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1 Inngangur
Orkumálastjóri skal skv. 2. mgr. 31. gr. raforkulaga, nr. 65/2003, gefa ráðherra skýrslu fyrir 15.
september ár hvert um áætlaðan rekstrarkostnað næsta árs vegna eftirlits á grundvelli laganna. Í
skýrslunni skal jafnframt lagt mat á þróun eftirlitsins undangengin þrjú ár.
Verður hér gerð grein fyrir starfsemi Orkustofnunar á árinu 2018, sem lýtur að eftirlitsþáttum með
raforkufyrirtækjum vegna áranna 2016, 2017 og 2018. Auk þess fylgir endurskoðun á
rekstraráætlun vegna ársins 2019 og áætlun fyrir árið 2020.
Nú liggur uppgjör vegna reksturs raforkueftirlits árið 2018 fyrir og nam kostnaður við rekstur
eftirlitsins u.þ.b. 122 m.kr. Tekjur raforkueftirlits á árinu 2018 voru 112,9 m.kr. Tap er á rekstri
raforkueftirlits á árinu 2018 eins og undanfarin ár. Ekki er búist við að afgangur verði á rekstri
eftirlitsins fyrr en hækkun á raforkueftirlitsgjaldi tekur gildi.
Samandregnar niðurstöður fyrir árið 2018 sjást í töflu 1. Sjá nánari sundurliðun fyrir vinnuþátt í
kafla 4 og heildaryfirlit ásamt sundurliðun á önnur gjöld í kafla 5.4.
Tafla 1. Samandregnar niðurstöður yfir tekjur og kostnað 2017 og 2018 [þ.kr.]
Texti

Upphæð

Upphæð

Mismunur kr.

2017

2018

2017-2016

Tekjur

109.175

112.940

3.766

Vinnuþáttur OS

-93.023

-106.401

13.378

Önnur gjöld

-19.221

-15.505

-3.716

Mismunur

-3.069

-8.965

5.896

Samkvæmt raforkulögum greiðir flutningsfyrirtæki 0,4 aura á hverja kWst af raforku sem mötuð
er inn á flutningskerfið og dreifiveitur 1 eyri á hverja kWst af þeirri raforku sem móttekin er frá
flutningskerfi eða beint frá virkjun.
Umsögn samráðsnefndar eftirlitsskyldra aðila, dagsett 12. september 2019, fylgir skýrslunni í
viðauka I. Orkustofnun hefur kynnt sér álit eftirlitsskyldra aðila og í viðauka II eru álit
orkumálastjóra við athugasemdir nefndarinnar.

2 Markmið raforkueftirlits
Markmið raforkueftirlits er að hafa eftirlit með því að fyrirtæki á raforkumarkaði starfi samkvæmt
raforkulögum en samkvæmt 1. mgr. 31. gr. raforkulaga á raforkueftirlitsgjald að standa undir
kostnaði vegna eftirlits samkvæmt raforkulögum. Þetta eftirlit felst m.a. í því að veita
sérleyfisfyrirtækjum, sem annast flutning og dreifingu raforku, aðhald til að tryggja að
raforkunotendur búi við afhendingaröryggi á raforku gegn sanngjörnu verði. Til að ná fram því
markmiði eru leyfðar tekjur fyrirtækjanna ákvarðaðar, lögum samkvæmt, með setningu og
uppgjöri tekjumarka. Jafnframt er mikilvægt til þess að ná þessum markmiðum að sinna eftirliti
með öllum þáttum sérleyfisfyrirtækja með því að gera úttektir á starfsemi þeirra.
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3 Starfsemi raforkueftirlits
Innan raforkueftirlits eru fimm stöðugildi. Vegna fæðingarorlofs og námsleyfi hluta starfsmanna
voru stöðugildin ekki fullnýtt. Skipta má starfsmönnum eftirlitsins eftir starfssviði með eftirfarandi
hætti.
✓ Verkefnastjóri – hagfræði raforkumála
✓ Verkefnastjóri – verkfræði raforkumála
✓ Verkefnastjóri – raforkueftirlit – rekstur
✓ Verkefnastjóri – raforkueftirlit
✓ Lögfræðingur – raforkueftirlit

4 Verkefni raforkueftirlits
Eftirlit Orkustofnunar með aðilum á raforkumarkaði byggir á ákvæðum raforkulaga nr. 65/2003.
Ákvæði raforkulaga byggja á tilskipunum á sviði raforkumála sem innleiddar hafa verið í íslenska
löggjöf á grundvelli aðildar Íslands að EES samningnum.
Í annarri raforkutilskipuninni (tilskipun 2003/54/EB), sem innleidd hefur verið í íslensk lög með
raforkulögum, er kveðið sérstaklega á um skyldu eftirlitsaðila til skýrslugjafar en í 23. gr.
tilskipunarinnar kemur fram að eftirlitsaðili eigi að gera grein fyrir því í árlegri skýrslu hvernig eftirliti
samkvæmt ákvæðinu hefur verið framfylgt:
Aðildarríkin skulu tilnefna einn eða fleiri þar til bæra aðila sem gegna hlutverki eftirlitsyfirvalda.
Þessi yfirvöld skulu vera fullkomlega óháð hagsmunum raforkuiðnaðarins. Með beitingu þessarar
greinar skulu þau a.m.k. bera ábyrgð á að tryggja jafnræði, virka samkeppni og skilvirka starfsemi
markaðarins og einkum fylgjast með:
a) reglum um stjórnun og úthlutun flutningsgetu samtengilína, í samvinnu við eftirlitsyfirvald eða
–völd þeirra aðildarríkja þar sem samtenging er fyrir hendi,
(þetta ákvæði á ekki við þar sem engin samtenging er við önnur ríki)
b) öllum aðferðum til að bregðast við skertri flutningsgetu vegna kerfisangar í innlenda rafkerfinu,
c) tímanum sem að tekur flutnings- og dreifingarfyrirtæki að koma á tengingum og gera við,
d) birtingu kerfisstjóra flutnings- og dreifikerfa á viðeigandi upplýsingum varðandi samtengla,
notkun dreifikerfis og úthlutun flutningsgetu til hagsmunaaðila að teknu tilliti til nauðsynjar þess
að fara þannig með upplýsingar, sem ekki er safnað saman, eins og viðskiptaleynd gilti um þær,
e) skilvirkri sundurgreiningu reikninga, eins og um getur í 19. gr., til að tryggja að engar
víxlniðurgreiðslur séu milli framleiðslu-, flutnings- og dreifingarstarfsemi,
f) skilmálum, skilyrðum og gjaldskrám vegna tengingar nýrra framleiðenda rafmagns til að tryggja
að þau séu hlutlæg, gagnsæ og án mismununar, einkum að teknu fullu tilliti til kostnaðar og
ávinnings af ýmis konar tækni að því er varðar endurnýjanlega orkugjafa, dreifða framleiðslu og
samþætta varma- og raforkuvinnslu,
g) að hvaða marki kerfisstjórar flutnings- og dreifikerfa uppfylla hlutverk sín í samræmi við 9. og
14. gr. [tilskipunarinnar],
h) að hve miklu leyti gagnsæi og samkeppni ríkir.
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Eftirlit skv. 23. gr. með skyldum flutningsfyrirtækisins fer að miklu leyti fram með yfirferð og mat á
kerfisáætlun Landsnets. Eftirlit með skyldum flutningsfyrirtækisins og dreififyrirtækja fer einnig
fram með meðferð stofnunarinnar á kvörtunum en aðilar geta kvartað til stofnunarinnar ef þeir
telja að aðilar á raforkumarkaði starfi ekki í samræmi við gildandi lög og reglur. Þá fer eftirlitið
einnig fram með frumkvæðisathugunum. Þetta getur t.d. átt við í þeim tilvikum þar sem
Orkustofnun telur ástæðu til að ætla að brotið hafi verið gegn löggjöf á sviði raforkumála. Þá lætur
Orkustofnun reglulega framkvæma sértækar úttektir á starfsemi sérleyfisfyrirtækja á
raforkumarkaði. Orkustofnun sinnir einnig reglubundnu eftirliti með ákveðnum þáttum s.s. með
gæðum raforku og afhendingaröryggi hjá eftirlitsskyldum aðilum skv. reglugerð 1048/2004.
Þá fer eftirlit einnig fram með uppgjöri tekjumarka.
Allar ákvarðanir Orkustofnunar í kvörtunarmálum eru kæranlegar til úrskurðarnefndar
raforkumála. Auk kvartana berast Orkustofnun árlega fjölmargar fyrirspurnir er lúta að túlkun
gildandi laga og reglna á raforkumarkaði. Eftirlit skv. 23 gr. h) fer einnig fram gegnum samvinnu
við samkeppniseftirlit skv. 24. gr. raforkulaga 65/2003.
Stærstu málaflokkarnir varða almenn raforkueftirlitsmál, greiningu og úttektir, lögfræðileg mál
vegna stjórnsýslukæra og kvartana ásamt vinnu vegna tekjumarka. Þá hefur vinna vegna skila á
tölfræðigögnum um orkumál til erlendra stofnana aukist töluvert á síðastliðnum árum.
Tafla 2. Verkefni raforkueftirlits árið 2018, skipt eftir fjölda vinnustunda
Nr.

Texti

Hlutfall

Fjöldi tíma

1.

Leyfi flutningsfyrirtækis og dreifiveitna

7,5%

564

2.

Tekjumörk

6,6%

491

3.

Greining og úttektir

27,1%

2.031

4.

Kerfisáætlun

11,3%

850

5.

Raforkueftirlit, almennt

25,2%

1.886

6.

Öflun gagna og miðlun upplýsinga

5,2%

391

7.

Raforkuspá

1,6%

118

8.

Alþjóðleg samvinna

3,9%

294

9.

Innlend samvinna

3,0%

223

10.

WACC

0,3%

21

11.

Lögfræðileg mál, kærur ofl.

7,1%

536

12.

Hagræðingarkrafa

0,0%

0

13.

Ráðstefnur

0,0%

0

14.

Námskeið

1,2%

90

100,0%

7.493

Samtals

Liður 1. „Leyfi flutningsfyrirtækis og dreifiveitna” varðar vinnu við útgefin leyfi t.d.
flutningsvirkja.
Liður 2. „Tekjumörk” varðar setningu og uppgjör tekjumarka eftirlitsskyldra aðila.
Liður 3. „Greiningar og úttektir“ Úttekt á bókhaldsgögnum, ýmis greiningarvinna og sem dæmi
má nefnda líkan til að spá fyrir um tekjumörk. Greining á gjaldskrám fyrir vinnuhóp um
skilgreiningu stórnotenda. Nákvæm greining á tekjumörkum fyrir vinnuhóp um þriggja fasa
rafmagn ásamt ýmsum tilfallandi greiningum tengdum fyrirspurnum og eftirlitinu almennt.
Liður 4. „Kerfisáætlun” varðar kerfisáætlun Landsnets.
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Liður 5. „Raforkueftirlit, almennt” varðar ýmis tilfallandi verk starfsmanna eins og samskipti í
tölvupósti, svar við fyrirspurnum og ýmsa innri starfsemi sem ekki tengist einu verkefni
sérstaklega.
Liður 6. „Öflun gagna og miðlun upplýsinga” varðar öflun gagna, úrvinnslu á þeim og birtingu
á tölfræðilegum upplýsingum um raforkumál, auk skýrslugerðar um þau mál fyrir innlendar og
erlendar stofnanir.
Liður 7. „Raforkuspá“ varðar vinnu Orkustofnunar í raforkuhóp Orkuspárnefndar.
Liður 8. „Alþjóðleg samvinna” varðar þá vinnu sem starfsmenn raforkueftirlits hafa tekið þátt í
vegna alþjóðlegs samstarf s.s. á vegum NordBER og NordREG auk vinnu vegna skila á
tölfræðiupplýsingum um orkumál til Eurostat og IEA.
Liður 9. „Innlend samvinna“ varðar fundi með innlendum aðilum um raforkueftirlitsmál eins og
t.d. með samráðshópi eftirlitsskyldra aðila.
Liður 10. „WACC” varðar vinnu Orkustofnunar varðandi leyfða arðsemi.
Liður 11. „Lögfræðileg mál, kærur ofl.” varðar vinnu Orkustofnunar við ýmis lögfræðileg mál
en kærumál eru stór hluti af skráðum tíma á þennan verklið.
Liður 12. „Hagræðingarkrafa“ varðar skyldu Orkustofnunar samkvæmt raforkulögum að meta
mögulega hagræðingarkröfu vegna setningu tekjumarka.
Liður 13. „Ráðstefnur” varðar þátttöku raforkueftirlits á innlendum og erlendum ráðstefnum.
Liður 14. „Námskeið” varðar þann tíma sem starfsmenn raforkueftirlits hafa tekið þátt í
námskeiðum og endurmenntun.

4.1

Söfnun bókhaldsgagna

Eins og verklagsreglur Orkustofnunar segja til um var bókhalds- og tækniupplýsinga fyrir árið
2017 aflað vorið 2018. Bókhaldsgögnin eru yfirfarin af endurskoðunarfyrirtæki til að staðfesta að
þau séu í samræmi við ársreikninga fyrirtækjanna og að færsla kostnaðar sé í samræmi við
raforkulög.
Starfsemi veitufyrirtækjanna er að nokkru leyti ólík sem og umfang starfsemi þeirra. Oftast eru
fyrirtækin einnig með aðra starfsemi s.s. sölu á heitu og köldu vatni. Raforkulög gera ráð fyrir
aðskilnaði bókhalds raforkufyrirtækja milli framleiðslu, dreifingar og sölu raforku. Bókhald
fyrirtækjanna þarf að endurspegla ólíka þætti starfseminnar svo að Orkustofnun geti gegnt
hlutverki sínu við eftirlit.
Þeim fyrirtækjum sem um ræðir er ekki gert að skila Orkustofnun ársreikningum fyrr en 1. maí ár
hvert þannig að öll vinna raforkueftirlits við rýni á gögnum frá eftirlitsskildum aðilum, vinna
endurskoðenda og uppgjör tekjumarka dreifiveitna, verður að eiga sér stað á tímabilinu 1. maí til
31. ágúst. Uppgjör tekjumarka flutningsfyrirtækis skal vera lokið 1. ágúst. og dreifiveitna fyrir 1.
september. Ef þau gögn sem eftirlitsskyldir aðilar skila eru að einhverju marki óljós getur reynst
erfitt og tafsamt að afla gagna og skýringa.
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4.2

Uppgjör tekjumarka og veginn fjármagnskostnaður

Uppfærð tekjumörk sérleyfisfyrirtækjanna námu u.þ.b. 35,5 milljörðum króna árið 2017, annars
vegar um 22,3 milljarðar til dreifiveitna og hins vegar um 13,3 milljarðar til flutningsfyrirtækis. Til
að tryggja að markmiðum raforkulaga sé náð, þarf einnig að sinna eftirliti með öðrum þáttum í
starfsemi flutningsfyrirtækisins, Landsnets, og dreifiveitnanna.

Niðurstaða uppgjörs tekjumarka ársins 2017
4,9 ma.kr.

Landsnet
RARIK

6,4 ma.kr.
3,2 ma.kr.
0,8 ma.kr.

0,5 ma.kr.

Orkubú Vestfjarða

0,7 ma.kr.

Norðurorka
Rafveita…

5,3 ma.kr.

3,2 ma.kr.

Veitur ohf.
HS Veitur

8,7 ma.kr.

0,1 ma.kr.

0,0 ma.kr.
Þéttbýli
Dreifbýli

5,0 ma.kr.
Flutningur til dreifiveitna

10,0 ma.kr.
15,0 ma.kr.
Flutningur til stórnotenda

Mynd 1. Niðurstaða uppgjörs tekjumarka ársins 2017
Tekjumörk samanstanda í stórum dráttum af afskriftum, leyfðum fjármagnskostnaði og
rekstrarkostnaði, en tekjumörk dreifiveitnanna innihalda líka raunflutnings- og tapkostnað.
Afskriftir eru línulegar samkvæmt leiðbeiningum Orkustofnunar, þá er rekstrarkostnaður
ákvarðaður á fimm ára fresti í setningu tekjumarka, og leyfður fjármagnskostnaður er margfeldi
mats á vegnum fjármagnskostnaði (WACC) og sérstökum tekjumarkaeignastofni
sérleyfisfyrirtækjanna.
Á myndum 1 og 2 má sjá lokaniðurstöðu uppgjörs tekjumarka
sérleyfisfyrirtækjanna fyrir árið 2017 ásamt skiptingu á milli þeirra þátta sem tekjumörkin mynda.

Uppgjör tekjumarka 2017
Hlutföll þeirra þátta sem mynda tekjumörk
90%
80%

7%

0%
3%

23%

28%

1%

100%

45%

2%
5%
28%

0%
5%
22%

2%
5%

13%
27%

70%
60%

27%

26%

17%

14%

18%

25%

26%

29%

24%

Landsnet

RARIK

Veitur ohf.

HS Veitur

50%
40%

29%

30%
20%
10%

24%
23%

17%

5%

15%
14%

32%

13%
9%

32%

38%

Orkubú
Vestfjarða

Norðurorka

27%

0%
Rafveita
Reyðarfjarðar

Rekstrarkostnaður

Afskriftir

Leyfður fjármagnskostnaður

Flutningskostnaður

Töp

Annað

Mynd 2. Hlutföll þeirra þátta sem mynda tekjumörk.
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Landsnet, RARIK og Orkubú Vestfjarða hafa tvískipt tekjumörk, sjá mynd 1 hér að framan.
Uppgjör tekjumarka 2017 sem fór fram á árinu 2018, er sem hér segir:
Tafla 3. Uppgjör tekjumarka 2017 [í milljörðum króna]
2017

2016

HS Veitur

3,5

3,2

Norðurorka

0,8

0,7

Orkubú Vestfjarða

1,5

1,3

Veitur ohf.

6,9

6,4

Rafveita Reyðarfjarðar

0,1

0,1

RARIK

9,5

8,5

Samtals

22,3

20,2

Landsnet

13,3

13,6

Alls

35,5

33,8

Ákvörðun um WACC 2019 var svo tekin þann 6. apríl 2018.
Eftirfarandi eru dagsetningar á uppgjöri á tekjumörkum hjá dreifiveitum vegna áranna 2016 og
2017.
Tafla 4. Uppgjör tekjumarka dreifiveitna árið 2016
Dreifiveita

Dagsetning
uppgjörs

HS Veitur

29.8.2017

Norðurorka

29.8.2017

Orkubú Vestfjarða

21.8.2017

Veitur ohf. (var Orkuveita Reykjavíkur)

17.8.2017

Rafveita Reyðarfjarðar

29.8.2017

RARIK

21.8.2017

Tafla 5. Uppgjör tekjumarka dreifiveitna árið 2017
Dreifiveita

Dagsetning
uppgjörs

HS Veitur

2.7.2018

Norðurorka

27.6.2018

Orkubú Vestfjarða

2.7.2018

Veitur ohf. (var Orkuveita Reykjavíkur)

3.7.2018

Rafveita Reyðarfjarðar

2.7.2018

RARIK

27.6.2018
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Tafla 6. Uppgjör tekjumarka flutningsfyrirtækis árin 2016 og 2017.
Flutningsfyrirtæki

Dagsetning
uppgjörs

Landsnet 2016

26.6.2017

Landsnet 2015

26.6.2018

4.3

Eftirlit með gjaldskrám sérle yfisfyrirtækja

Eftir að reglugerð nr. 192/2016 um veginn fjármagnskostnað tók gildi er auðveldara að leggja mat
á uppgjör tekjumarka fram í tímann og getur raforkueftirlitið haft markvissara eftirlit með
breytingum
á
gjaldskrám
sérleyfisfyrirtækjanna
eftir
gildistöku
reglugerðarinnar.
Sérleyfisfyrirtækjum ber samkvæmt raforkulögum að tilkynna Orkustofnun tímanlega um allar
fyrirhugaðar breytingar á gjaldskrá. Raforkueftirlitið óskar alla jafna eftir framtíðarmati á uppgjöri
sé ekki um afleiddar breytingar að ræða.

4.4

Þátttaka í nefndum og vinnuhópum á vegum ANR

Frá árinu 2017 átti raforkueftirlitið einn fulltrúa í nefnd um þriggja fasa rafmagn og tvo fulltrúa í
vinnuhóp um skilgreiningu stórnotenda. Mikil greiningarvinna hefur farið fram í raforkueftirlitinu
tengt þessari þátttöku. Nefndin um þriggja fasa rafmagn lauk störfum á vormánuðum 2019 og var
gefin út skýrsla með niðurstöðum nefndarinnar.

4.5

Gæði raforku og afhendingaröryggi

Orkustofnun hefur skv. reglugerð 1048/2004 eftirlit með raforkugæðum og afhendingaröryggi.
Í því er fólgið að setja öllum aðilum raforkumarkaðarins kröfur um raforkugæði og
afhendingaröryggi.
Fyrirtækjunum ber að skrá árlega í þar til gerðan gagnagrunn ástand spennu og tíðni, sem og
allar bilanir, rekstrartruflanir og straumleysi ásamt umfangi þess. Slíkur samanburður milli ára og
milli fyrirtækja er gagnlegur mælikvarði á breytingar á afhendingaröryggi þeirra.
Fyrirtækin skulu árlega setja sér markmið um fækkun truflana, bilana og skerðinga og skila árlega
skýrslu til Orkustofnunar með samantekt um afhendingaröryggi síðasta árs í samanburði við
markmið fyrirtækisins. Ef Orkustofnun telur þörf á, getur hún kallað eftir frekari gögnum.
Nái fyrirtækin ekki settum markmiðum um gæði raforku og afhendingaröryggi skulu þau gera
Orkustofnun grein fyrir ástæðum þess að þau náðust ekki og fyrirhuguðum aðgerðum til úrbóta.
Ef ekki næst samkomulag milli flutningsfyrirtækis/dreifiveitu og viðskiptavinar varðandi gæði
raforku og afhendingaröryggi ber flutningsfyrirtæki/dreifiveitu að upplýsa viðskiptavininn um að
heimilt sé að kvarta til Orkustofnunar sem eftirlitsaðila.
Raforkueftirlitið tekur þátt í samvinnu START-hópsins þar sem safnað er og birt tölfræði um
rekstrartruflanir í raforkukerfinu.
Truflanaskráning skal vera í samræmi við ákvæði reglugerðar um kerfisstjórnun í raforkukerfinu,
nr. 513/2003 og ber flutningsfyrirtæki/dreifiveitu að varðveita skráninguna að lágmarki í 10 ár. Þá
skulu truflanaskráningar vera í samræmi við reglur starfshóps um rekstrartruflanir (START) sem
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Orkustofnun hefur samþykkt. START-hópurinn gefur árlega út skýrslu um stuðla afhendingar
raforku og eru þær birtar á vef hópsins: www.truflun.is.

4.6

Mál fyrir úrskurðarnefnd

Úrskurðarnefnd raforkumála er skipuð á grundvelli 30. gr. raforkulaga nr. 65/2003. Ráðherra
ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar hefur skipað eftirtalda aðila í nefndina.
Nefndarmenn
Ragnheiður E. Þorsteinsdóttir, hdl., formaður
Brynja Ingunn Hafsteinsdóttir
Ragnar J. Jónsson

Varamenn
Viðar Lúðvíksson, hrl., varaformaður
Kristín Flygenring
Harpa Theodórsdóttir

Úrskurðarnefndinni er ætlað það hlutverk að úrskurða um kærur sem henni berast vegna
stjórnvaldsákvarðana Orkustofnunar á grundvelli raforkulaga og varða gjaldskrá eða starfsemi
flutningsfyrirtækisins eða dreifiveitna.
Eftirfarandi er yfirlit yfir úrskurði nefndarinnar vegna stjórnvaldsákvarðana Orkustofnunar á árinu
2018:
4. 6. 1 M ál 2 /2 0 18 R AR I K g e gn O r ku stofnu n
Úrskurðarnefnd raforkumála kvað upp úrskurð í máli nr. 2/2018 þann 15. ágúst 2018 vegna kæru
Rarik dags. 11. apríl 2018 á ákvörðun Orkustofnunar frá 14. mars 2018. Í málinu kærði Rarik
ákvörðun Orkustofnunar, vegna skemmda á rafmagnstækjum vegna skemmdar á heimtaug sem
olli spennuhækkun við Kambsbraut 9, Öndverðarnesi, og var þess krafist að hin kærða ákvörðun
verði felld úr gildi. Að mati Orkustofnunar bar Rarik ábyrgð á því tjóni sem húsráðandi við
Kambsbraut 9 varð fyrir vegna skemmda á heimtaug. Úrskurðarnefnd raforkumála staðfesti
ákvörðun Orkustofnunar.
4. 6. 2 M ál 4 /2 0 18 Adv an ia e hf . geg n O r ku stofn un
Úrskurðarnefnd raforkumála kvað upp úrskurð í máli nr. 4/2018 þann 30. nóvember 2018 vegna
kæru Advania ehf. dags. 7. júní 2018 á ákvörðun Orkustofnunar frá 18. maí 2018. Í málinu var
uppi ágreiningur milli Advania ehf. og Landsnets hf. um tímamörk sem ætti að miða við varðandi
það hvenær kærandi gæti fyrst notið kjara sem stórnotandi samkvæmt gjaldskrá Landsnets.
Orkustofnun komst í ákvörðun sinni að þeirri niðurstöðu að ekki væri hægt að líta svo á að
Landsneti hafi verið heimilt að taka gjald af kæranda samkvæmt stórnotendagjaldskrá áður en
samningssamband hafi komist á milli aðila. Gat kærandi fyrst talist verða viðskiptavinur Landsnets
samkvæmt 2. mgr. 8. gr. raforkulaga þegar samningur var gerður milli kæranda og Landsnets.
Var þess krafist af hálfu Advania ehf. að ákvörðun Orkustofnunar yrði felld úr gildi. Úrskurðarnefnd
raforkumála staðfesti ákvörðun Orkustofnunar.

4.7

Leyfisveitingar

Á árinu 2018 veitti Orkustofnun einu fyrirtæki leyfi til þess að stunda raforkuviðskipti á grundvelli
18. gr. raforkulaga nr. 65/2003. Orka heimilanna ehf. fékk slíkt leyfi þann 21. febrúar 2018.
Á árinu 2018 veitti Orkustofnun sjö leyfi fyrir flutningsvirki á grundvelli 2. mgr. 9. gr. raforkulaga.
Þennan mikla fjölda leyfisveitinga fyrir nýjum flutningsvirkjum má rekja til ákvörðunar
Orkustofnunar dags. 8. september 2017 um að synja kerfisáætlun Landsnets 2016 – 2025 vegna
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annmarka á framlagðri kerfisáætlun. Ákvörðun Orkustofnunar um synjun var ekki kærð og lagði
Landsnet ekki fram nýja kerfisáætlun fyrir tímabilið 2017 – 2026 á árinu 2017. Því voru umsóknir
um ný flutningsvirki óvenju margar á árinu 2018.
Orkustofnun veitti þann 11. janúar 2018 Landsneti leyfi fyrir flutningsvirki á grundvelli 2. mgr. 9.
gr. raforkulaga. Um var að ræða jarðstreng í Dýrafjarðargöngum.
Orkustofnun veitti þann 28. mars 2018 Landsneti leyfi fyrir flutningsvirki á grundvelli 2. mgr. 9. gr.
raforkulaga. Um var að ræða leyfi fyrir stækkun Fitja, Reykjanesi.
Orkustofnun veitti þann 27. september 2018 Landsneti leyfi fyrir flutningsvirki á grundvelli 2. mgr.
9. gr. raforkulaga. Um var að ræða leyfi fyrir Laxárvatnslínu 2.
Orkustofnun veitti þann 28. september 2018 Landsneti leyfi fyrir flutningsvirki á grundvelli 2. mgr.
9. gr. raforkulaga. Um var að ræða leyfi fyrir raforkuflutningsvirki á Hnappavöllum.
Orkustofnun veitti þann 28. október 2018 Landsneti leyfi fyrir flutningsvirki á grundvelli 2. mgr. 9.
gr. raforkulaga. Um var að ræða leyfi fyrir spennuhækkun Austfjarðahrings.
Orkustofnun veitti þann 19. desember 2018 Landsneti leyfi fyrir flutningsvirki á grundvelli 2. mgr.
9. gr. raforkulaga. Um var að ræða leyfi fyrir nýju flutningsvirki, Neskaupstaðarlínu 2.
Orkustofnun veitti þann 19. desember 2018 Landsneti leyfi fyrir flutningsvirki á grundvelli 2. mgr.
9. gr. raforkulaga. Um var að ræða leyfi til byggingar nýs raforkuflutningsvirkis á Flúðum.

4.8

Erlent samstarf

Raforkueftirlit Orkustofnunar tekur þátt í samstarfi NordBER um sem er norrænn
samráðsvettvangur um neyðarstjórnun raforkukerfa. NordBER samstarfið hófst fomlega árið 2004
með samkomulagi norrænu ráðherranefndarinnar. Að samstarfinu koma eftirlitsaðilar raforkumála
og flutningsfyrirtæki norðurlandanna: Íslands, Finnlands, Noregs, Danmerkur og Svíþjóðar.
Nokkrir vinnuhópar starfa á vegum NordBER, þeir eru breytilegir milli ára en árið 2018 voru þessir
hópar virkir:
• Vinnuhópur um „cyber-öryggi“
• Vinnuhópur um áhættumat
• Vinnuhópur um samvinnu um viðhaldsmál
• Vinnuhópur um samhæfingu í þjálfun og neyðarstjórnaræfingum
Á Íslandi tekur Landsnet auk raforkueftirlits Orkustofnunar þátt í samstarfinu. Raforkueftirlit
Orkustofnunar fer með formennsku 2018 til 2020.
Orkustofnun hefur verið aðili að NordREG sem eru samtök eftirlitsaðila á Norðurlöndunum. Á
vettvangi NordREG er m.a. unnið að verkefnum tengdum aðferðafræði við fjárhagsþætti eftirlits,
eignamat, afskriftir og arðsemi svo og aukna neytendavernd í samræmi við þriðju raforkutilskipun
Evrópusambandsins. Orkustofnun tekur virkan þátt í tveimur starfshópum á vegum NordREG.
Vinnuhóparnir heita:
• Network regulation working group.
• Retail market monitoring working group.
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Á hverju ári eru haldnir fjórir fundir á vegum NordReg Network regulation working group og annað
hvort skilar hópurinn skýrslu eða heldur málstofur. Á árinu voru haldnar tvær málstofur þar sem
fulltrúi frá raforkueftirliti á Íslandi tók þátt og hélt fyrirlestra. Fyrri málstofan sem var opin öllum
fjallaði um hvaða hvatar eru í tekjumarkakerfinu til að minnka töp í dreifi- og flutningskerfum.
Fulltrúar raforkueftirlita allra Norðurlandaþjóðanna komu þar fram og lýstu því hvernig þessum
málum er háttað í hverju landi fyrir sig, en einnig komu þar fram fulltrúar dreifiveitna og fulltrúi frá
CEER. Hin málstofa var aðeins ætluð eftirlitsaðilum, þar var ræddur árangur eftirlitsaðilanna á
Norðurlöndum og aðferðafræði við að meta hann.
Orkustofnun er aðili að CEER (Council of European Energy Regulators) sem er
samráðsvettvangur fyrir reglunaraðila innan Evrópu.
Raforkueftirlit Orkustofnunar skilar orkutölfræði til International Energy Agency (IEA) og einnig til
hagsýslustofnunar Evrópusambandsins (Eurostat) og tekur þátt í ”Energy working group“ innan
Eurostat.

4.9

Kerfisáætlun

Með breytingum á raforkulögum á árinu 2015 fékk Orkustofnun nýtt hlutverk sem felst í eftirliti
með kerfisáætlun flutningsfyrirtækisins Landsnets. Landsnet skal nú árlega leggja fram
kerfisáætlun sem felur í sér tvo meginþætti:
•
annars vegar langtímaáætlun sem sýnir þá þætti í meginflutningskerfinu sem fyrirhugað
er að byggja upp eða uppfæra á næstu tíu árum,
•
hins vegar skal kerfisáætlun fela í sér framkvæmdaáætlun sem sýnir ákvarðanir um
fjárfestingar í flutningskerfinu sem hafa þegar verið teknar og fjárfestingar sem þarf að
ráðast í á næstu þremur árum.
Samkvæmt raforkulögum hefur Orkustofnun það hlutverk að fara yfir og meta kerfisáætlun
Landsnets með hliðsjón af markmiðum raforkulaga um öryggi, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar,
hagkvæmni, gæði raforku og stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. Mat Orkustofnunar á
framkvæmdum á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar kemur í stað leyfisveitinga stofnunarinnar
fyrir einstökum framkvæmdum. Þannig felur samþykki Orkustofnunar á kerfisáætlun í sér ígildi
leyfis fyrir framkvæmdum á framkvæmdaáætlun flutningsfyrirtækisins.
Orkustofnun fékk kerfisáætlun 2018 – 2027 frá Landsneti til formlegrar meðferðar þann 31.
ágúst 2018. Þann 22. nóvember 2018 gerði stofnunin athugasemdir við framlagða kerfisáætlun
Landsnets og óskaði eftir breytingum á áætluninni. Landsnet skilaði Orkustofnun endanlegri
uppfærðri kerfisáætlun með breytingum þann 21. desember 2018. Var það mat stofnunarinnar
að áætlunin uppfyllti skilyrði raforkulaga nr. 65/2003 og reglugerðar nr. 870/2016 um
kerfisáætlun fyrir uppbyggingu flutningskerfis raforku og var áætlunin samþykkt þann 18. janúar
2019.

16

5 Rekstaráætlun raforkueftirlitsins
Í þessum kafla er fjallað um rekstur og rekstrarumfang raforkueftirlits, ásamt skýringum á helstu
rekstrarliðum. Ennfremur kemur fram rekstraráætlun fyrir árið 2019 og 2020.

5.1

Raforkueftirlitsgjald

Fjármögnun raforkueftirlits er grundvölluð á 31. gr. raforkulaga en í greindu ákvæði er kveðið á
um að Orkustofnun skuli innheimta fyrir ríkissjóð eftirlitsgjöld. Er flutningsfyrirtæki gert að greiða
sem nemur 1 eyri fyrir hverja kWst af raforku sem er mötuð inn á flutningskerfið en dreifiveitum
sem nemi 0,4 aurum á hverja kWst af þeirri raforku sem er móttekin frá flutningskerfi eða beint frá
virkjun. Fyrir árið 2018 samsvöruðu tekjur af þessum gjöldum 112,9 m.kr. Um er að ræða 3,8
m.kr. eða 3,4% hækkun frá árinu 2017.

5.2

Gjaldtaka á grundvelli 31. gr. raforkulaga

Raforkueftirlitsgjaldið er reiknað út frá áætluðum rekstrarkostnaði vegna eftirlits raforkueftirlitsins
á grundvelli raforkulaganna. Um er að ræða lögboðið gjald fyrir eftirlit. Eftirlitsgjaldið er reiknað út
frá áætluðum kostnaði af eftirliti og er því byggt á svipuðum sjónarmiðum og um þjónustugjöld.
Hins vegar er ekki um að ræða hreint þjónustugjald þar sem kostnaður við raforkueftirlit er
breytilegur eftir árum og jafnvel mánuðum.
Fjölmörg mál og eftirlitsverkefni raforkueftirlitsins eru almenns eðlis og varða fleiri en einn flokk
eftirlitsskyldra aðila eða markaðinn í heild, sama á við um verkefni sem varða innri starfsemi
eftirlitsins. Í samræmi við þessi sjónarmið hefur löggjafinn gert ráð fyrir því í 2. mgr. 31. gr.
raforkulaga að orkumálastjóri gefi skýrslu um áætlaðan rekstrarkostnað á hverju ári og að lagt sé
mat á það hver þróun eftirlitsins hefur verið síðastliðin þrjú ár.

5.3

Nýting raforkueftirlitsgjalds

Notendur greiða á endanum raforkueftirlitsgjaldið sem innheimt er skv. 31. gr. raforkulaga enda
er það inni í tekjumörkum sérleyfisfyrirtækjanna. Í samræmi við athugasemdir með frumvarpi til
raforkulaga fellur meginþungi eftirlitsins undir eftirlit með flutningsfyrirtækinu og dreifiveitunum en
einskorðast ekki við þessa aðila heldur snýr einnig að vinnslufyrirtækjum. Þessi skilningur fær
einnig stoð í úrskurði úrskurðarnefndar raforkumála nr. 1/2010.
Kveðið er á um eftirlit með starfsemi samkvæmt raforkulögum í 24. gr. laganna:
„Orkustofnun skal hafa eftirlit með því að fyrirtæki sem starfa samkvæmt lögum þessum fullnægi
þeim skilyrðum sem um starfsemina gilda samkvæmt lögum þessum, reglugerðum settum
samkvæmt þeim, samningi skv. 8. gr. og öðrum heimildum.“
Í 28. gr. raforkulaga er einnig tekið fram að Orkustofnun hafi eftirlit með því að vinnslufyrirtæki,
flutningsfyrirtæki og dreifiveitur uppfylli kröfur um gæði og afhendingaröryggi sem nánar er kveðið
á um í reglugerð.
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5.4

Rekstrarumfang raforkueftirlits árið 201 8

Í meðfylgjandi töflu sést sundurliðun á kostnaði raforkueftirlits eftir verkefnaflokkum.
Tafla 7. Tekjur og gjöld 2018 [þ.kr.]
[þús. kr.]
Texti
A
B
C

Tekjur
Vinnuþáttur
OS
Gjöld

Hlutfall

112.940
106.401

Nr.

A-B-C

Upphæð

Texti

1.

Leyfi flutningsfyrirtækis og dreifiveitna

0

0,0%

2.

Tekjumörk

2.371

15,3%

3.

Greining og úttektir

88

0,6%

4.

Kerfisáætlun

0

0,0%

5.

Raforkueftirlit, almennt

0

0,0%

6.

Öflun gagna og miðlun upplýsinga

48

0,3%

7.

Raforkuspá

9.856

63,6%

8.

Alþjóðleg samvinna

2.831

18,3%

9.

Innlend samvinna

9

0,1%

10.

WACC

303

2,0%

11.

Lögfræðileg mál, kærur ofl

0

0,0%

12.

Hagræðingarkrafa

0

0,0%

13.

Ráðstefnu

0

0,0%

14.

Námskeið

0

0,0%

Samtals gjöld

15.505

100,0%

Mismunur

-8.965
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5.5

Yfirlit yfir árin 201 6 til 2020

Fyrir árin 2016 til 2018 eru tekjur og gjöld skv. rauntölum. Fyrir árin 2019 og 2020 eru bæði tekjur
og gjöld áætluð. Á árinu 2019 er gert ráð fyrir 1,9% hækkun á raforkugjaldi Á árinu 2020 er miðað
við að 45% hækkun á raforkueftirlitsgjaldið hafi verið lögfest ásamt 1,9% hækkun.
Tafla 8. Yfirlit fyrir árin 2016 til 2020 [þ.kr.]
Allar fjárhæðir í þús. kr
2016
Vinnuframlag OS [klst.]
A

B
b1
b2
A-B

2018

Áætlað

2019

2020

7.525

7.061

7.493

7.500

10.000

Tekjur raforkueftirlits

105.201

109.175

112.940

115.100

170.085

Raforkueftirlitsgjald

105.201

109.175

112.940

115.100

170.085

Aðrar tekjur

-

-

-

-

-

Gjöld samtals

123.847

112.244

121.906

131.500

177.000

99.141

93.023

106.401

106.500

142.000

24.706

19.221

15.505

25.000

35.000

-18.646

-3.069

-8.965

-16.400

-6.915

-45.223

-48.292

-57.258

-73.658

-80.573

Vinna OS
Aðkeypt þjónusta og annar
kostnaður.
Afgangur/-halli
Uppsafnað

5.6

2017

Áætlað

Kostnaður raforkueftirlits

5. 6. 1 Vi nnuþ át t u r O S [ b1] .
Fjöldi starfsmanna ræður mestu um helstu rekstrarstærðir raforkueftirlitsins og áætlað er að fjöldi
ársverka aukist næstu ár. Þessu til stuðnings má m.a. benda á að Orkustofnun var fengið nýtt
verkefni í tengslum við kerfisáætlun vegna þeirra breytinga sem gerðar voru á raforkulögum með
lögum nr. 26/2015. Gert er ráð fyrir að á árinu 2020 starfi fimm starfsmenn í fullu starfi við
raforkueftirlit.
Tími orkumálastjóra og starfsmanna, sem sinna stoðþjónustu við raforkueftirlitið innan
Orkustofnunar er ekki skráður sérstaklega á verknúmer raforkueftirlitsins. Kostnaður á hverja
vinnustund innheldur kostnað vegna launtengdra gjalda, orlofs, veikindaréttar, yfirstjórnar,
húsnæðis, vinnuaðstöðu, tölvu- og prentkostnaðar og allrar stoðþjónustu. Stoðþjónustan sem um
er að ræða er meðal annars vegna tækniþjónustu, skrifstofuhalds, rekstrar og bókhalds,
skjalastjórnunar, símsvörunar, mötuneytis, fundaraðstöðu og bókasafns.
5. 6. 2 Að k e ypt þj ónu st a o g ann a r ko stn aðu r [b2 ]
Undir þessum lið er ýmis kostnaður við aðkeypta sérfræðiþjónustu, má þar nefna endurskoðun á
bókhaldi eftirlitsskyldra aðila, nefnd til ákvörðunar á arðsemi fyrirtækjanna (WACC nefnd) ofl. Á
árinu 2020 er gert ráð fyrir hækkun á kostnaði hjá raforkueftirliti sem skýrist m.a. af innleiðingu
þriðja raforkupakkans.
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5.7

Ál a gn ing ef t i rl it s gj al ds f yri r á r ið 2 01 9

Samkvæmt 3. mgr. 31. gr. raforkulaga ber Orkustofnun að annast innheimtu gjalda til að standa
undir kostnaði við eftirlit á grundvelli raforkulaga. Reiknað er með að afkoma raforkueftirlits
Orkustofnunar á árinu 2019 verði heldur verri en var árið 2018 en kostnaðarliður ársins 2018 var
óvenju lágur.
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Viðauki I – Umsögn samráðsnefndar eftirlitsskyldra aðila
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Viðauki II – Álit orkumálastjóra við athugasemdir
samráðsnefndar
Í þessum viðauka koma fram skýringar raforkueftirlits við umsögn samráðsnefndar eftirlitsskyldra
aðila við drög að skýrslu Orkustofnunar til iðnaðar og nýsköpunarráðherra en skv. 24. gr.
raforkulaga nr. 65/2003 skal umsögn samráðsnefndar fylgja skýrslunni og fær því nefndin
skýrsluna til umsagnar áður en hún er gefin út.
Athugasemdir samráðsnefndar kom fram í Viðauka I.
Drög að skýrslunni voru kynnt á haustfundi, sem haldinn var 3. september 2019, með
samráðsnefndinni og komu þá nokkrar athugasemdir sem leitast var við að yfirfara og var
drögunum breytt áður en þau voru send samráðsnefndinni (Samorku).
Athugasemdir samráðsnefndar bárust Orkustofnun með minnisblaði merktu Samorku dags. 12.
september 2019.
Orkustofnun hefur eftirfarandi athugasemdir við umsögn samráðsnefndar.
Í athugasemdum samráðsnefndarinnar kemur fram það mat hennar að ákveðin verkefni falli frekar
undir almenn stjórnsýsluverkefni frekar en að þau tilheyri starfsemi raforkueftirlits. Orkustofnun
starfrækir verkefnaskráningarkerfi og öll verkefni sem stofnunin telur falla undir starfsemi
raforkueftirlits eru skráð á sérstakan lykil. Ef verkefni tileyra ekki starfsemi raforkueftirlits eru þau
skráð á sérstaka lykla sem falla utan samantektar í skýrslunni. Það á t.d. við um upprunaábyrgðir,
ákveðna tölfræði, og vinnu við stofnanasamninga. Það leiðir því af sér að þó allir starfsmenn
raforkueftirlits séu með meira en 100% starfshlutfall skráð á raforkueftirlit bætast enn fleiri tímar
við vegna vinnu sem fellur fyrir utan starfsemi raforkueftirlits. Einnig telur samráðsnefndin að vinna
í nefndum og vinnuhópum tengist ekki starfsemi raforkueftirlits en Orkustofnun getur ekki tekið
undir slíkar fullyrðingar.
Gerðar voru fjórar athugasemdir við töflu 2 þar sem verkefnum raforkueftirlitsins er skipt eftir
fjölda vinnutíma. Gerðar voru athugasemdir við eftirfarandi liði:
• Lið 3. Greining og úttektir.
• Lið 6. Öflun gagna og miðlun upplýsinga.
• Lið 8. Alþjóðleg samvinna.
Varðandi liði 3, 6 og 8 telur samráðsnefndin að verkefni teljist sem almenn stjórnsýsluverkefni.
Raforkueftirlit Orkustofnunar sinnir yfirgripsmiklu hlutverki í eftirliti sýnu og almenn stjórnsýsla er
hluti af starfsrækslu þeirra verkefna. Öll verkefni raforkueftirlits má því í reynd telja til almennra
stjórnsýsluverkefna en eru nauðsynlegur þáttur í eftirliti raforkueftirlits. Stofnunin getur því ekki
tekið undir þau sjónarmið að raforkueftirlitið skrái tíma sína á þau verknúmer sem ekki tilheyra
raforkueftirliti og bendir á að aukin krafa er gerð til stofnunarinnar á sviði alþjóðlegrar samvinnu,
gagnaöflunar og greiningarvinnu sem sannarlega er hluti af öflugu raforkueftirliti.
Í kafla 4.1 „Söfnun bókhaldsgagna” telur samráðsnefndin að Orkustofnun gefi í skyn að bókhald
fyrirtækja sem raforkueftirlitið hefur eftirlit með sé ófullnægjandi. Orkustofnun tekur ekki undir að
túlka beri orðalagið með þessum hætti. Aftur er bent á að hægt sé að skila bókhaldsgögnum fyrr
en 1. maí eins og lögbundið er. Orkustofnun svarar þessu aftur eins og í fyrri skýrslu en þegar
það var rætt á árinu 2017 mætti það mikilli andstöðu að flýta skilum á bókhaldsgögnum til
Orkustofnunar.
Samráðsnefnd gerir athugasemdir við orðalag við mynd nr. 2 og fellst Orkustofnun á að breyta
orðalagi úr „Arð“ í „Leyfilegan fjármagnskostnað“ þar sem slíkt orðalag gefi betur til kynna hvað
felst í liðnum.
Gerð er athugasemd við að gjöld í töflu 7 stemmi ekki við verkefnayfirlitið í töflu 2. á bls. 8. Til
dæmis nemi vinna við raforkueftirlit 25,2% í töflu 2 en kostnaðurinn við það 0 kr. í töflu 7. Í töflu 2
kemur fram kostnaður við vinnuþætti (fjöldi tíma * tímagjald) en í töflu 7 kemur fram sundurliðun
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á gjaldfærðum kostnaði á hvern verkefnaflokk. Það er því ekkert samhengi á milli kostnaðar á
vinnuþætti og svo gjaldfærðum kostnaði í sama verkefnaflokki.
Varðandi breytingu á fjölda vinnutíma á milli ára þá er rétt að benda á að við samanburð á milli
áranna 2015 til 2018 kemur í ljós að fjöldi vinnutíma 2018 er svipaður meðaltali þessara ára (og
líka 2016). Hins vegar sést á þessum samanburði að árið 2016 sker sig út en þar eru óvenjulega
fáir tímar eða 7.061. Helstu ástæður eru að vinna við leyfisveitingar er mjög lítil. Þá er vinna við
greiningar og úttektir líka lítil. Vinna við raforkuspá er líka frekar lítil.
Verklag og verkferlar raforkueftirlits eru stöðugt í skoðun og ef hægt er að einfalda verkferla og
stytta afgreiðslutíma verkefna er það að sjálfsögðu gert.
Við innleiðingu þriðja raforkupakkans með lögum um breytingu á raforkulögum nr. 112/2019 mun
raforkueftirlit fara betur yfir þau verkefni sem eru tilgreind í tilskipun 2009/72/EB og má þá nefna
36. gr. og 37. gr. tilskipunarinnar og þannig skilgreina hvaða verkefni falli undir verksvið
raforkueftirlits.
Með frumvarpi sem lagt var fram á vorþingi 2019 og með lögum um breytingu á raforkulögum nr.
112/2019 eru tilgreindar ástæður þess að lagt var til að raforkueftirlitsgjald myndi hækka um 45%.
Orkustofnun hafði sent atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu svipaðar skýringa og gerir ekki
athugsemdir við þær skýringar sem koma fram í frumvarpinu.
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