið til að efla fyrirtæki í raforkufram-
leiðslu sem getur keppt við Landsvirkjun með
marktækum hætti í framleiðslu fyrir almennan
markað. Á sama hátt væri æskilegt ef Landsvirkj-
un annaði stærri hluta af almennri eftirspurn
beint.

Þá eru spurningar um eignarhald sem reynst
gætu erfiðar viðureignar í framtíðinni. Þannig er
ríkið, til dæmis, stór eignaraðili í öllum raforku-

fyrirtækjunum að Orkuveitu Reykjavíkur undan-
skilinni. Þá á Reykjavíkurborg auk Orkuveitunn-
ar stóran hlut í Landsvirkjun. Hætta er á því að
þetta blandaða eignarhald geti valdið hagsmunaá-
rekstrum. Þannig er til að mynda auðvelt að gag-
nrýna að sama fólkið sitji í stjórnum fyrirtækja
sem eru í samkeppni eins og stundum hefur verið
raunin. Og þótt hagsmunaárekstrarnir séu ekki
svo augljósir fer betur á því að hafa skýrar línur
að því er eignarhaldið varðar. 

IV.  Annar skipulagskostur
Til að auka líkurnar á því að umbætur í raforku-
málum skili tilætluðum árangri er nauðsynlegt að
skoða hvort völ sé á skipulagskostum fyrir fram-
leiðslugeirann sem bregðast við þeim fyrirvörum
sem nefndir voru að ofan. Þótt vissulega væri
hægt að finna marga slíka kosti er einungis einn
skoðaður hér.

Upphafsskrefin í endurskipulagningu raforku-
geirans í einni slíkri tillögu væru:

• Landsvirkjun, RARIK og Orkubú Vestfjarða
og e.t.v. fleiri yrðu sameinuð í eitt fyrirtæki.
Talsverð samlegðaráhrif yrðu af betri nýtingu
vinnuafls og fjármagns og hið nýja fyrirtæki
réði yfir stærri hlutdeild af almenna raforku-
markaðnum en Landsvirkjun gerir nú.

• Eignarhald á Sogsvirkjun myndi færast frá
Landsvirkjun til Orkuveitu Reykjavíkur. Þetta
skref myndi draga nokkuð úr því ójafnræði
sem er með raforkuframleiðendum fyrir al-
menna markaðinn. Þetta skref væri jafnframt
einn liður í að losa Reykjavíkurborg frá eign-
arhlut sínum í Landsvirkjun og þar með skýra
og einfalda eignarhald á raforkufyrirtækjum
almennt. 

• Rökrétt væri fyrir Reykjavíkurborg að draga
sig að fullu út úr Landsvirkjun og einbeita sér
þess í stað að Orkuveitu Reykjavíkur. Jafn-
framt væri rökrétt og æskilegt að ríkið seldi
hlut sinn í Hitaveitu Suðurnesja til að einfalda
enn eignarhaldsfyrirkomulag í raforkugeiran-
um.

• Jafnframt væri ákjósanlegt að breyta raforku-

Raforkusala árið 2001

Með orkufrekum Án orkufreks
iðnaði iðnaðar 

Landsvirkjun.................... 66% 2%
Orkuveita Reykjavíkur .... 12% 36%
Hitaveita Suðurnesja........ 6% 16%
RARIK............................. 11% 31%
Orkubú Vestfjarða............ 2% 7%
Aðrir................................. 3% 8%
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fyrirtækjunum í hlutafélög með það að mark-
miði að skrá þau í Kauphöllinni. Þetta myndi
auðvelda breytingarnar á eignarhaldsfyrir-
komulagi, rýmka aðgang að fjármagni til
vaxtar og styrkja og jafna starfsumhverfi
orkufyrirtækjanna.

Hluti þessarar tillögu, og í samræmi við hið
nýja lagafrumvarp um raforkumál, fæli í sér
stofnun fyrirtækis til að eiga og reka raforkuflutn-
ingskerfið. Að minnsta kosti til að byrja með
myndi flutningsfyrirtækið verða í eigu aðalraf-
orkuframleiðendanna – Landsvirkjunar, Orku-
veitu Reykjavíkur, Hitaveitu Suðurnesja og
RARIK – en aðskilið frá þeim í rekstri.

Vandlega þyrfti að halda á þeim þáttum þessa
máls sem snúa að orkufrekum iðnaði. Færa má
rök fyrir því að orkusala til orkufreks iðnaðar ætti
að vera á hendi sérstaks fyrirtækis sem sérhæfði
sig í því að afhenda raforku í samræmi við lang-
tímasamninga sem tíðkast á þessu sviði. Þangað
til að svo getur orðið og í ljósi fyrirætlana um að
byggja virkjanir til að framleiða raforku fyrir ný
álver er nauðsynlegt að viðhalda fjárhagslegum
styrk Landsvirkjunar.

V.  Lokaorð
Markaðsvæðing í raforkumálum er víða á dagskrá
í iðnríkjunum. Íslendingar eru þátttakendur í
þessu ferli og hafa einsett sér að koma á frjálsræði
á raforkumarkaðnum í samræmi við þá áætlun
sem tilgreind er í tilskipun Evrópusambandsins.

Reglugerðarumbætur tryggja ekki einar og sér
að sá ávinningur sem vænst er að samkeppni skili
verði að veruleika. Breytingar á fyrirtækjaskipu-
lagi raforkugeirans eru einnig nauðsynlegar til að
draga úr ójafnræði með fyrirtækjum í raforku-
framleiðslu fyrir almennan markað og jafna
aðgang þeirra að markaðnum.

Rétt er að undirstrika að lokum að einungis
einn þátturinn í umbótum á raforkugeiranum hef-
ur náð þeim þroska að hægt sé að hrinda honum í
framkvæmd. Við blasa stórar spurningar, ekki síst
varðandi opinbert eignarhald og einkavæðingu.
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