Orkugarður • Grensásvegur 9 • 108 Reykjavík
Sími: 569 6000 • os@os.is • www.os.is

Orka náttúrunnar ohf.
Bæjarhálsi 1
110 REYKJAVÍK

Reykjavík, 24. september 2022
Tilvísun: OS2021020016/10.4
Verknúmer: 4353250

Efni: Ákvörðun - kvörtun Ísorku ehf. vegna aðgengis að hleðslustöðvum Orku náttúrunnar ohf.
Þann 4. febrúar 2021 sendi Lagahvoll fyrir hönd Ísorku ehf. (hér eftir kvartandi) Orkustofnun kvörtun
þess efnis að Orka náttúrunnar ohf. (ON) starfrækti hleðslustöðvar sem þjónustuveitandi raforku í
andstöðu við þær kröfur sem 8. gr. reglugerðar nr. 1150/2019 gerir til slíkrar starfsemi. Að hálfu
kvartanda er þess krafist aðað Orkustofnun fylgi eftir fyrri ákvörðun sinni með því að taka ákvörðun um
að ON brjóti enn gegn 1. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar, sem að mati kvartanda felst í að rafföng sem
aðgengileg eru almenningi og rekin eru af ON bjóði ekki upp á að hægt sé að nýta rafföngin án þess að
gera formlegan samning við ON.
Athygli er vakin á því að kvörtun Ísorku var tvískipt og var kvörtun jafnframt beint til Neytendastofu í
sama bréfi, þar sem kvartað var að auki undan því að framsetning ON á verði fyrir hleðslu á
hleðslustöðum ON væri í andstöðu við lög nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og
markaðssetningu. Ekki er á valdi Orkustofnunar að skera úr um það hvort Orka náttúrunnar ohf. hafi
brotið gegn lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Orkustofnun fjallar
einungis um atriði sem falla undir verksvið hennar og um önnur atriði kvörtunarinnar getur stofnunin
ekki skorið úr.Eftirlit með lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu heyrir
undir Neytendastofu sbr. 4. gr. laganna og með vísan til 1. mgr. 7. gr. stjórnsýslulaga beinir Orkustofnun
þeim tilmælum til kvartanda að bera þetta atriði kvörtunarinnar upp við þá stofnun til úrskurðar. Þeim
hluta kvörtunarinnar er því vísað frá.
Málsatvik
Í kvörtuninni er rakið að þann 14. maí 2020 hafi Ísorka fyrst kvartað um að ON hafi brotið gegn 1. mgr.
8. gr. reglugerðar nr. 1150/2019 og þann 26. ágúst 2020 hafi Orkustofnun ákvarðað að ON hafi með
háttsemi sinni brotið gegn 8. gr. reglugerðar nr. 1150/2019 með því að tryggja ekki að viðskiptavinir
fyrirtækisins hafi fyrirvaralausan aðgang1 að hleðslustöðvum þess (aðgengi án samnings). Enn fremur
er í kvörtuninni rakið kæruferli til úrskurðarnefndar raforkumála sem stóð yfir þegar þessi kvörtun var
send inn, þar sem ON kærði annars vegar ákvörðun Orkustofnunar frá 26. ágúst 2020 vegna brota á 8.
gr. reglugerðar um raforkuviðskipti og mælingar og hins vegar ákvörðun Orkustofnunar, dags. 26.
október 2020 um að hafna endurupptöku framangreindrar ákvörðunar. Úrskurðarefnd raforkumála kvað
upp úrskurð sinn vegna kæru ON þann 2. júlí 2021. Niðurstaða úrskurðanefndarinnar var að staðfesta
hinar kærðu ákvarðanir Orkustofnunar.
Nánar kvartar kvartandi yfir því með kvörtun sinni, dags. 4. febrúar 2021, að ON sem þjónustuveitandi
raforku hafi enn á þessum tíma sem kvörtunin var send, rekið hleðslustöðvar sem aðgengilegar eru
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almenningi án þess að bjóða notendum upp á fyrirvaralausan aðgang að hleðslustöðvunum, eins og
áskilið er samkvæmt ákvörðun Orkustofnunar dags. 26. ágúst 2020. Enn fremur bendir kvartandi á að
nýjar hleðslustöðvar/staurar, sem ON hafi sett upp, séu ekki aðgengilegar öðrum en rafbílaeigendum
sem hafa ON lykil.
Málsmeðferð Orkustofnunar
Þann 2. júlí 2021 sendi Orkustofnun ON fyrirspurn vegna kvörtunar kvartanda.2 Í henni óskaði
Orkustofnun eftir að ON upplýsti hvernig ákvörðun Orkustofnunar frá 26. ágúst 2020 hafi verið fylgt
eftir, hvernig ferli fyrirvaralausra viðskipta fari fram á hleðslustöðvum fyrirtækisins, hvort að rétt sé að
ekki sé hægt að nota nýja hleðslustaura ON án þess að gera formlega samning við fyrirtækið og svo
hvernig notendum er kynntur fyrirvaralaus aðgangur að hleðslustöðvum ON.
Svar ON barst Orkustofnun þann 14. ágúst 2021. Í svarbréfi ON kemur fram að ON hafi sett QR kóða á
allar hleðslustöðvar sínar en með því að skanna hann með farsíma, geti allir sem vilja, nýtt sér
hleðslustöðina. Það gerist þannig að eftir að kóðinn er skannaður, opnast fyrir aðgang að stöðinni sem
viðskiptavinir greiða fyrir með því að skrá inn kortaupplýsingar fyrir tiltekna hleðslu. Einnig er þá hægt
að skrá inn netfang, vilji viðskiptavinir fá kvittun fyrir viðskiptunum. Í svarbréfi ON er einnig gerð grein
fyrir ferlinu á myndrænan hátt með skýringartexta. Kemur fram að hægt sé að greiða með scan@charge
lausn Plugsurfing fyrir hleðslu á svokölluðum hleðslustaurum og að mati fyrirtækisins, fullnægir hún
skilyrðum um fyrirvaralausan aðgang að hleðslustöðvum sem aðgengilegar eru almenningi. ON lýsir
því í svari sínu að auk þess sem að framan greinir um upplýsingar um aðgang á hleðslustöðvum, megi
nálgast upplýsingar um fyrirvaralausan aðgang á heimasíðu fyrirtækisins. Er það mat fyrirtækisins að
með ON lyklinum séu uppfyllt skilyrði reglugerðarinnar um fyrirvaralausan aðgang almennings. ON
tekur fram í svarbréfi sínu að finna megi þess dæmi í Evrópu, að aðgerðir stjórnvalda til að koma á
fyrirvaralausum aðgangi að hleðslustöðvum, hafi haft skaðleg áhrif á hleðslumarkað fyrir rafbíla og
hindri orkuskipti. Það gerist vegna þess að nýir aðilar muni eiga erfitt með að mæta kröfum stjórnvalda
um fyrirvaralausan aðgang eins og það hefur verið útfært og að stjórnvöld hafi komi í veg fyrir nýsköpun
með túlkun sinni á regluverki Evrópusambandsins um efnið. Að lokum bendir ON á að kvartandi mæti
ekki sjálfur kröfum stjórnvalda um fyrirvaralausan aðgang að hleðslustöðvum og er Orkustofnun hvött
til að rannsaka fyrirkomulag á fyrirvaralausum aðgangi að hleðslustöðvum kvartanda.
Þann 14. mars 2022 sendi ON Orkustofnun bréf með uppfærðum upplýsingum við fyrra svarbréf sitt frá
14. ágúst 2021. Í svarbréfinu kemur fram að ON hafi ákveðið að uppfæra‚ viðmót og aðgengi að
hleðslustöðvum sínum og það hafi farið fram útboð á evrópska efnahagssvæðinu vegna þess. Markmiðið
með uppfærslunni hafi verið að veita viðskiptavinum ON betri þjónustu en áður en jafnframt að uppfylla
áfram kröfur stjórnvalda um fyrirvaralausan aðgang almennings að hleðslustöðvum fyrirtækisins, þ.e.
án þess að viðskiptavinir þyrftu að gera samning við ON sbr. 1. mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 1150/2019
um raforkuviðskipti og mælingar. Það var og ætlun ON að nýta eldri hugbúnaðarlausn fram að
innleiðingu nýrrar hugbúnaðarlausnar. ON skýrir frá því að Plugsurfing hafi uppfært þjónustukerfi sitt
1. desember 2021 en við það hafi ON ekki lengur geta boðið upp á fyrirvaralausan aðgang að
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Orkustofnun taldi rétt að ON fengi tilhlýðilegan tíma til að innleiða þær breytingar sem þurfti að gera á hleðslustöðvum
fyrirtækisins áður en ákvörðun Orkustofnunar frá 26. ágúst 2020 væri fylgt eftir með því að rannsaka kvörtunarefnið, það
meðal annars skýrir hvers vegna rannsókn hófst ekki um leið og kvartandi sendi Orkustofnun kvörtun sína.
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hraðhleðslustöðvum sínum í samræmi við áðurnefnt ákvæði reglugerðarinnar. Samkvæmt upplýsingum
ON áætlaði fyrirtækið að úr þessu yrði bætt í maí 2022. ON lýsir því að nýtt kerfi muni bjóða upp á
fyrirvaralausan aðgang (AD HOC) þar sem einungis þurfi að skrá tölvupóstfang og lykilorð til að fá
fyrirvaralausan aðgang að hleðslustöð. Í ljósi þessarar stöðu óskaði ON eftir því að OS fresti ákvörðun
í málinu þar sem aðstæður hafi breyst frá því að ON gerði grein fyrir aðgengi almennings að
hleðslustöðvum fyrirtækisins með bréfi sínu þann 14. ágúst 2021.
ON áréttar einnig í bréfi sínu þann 14. mars 2021 að það telji að Ísorka uppfylli ekki ákvæði 1. mgr. 8.
gr. reglugerðar nr. 1150/2019 um raforkuviðskipti og mælingar um aðgang almennings að
hleðslustöðvum. Enn fremur ítrekar ON fyrri sjónarmið sín um áhrif túlkunar stjórnvalda á
raforkumarkaðinn sem gerð voru skil hér að framan.
Bréf ON, dags. 14. mars 2022, var sent til kvartanda þann 6. apríl 2022. Orkustofnun barst bréf frá
kvartanda, dags. 13. apríl 2022, þar sem kvartandi telur rétt að koma að athugasemdum við upplýsingar
og sjónarmið ON. Í fyrsta lagi lýsir kvartandi efasemdum um að búnaður ON hafi nokkurn tímann
fullnægt kröfum 1. mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 1150/2019 um raforkuviðskipti og mælingar. Í öðru lagi
rekur kvartandi sjónarmið sín um þá stöðu að ON hafi lýst því að fyrirtækið geti ekki boðið tímabundið
upp á fyrirvaralausan aðgang að hleðslustöðvum og svo viðbrögð ON og Orkustofnunar við þeirri stöðu.
Í þriðja lagi vekur kvartandi athygli á atriðum sem varða væntanlega lausn og ON. Í fjórða lagi hafnar
kvartandi því að Orkustofnun fresti töku ákvörðunar í málinu á þeim grundvelli að ON þurfi tíma til að
innleiða nýja lausn sem tryggi fyrirvaralausan aðgang almennings að hleðslustöðvum fyrirtækisins. Í
fimmta lagi rekur kvartandi sjónarmið sín um önnur atriði sem fram komu í bréfi ON dags. þann 14.
mars 2022.
ON óskaði eftir fundi með Orkustofnun til að gera frekari grein fyrir aðgangi og aðgengi almennings að
hleðslustöðvum fyrirtækisins þann 7. júní. Orkustofnun svaraði beiðninni með tölvupósti þann 17. júní
sl. og bauð upp á fund 22. júní. Ekki barst svar við tölvupóstinum. Þann 22. júní sl. sendi Orkustofnun
þessar spurningar til ON:“
1. Við vorum að skoða hjá ykkur heimasíðuna. Við finnum ekki leiðbeiningar um hvernig má
hlaða á hraðhleðslustöðvum án samnings. Hins vegar virðist svo vera að appið sem þið kynntuð
okkur í vetur að væri á leiðinni sé nú aðgengilegt og því ætti að vera hægt að hlaða bílinn án
þess að gerður sé samningur með appinu, sjá . Er þetta réttur skilningur?
2. Er sams konar kerfi á hverfahleðslum ON og þá sambærilegar merkingar til að geta hlaðið með
appinu án samnings.“
Orkustofnun barst ekki svar við þessum tölvupósti.
Kvartandi sendi Orkustofnun á ný bréf, dags. þann 21. júní 2022. Í bréfinu lýsir kvartandi því að honum
hafi borist upplýsingar um að nýtt smáforrit ON virðist bjóða upp á greiðslulausn með QR kóða og að
smáforritið hafi verið prófað af einstaklingi. Við prófunina hafi komið í ljós að innskráningar er þörf í
smáforritið, stofna þarf aðgang og gefa upp lykilorð. Í smáforritinu sé svo hægt að velja hleðslu, stofna
aðgang og skrá sig tímabundið. Þegar notandi velji að skrá sig tímabundið fær hann aðgang að
hleðslustöð sem er virkur í 48 klukkutíma en við skráninguna þarf notandi að setja upp lykilorð og
netfang og samþykkja tvo skilmála. Kvartandi heldur því fram í bréfinu að með þessu visti ON uppgefið
netfang í a.m.k. 48 klukkutíma, þar sem ekki sé hægt að nota sama netfang til að stofna nýjan aðgang
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að til að taka raforku á því tímabili. Þannig tekur kvartandi til þess að notendur sem hyggjast nýta sér
hleðslustöðvar ON á fyrirvaralausan hátt þurfi bæði að samþykkja vinnslu persónuupplýsinga og
viðskiptaskilmála ON, en samkvæmt þeim gilda sömu skilmálar um nýja smáforritið og ON lykilinn og
jafnframt komi hvergi fram að hægt sé að staðgreiða eða greiða fyrir hleðslu án formlegs samnings við
ON. Kvartandi ítrekar fyrri umfjöllun sína um réttmæti þess að Orkustofnun ljúki rannsókn málsins og
taki ákvörðun enda geti stjórnvöld ekki frestað ákvörðunartöku í málum til að gefa aðilum rými til að
bæta úr meintri brotlegri hegðun og stjórnvöld eru bær til að ákvarða um hvort hafi verið eður ei.
Orkustofnun framkvæmdi eigin rannsókn á aðgangi og aðgengi að hleðslustöðvum ON til að sannreyna
notkunarmöguleika þeirra og skoðaði þá sérstaklega hvort og þá hvaða skilmála þurfi að samþykkja til
að geta tekið raforku á hleðslustöðvum fyrirtækisins. Þann 28. júní 2022 fór starfsmaður Orkustofnunar
að hleðslustöð ON við IKEA. Þann 13. júlí fór starfsmaður Orkustofnunar einnig að að hleðslustöð ON
að Fitjum. Á hleðslustöðvunum mátti finna leiðbeiningar um að hægt væri að skanna QR-kóða til að
kaupa raforku úr tiltæku raffangi sem aðgengilegt er almenningi. Til að það væri hægt komst
starfsmaðurinn að því að hann þurfti að hlaða niður smáforriti frá ON niður á símann sinn til að geta
framkvæmt viðskiptin og er það í samræmi við upplýsingar sem fram koma á heimasíðu fyrirtækisins
og sjá mátti á myndum sem fylgdu ákvörðuninni. Á þeim mátti sjá að að smáforritið megi nota til greiða
fyrir rafhleðslur (bæði á hleðslustöðvum og staurum) með því að skanna inn QR-kóða.3 Starfsmaður
Orkustofnunar fór í gegnum ferlið við að hlaða niður smáforriti ON, sem er forsenda þess að geta nýtt
hleðslustöðvar fyrirtækisins og valdi að nota smáforritið sem skammtímanotandi, enda ætlunin að kaupa
raforku fyrirvaralaust í eitt skipti af þjónustuveitandanum ON. Við skráningu í smáforritið kom í ljós að
samþykkja þurfti skilmála ON fyrir því að geta tekið raforku á hleðslustöð fyrirtækisins. Í fyrsta kafla
kemur fram að skilmálar og skilyrðin sem sett eru, séu viðmið fyrir alla viðskipta- og samskiptasamninga
milli ON og viðskiptavina þess, nema um annað sé samið. Í kafla tvö, kemur fram að viðskiptavinir sem
gera samninga við ON, gefi fyrirtækinu heimild til að safna upplýsingum um raforkunotkun frá
raffanginu og eru söfnun upplýsinganna ítarleg s.s. um árlega notkun, meðalnotkun o.s.frv. Í þriðja og
fjórða kafla skilmálanna er skýrt að samningurinn sé ótímabundinn en jafnframt hvernig megi enda
samninginn. Í fimmta kafla er fyrirvari um viðskipti við viðskiptavini út frá greiðslusögu þeirra, lánshæfi
eða gjaldþroti. Í sjötta kafla er skýrt út að þessir viðskiptaskilmálar eigi við um ON-lykilinn og ON
smáforritið, sem eru tengd við greiðslukort. Í sjöunda kafla er ákvæði um afslætti fyrir aðila sem hafa
ON-lykilinn, eiga rafmagnsbíl og kaupa rafmagn af ON fyrir heimili. Í áttunda kafla er fyrirvari um rétt
ON til að breyta skilmálunum og níundi kaflinn fjallar um flutning réttinda á milli aðila. Í 10. kafla er
fjallað um hvernig með ágreining skuli fara og í 11. kafla kemur fram að ON safni tilteknum
persónugögnum til að uppfylla skyldur sínar við ákvæðin sem sett eru fram í skilmálunum. Að lokum
kemur fram í 12. kafla að skilmálarnir og skilyrðin sem koma fram í þeim gilda frá 1. maí 2022. Við
rannsókn málsins voru ofangreindar ályktanir studdar myndum.
Í umræddum úttektum var reynt að nýta sér fyrirvaralausan aðgang að hleðslustöð ON án þess að að
skrá sig inn í smáforritið með netfangi og/eða að samþykkja viðskiptaskilmála fyrirtækisins. Hvorugt
gekk eftir og þurfti starfsmaður jafnframt að forskrá/tengja kredit/debetkort fyrir notkun sem tengist
stofnuðum aðgangi og samþykkja viðskiptaskilmála ON, þrátt fyrir að valinn hafi verið tímabundinn
aðgangur að raffangi fyrirtækisins. Þann 27. júlí fór starfsmaður Orkustofnunar aftur að hleðslustöð ON
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að Fitjum í Reykjanesbæ og reyndi innskráningu í smáforritið með áður stofnuðum aðgangi. Það gekk
ekki eftir og reyndist ómögulegt að fá skeytasendingu til að breyta lykilorði til þess að stofna aðgang að
nýju.
Á ofangreindum grundvelli tók Orkustofnun ákvörðun þann 29. júlí 2022 um að ON hefði brotið gegn
8. gr. reglugerðar nr. 1150/2019 sem afdráttarlaust kveður á um að hleðslustöðvar, sem aðgengilegar eru
almenningi skulu bjóða upp á fyrirvaralausan aðgang sem felur i sér ekki á að þurfa að liggja fyrir
formlegur samningur við hlutaðeigandi þjónustuveitanda.
Þann 25. ágúst 2022 óskað ON eftir því að Orkustofnun tæki upp ákvörðunina frá 29. júlí 2022, í
samræmi við 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga. ON taldi að Orkustofnun hefði tekið ákvörðun á grundvelli
ófullnægjandi upplýsinga, þar sem svokallað vefforrit (vefforrit ON) hefði ekki verið prófað við
rannsókn stofnunarinnar fyrir töku ákvörðunarinnar sjálfrar. ON bendir á að vefforritið sé í raun það
forrit sem fyrirtækið býður upp á þegar viðskiptavinir velja að eiga fyrirvaralaus viðskipti.
Við skoðun á því hvort að skilyrði væru til staðar fyrir endurupptöku ákvörðunarinnar frá 29. júlí,
prófaði Orkustofnun vefforritið en niðurstaðan úr þeirri prófun varð sú sama og áður með smáforriti
ON; þeir sem skráðu sig inn í vefforritið þurftu að samþykkja viðskiptaskilmála ON. Á þeim grundvelli
tók Orkustofnun ákvörðun þann 26. ágúst 2022 um að taka ekki málið sjálft til ákvörðunar á ný, eins og
stofnuninni er að sjálfsögðu skylt að gera, komi fram gögn sem gefi málefnalega ástæðu til að ætla að
ófullnægjandi eða rangar upplýsingar hafi orðið til þess að röng ákvörðun hafi verið tekin.
Með tölvubréfi frá ON þann 27. ágúst var Orkustofnun sendar nýjar upplýsingar í málinu. Þar kemur
fram að hugsanlegt sé að notandi, sem þegar hefur skráð sig í viðskipti við ON í gegnum ON smáforritið
með tilteknu netfangi, gæti þurft að samþykkja viðskiptaskilmála ON að nýju þegar hann notar ON
vefforritið, til að fá aðgang að raffangi án samnings á fyrirvaralausan hátt. Þetta geti gerst, jafnvel þótt
hann skrái sig inn í vefforritið með nýju lykilorði. Við rannsókn Orkustofnunar hreinsuðu starfsmenn
Orkustofnunar vefferli á farsíma, opnuðu vefforrit ON og skráðu sig með gervinetfangi og
handahófskenndu lykilorði. Þegar það var gert kom í ljós að það virtist vera sem hægt væri að nota
rafföng ON, sem aðgengileg eru almenningi, án þess að samþykkja viðskiptaskilmála fyrirtækisins.
Ákvæði 24. gr. stjórnsýslulaga kveða á um rétt aðila máls til að fá stjórnsýslumál tekið til nýrrar
meðferðar ef ákvörðun hefur byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um atvik máls, eða
íþyngjandi ákvörðun um boð eða bann hefur byggst á atvikum sem breyst hafa verulega frá því að
ákvörðun var tekin. Af athugasemdum við greinargerð með frumvarpi því er varð að 24. gr.
stjórnsýslulaga skiptir sköpum að hinar nýju upplýsingar hafi verulega þýðingu við úrlausn málsins.
Að mati Orkustofnunar höfðu hinar nýju upplýsingar sem ON sendi stofnuninni 27. ágúst 2022 verulega
þýðingu við úrlausn málsins, enda virtist svo vera út frá þeim, að ON gæti boðið notendum raffanga upp
á fyrirvaralausan aðgang (án samnings) að þeim. Það lá þó fyrir að rannsaka þurfi ýmsa anga málsins
nánar að mati Orkustofnunar.
Þann 31. ágúst og 21. september 2022 fóru starfsmenn Orkustofnunar á hleðslustöðvar ON. Í umrædd
skipti var farið farið á hleðslustöð við Gnoðarvog (þar sem eru hleðslustaurar) og svo á hraðhleðslustöð
ON við Miklubraut í vesturátt við Kringluna. Í fyrri ferðinni tókst ekki sem skyldi að koma á
fyrirvaralausum viðskiptum og því var tilraunin endurtekin í seinni ferðinni. Í seinni ferðinni voru
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eftirfarandi aðgerðir framkvæmdar til að fá heildstæða skjámynd af fyrirvaralausu aðgengi að
hleðslustöðvum ON (fyrstu skjámyndir úr farsíma sem koma fyrir í lýsingunni eru úr fyrri ferðinni).
Þegar komið var að hleðslustaur ON kom í ljós að hleðslustaurinn er merktur með leiðbeiningum (sjá
skjámyndir 1-3). Í fyrsta lagi er efst á hleðslustaurnum QR-kóði þar sem viðskiptavinum er bent á að
þeir geti sótt ON smáforritið (mynd 1). Í öðru lagi eru á hleðslustaurnum leiðbeiningar, þar sem
viðskiptavinum er bent á að stinga í samband, bera ON-lykilinn að nemanum eða nota ON smáforritið,
fylgjast með hleðslu í ON smáforritinu og svo hvernig á að stöðva hleðslu með ON smáforritinu eða ON
lyklinum (mynd 2). Í þriðja lagi er neðst á hleðslustaurnum QR-kóði sem vísar á verðlista fyrirtækisins,
þar sem bent er á að viðskiptavinir ON fái betri kjör (mynd 3).
Þegar QR-kóðinn sem er efst á hleðslustaurnum var skannaður opnaðist vefsíðan
https://www.on.is/onappid/ (mynd 4). Efst á vefsíðunni eru upplýsingar um að hægt sé að hlaða með
ON smáforritinu, ásamt því að kostum smáforritsins er lýst. Um miðja síðu er millifyrirsögnin Hvað geri
ég, þar sem eru leiðbeiningar um hvernig má ná í smáforrit ON og hvaða viðskiptatilboð fylgir notkun
forritsins. Að síðustu er upplýst um að hægt sé að fá aðgang að hleðsluþjónustu án skráningar
tímabundið í 48 klst. bæði í appinu og í hleðslusíðu ON. Þegar ýtt var á tengilinn hleðslusíðu ON
opnaðist vefsíðan https://app.on.is/#/portal/locations (sjá mynd 5) og í ljós kemur hleðslupunkturinn á
kortinu sem grænn punktur. Síðan var ýtt á græna punktinn og þá opnaðist val á hleðslustaur (sjá mynd
6) en allir hleðslustaurarnir báru saman númer á hleðslustaðnum og því var ekki hægt að velja tiltekinn
hleðslustaur til hleðslu. Þegar hleðslustaur var valinn (select) opnaðist innskráningarsíða (sjá mynd 7).
Á henni var valið að skrá sig (register here) og þá opnaðist skjámynd með innskráningarmöguleika
(mynd 8) þar sem sett var inn netfang og lykilorð og hakað var í „I want to register as temporary user“ til
að eiga fyrirvaralaus viðskipti. Þegar hakað hafði verið við tímabundinn aðgang (sjá mynd 9) og netfang
skráð auk lykiliorðs opnaðist ný skjámynd (mynd 10) þar sem staðfest var að skráning í fyrirvaralaus
viðskipti án samnings hefði tekist. Því næst opnaðist ný skjámynd (mynd 11) og valin var connector 1.
Þegar það var gert kom upp nýr gluggi (mynd 12) og ýtt var á Start charging. Þegar það var gert, opnaðist
nýr gluggi (mynd 13) þar sem það gafst færi á því að skrá inn greiðsluupplýsingar. Það var gert og ýtt á
Pay og þá opnaðist nýr gluggi (mynd 14), þar sem skilja mátti að greiðsluheimild væri gefin (e.
transaction is processed). Hins vegar kom í ljós við framkvæmdina að ekki var með nokkru móti hægt
að fá rafmagnshleðslu af stað og því hringdu starfsmenn Orkustofnunar í uppgefinn þjónustusíma hjá
ON. Þar var aðstæðum lýst þ.e. að hleðsla hefði ekki hafist og að hleðslustaurar væru ómerktir þannig
að ekki væri ljóst hvort að valinn hefði verið réttur hleðslustaur (connector) á vefsíðunni sbr. mynd 11.
11. Starfsmaður ONsem svaraði upplýsti um að skráð netfang sæist en tenging greiðslu- og
hleðsluheimildar gæti tekið allt að 20 mínútur þó að staðfesting á greiðsluheimild hafi farið fram og
mælt var með að nota smáforrit ON. Umræddur starfsmaðurinn upplýsti einnig um
greiðslukortsheimildin væri honum ekki sýnileg. Starfsmaðurinn kannaðist einnig við að það væri ekki
hægt að átta sig á því hvaða hleðslustaur hefði verið valinn þar sem þeir væru ekki númeraðir á staðnum.
Ákveðið var að bíða ekki eftir að hleðsla gæti hafist heldur halda áfram för á næstu hraðhleðslustöð.
Starfsmenn Orkustofnunar fóru því næst á hraðhleðslustöð ON við Kringlu (í vesturátt) og þar kom í
ljós að starfsmaður Orkustofnunar var enn skráður á sama skammtímaaðgang og hafði verið stofnaður í
Gnoðarvogi þegar hann opnaði vafra sinn að nýju. Þegar starfsmaðurinn opnaði vefviðmótið sem
innskráður notandi ýtti hann á valmynd á vinstra megin í valglugga (skjámynd 15) og þegar ýtt var á
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Payment opnaðist skráningargluggi My payment cards. Þegar það var valið opnaðist ný skjámynd fyrir
skráningu á kortaupplýsingum (mynd 16) en það þarf að gera, sé ekki til staðar forskráð kort.
Kortaupplýsingarnar voru fylltar út að nýju með sama kreditkorti og áður og valið var Register. Þegar
það hafði verið gert opnaðist ný skjámynd (sjá mynd 17) og kortið virtist vera skráð. Þegar ýtt var á
close, opnaðist kortasjá ON (mynd 18) á ný og hægt var að velja hraðhleðslustöð sem var merkt
einkvænu númeri sjá skjámynd 19. Valin var hleðslustöð, því næst kom upp skjámynd með val um
greiðslukort (mynd 20), kortið var valið og skjámynd kom upp sem sýndi að hleðsla hefði hafist (mynd
21) og svo kom enn á ný upp ný skjámynd sem sýndi að henni hafði lokið (mynd 22).
Að morgni 22. september var ákveðið að reyna innskráningarferilinn enn á ný. Tekin var mynd af QRkóða á hraðhleðslustöð við Kringlu í vesturátt (mynd 23). Á skrifstofu Orkustofnunar var QR-kóðinn
skannaður og upp kom ný skjámynd (mynd 4). Valið var að fara inn á hleðslusíðu ON og upp kom ný
skjámynd (mynd 5). Valinn var hleðslustöð ON - grænn punktur á korti - við Kringlu (í vesturátt) og þá
kom upp ný skjámynd með val um tengi (mynd 19) og valið var tengi nr. 1084 og þá opnaðist
innskráningarsíða (mynd 7) og valið Register here og þá opnaðist ný skjámynd (mynd 8). Valið að skrá
sem Temporary user, sett inn netfang og lykilorð og ýtt á Finish og þá opnaðist ný skjámynd þ.e. val á
tengi (mynd 19). Þegar tengi 1084 hafði verið valið kom upp ný skjámynd eins og sýnd er á mynd 12.
Ýtt var á Start Charging þá kom upp ný vefsíða til að skrá kortaupplýsingar, eins og sýnd er á mynd 13.
Þegar kortaupplýsingarnar höfðu verið skráðar var ýtt á Pay og þá kom upp vefsíða eins og sýnd er á
mynd 14 en ekki fylgja leiðbeiningar um næsta skref. Þegar starfsmaðurinn setti niður vefsíðuna eins og
hún var á mynd 14, birtist ný vefsíða (mynd 24) þar sem fram kemur að ekki séu nein virk kort skráð á
aðganginn. Aðgangurinn var endurhlaðinn um 10 mínútum eftir að kortið var skráð inn sem
greiðslumáti. Fram kom að ekkert kort væri skráð á aðganginn í Payment síðu sem valinn var úr
valglugga á kortavefsíðunni en þegar kortanúmerinu hafði verið bætt við aftur í gegnum þá leið sást að
skráningin hafði heppnast og hefja mátti hleðslu. Þetta var það sama og gerðist við rannsókn málsins
þann 21. september og lýst er þegar starfsmenn Orkustofnunar fóru á hraðhleðslustöð ON við Kringlu
(í vesturátt).
Það er því mat Orkustofnunar að ON býður upp á aðgang að hleðslustöðvum en aðgengið er með þeim
hætti að það getur ekki talist vera fyrirvaralaust eins og rökstutt er frekar í kaflanum Forsendur og
niðurstaða.
Forsendur og niðurstaða
Við yfirferð á ábendingum ON um að tilefni væri til að taka upp ákvörðun Orkustofnunar frá 29. júlí,
þar sem Orkustofnun tók ákvörðun um að ON hefði brotið gegn ákvæðum 1. mgr. 8. gr. reglugerðar nr.
1150/2019 um raforkuviðskipti og mælingar, kom í ljós að tilefni var til þess og tók Orkustofnun
ákvörðun um endurupptekt málsins með ákvörðun dagsettri 27. ágúst 2022.
Eins og áður hefur komið fram í þessu máli er forsenda fyrirvaralausra viðskipta skv. 8. gr. reglugerðar
nr. 1150/2019 sú að „rafföng sem aðgengileg eru almenningi skulu einnig bjóða upp á þann möguleika
að nýta rafmagn án þess að gera formlegan samning við hlutaðeigandi þjónustuveitanda.
Í 1. gr. raforkulaga nr. 65/2003 kemur skýrt fram að markmiðið með lögunum sé að samkeppni ríki í
viðskiptum á raforkumarkaðnum, hagvæmni ríki í dreifingu á raforku, að hagsmunir neytenda séu
tryggðir og að tekið sé tillit til umhverfissjónarmiða.
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Að mati Orkustofnunar er samkeppni að öllu jöfnu mest og skilvirkust þegar neytendur eiga greiðan
aðgang að vörum og þjónustu og því eru það hagsmunir neytenda að geta getið rafmagn úr rafföngum
sem aðgengileg eru almenningi með sem minnstri mögulegri fyrirhöfn. Að mati Orkustofnunar á það
viðmið ekki við um aðgang almennings að rafföngum ON, eins og skýrt verðu hér að neðan.
Ákveðin rök hníga að því að við ákvörðun um fyrirkomulag á dreifingu raforku í gegnum rafföng
þjónustuveitanda, þurfi að taka tilliti til hagkvæmnissjónarmiða þannig að ekki verði margföld
uppbygging á rafföngum á tilteknum svæðum s.s. vegna íþyngjandi viðskiptaskilmála þjónustuveitenda.
Að mati Orkustofnunar má færa rök fyrir því ef þjónustuveitendur raforku tryggja ekki almenningi
fyrirvarlausan aðgang og auðvelt aðgengi að rafföngum í þeirra eigu, geti það kallað á frekari
fjárfestingu aðila sem sjá tækifæri í því að bjóða fram fyrirvaralausan aðgang og aðgengi að rafföngum
á skilvirkan og hagkvæman hátt. Það er mat Orkustofnunar að þar sem aðgengi getur ekki talist að fullu
fyrirvarlaust að rafföngum ON, séu líkur á því að núverandi fyrirkomulag á aðgengi að hleðslustöðvum
ON sem aðgengilegar eru almenningi, kalli á of mikla fjárfestingu í dreifikerfinu, sérstaklega í ljósi þess
að ON nýtur sterkrar markaðsstöðu á sínu svæði. Orkustofnun bendir á þennan möguleika, þó að líkurnar
verði að teljast litlar.
Í 22. til 24. mgr. aðfararorða tilskipunar 2014/94/ESB um uppbyggingu grunnvirkja fyrir óhefðbundið
eldsneyti, má ekki ráða annað af orðalaginu en að við uppbyggingu grunnvirkja fyrir óhefðbundið
eldsneyti sé aðildarríkjunum í sjálfsvald sett með hvaða hætti þau innleiða tilskipunina, svo lengi sem
markmiðum tilskipunarinnar er náð. Samræmist þetta grundvallarreglum Evrópuréttarins.
Í 22. mgr. aðfararorðanna kemur fram að „tryggja ætti tæknilegt hlutleysi og í stefnuramma hvers ríkis
ætti að taka tilhlýðilegt tillit til kröfunnar um stuðning við viðskiptalega þróun á óhefðbundnu
eldsneyti.“ Í 23. mgr. aðfararorðanna kemur einnig fram að „aðildarríkin ættu að tryggja að byggðar séu
upp hleðslustöðvar fyrir almenning á nægilega mörgum stöðum til að gera rafknúnum ökutækjum kleift
að fara um a.m.k. í þéttbýlisstöðum í borgum og úthverfum og öðrum þéttbýlum svæðum og eftir því
sem við á, innan þeirra neta sem aðildarríkin ákveða.“ Í 24. mgr. kemur að auki fram að „aðildarríkin
ættu að sjá til þess að byggð séu grunnvirki sem eru aðgengileg almenningi til afhendingar á raforku
fyrir vélknúin ökutæki. Þegar aðildarríkin ákveða í stefnuramma sínum viðeigandi fjölda hleðslustöðva,
sem skulu aðgengilegar almenningi, ættu þau að geta tekið tillit til fyrirliggjandi fjölda hleðslustöðva
sem eru aðgengilegar almenningi á yfirráðasvæði þeirra og forskrifta þeirra, og ákveða hvort þau ætli
að einbeita sér að því að byggja grunnvirki fyrir venjulegar hleðslustöðvar eða fyrir hraðhleðslustöðvar.“
Að mati Orkustofnunar er ljóst af þessum ákvæðum að aðildarríkin meta sjálf með hvaða hætti þau ná
markmiðum sem sett eru með tilskipuninni. Hvert ríki setur sér stefnuramma um uppbyggingu
grunnvirkja fyrir óhefðbundið eldsneyti í samræmi við tiltekin sjónarmið sem fram koma í tilskipuninni
og hvert og eitt ríki tryggir tiltekinn árangur við uppbyggingu hleðslustöðva á ákveðnum svæðum, innan
þeirra neta og með þeirri forskrift sem þau ákveða sjálf.
Í 26. mgr. aðfararorða tilskipunar 2014/94/ESB um uppbyggingu grunnvirkja fyrir óhefðbundið
eldsneyti eru nefnd dæmi um hleðslu- eða áfyllingarstöðvar sem eru aðgengilegar almenningi. Geta þær
t.d. verið hleðslu- eða áfyllingarstöðvar sem eru í einkaeigu og eru aðgengilegur almenningi
skráningarskírteini eða gjaldtöku, hleðslustöðvar sem notaðar eru í deilikerfi bifreiða sem þriðju aðilar
geta notað með áskrift eða hleðslu- eða áfyllingarstöðvar, sem heimila einkanotendum aðgang með
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heimild eða áskrift, séu hleðslu- eða áfyllingarstöðvar sem eru aðgengilegar almenningi. Það er þó
skilyrði að slíkar hleðslu- eða áfyllingarstöðvar sem aðgengilegar eru almenningi að aðgangur að þeim
sé án mismunar í öllu Evrópusambandinu og á Evrópska efnahagssvæðinu. Eru þessi skilyrði enn frekar
tilgreind í 9. tl. 4. gr. tilskipunarinnar þar sem skýrt er kveðið á um að: „Allar hleðslustöðvar sem
aðgengilegar almenningi skulu einnig bjóða upp á þann möguleika að notendur rafknúinna ökutækja
geti hlaðið ökutækið án fyrirvara (ad hoc), án þess að gerður sé samningur við hlutaðeigandi rafveitu
eða rekstraraðila.“
Rétt er að hafa í huga að ákvæði tilskipunarinnar fela í sér það markmið að stefnt er á að afnema allar
hindranir fyrir aukinni raforkuvæðingu rafbílaflotans og að almenningi verði gert auðveldara fyrir að
nýta sér rafbíla hvar og hvenær sem er án takmarkana. Þannig verða hleðslustöðvar ávallt að bjóða upp
á þann möguleika á notkun án þess að gerð sé krafa um áskrift, skráningu eða félagsaðild, sem felur í
sér einhvers konar skuldbindingu af hálfu notandans við þjónustuveitanda hleðslustöðvarinnar.
Ákvæði 9. tl. 4. gr. tilskipunarinnar eru skýrð í skýrslu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, um
innleiðingu tilskipunar 2014/94/EU, sem framkvæmd er af sérfræðingum á sviði samgangna, fulltrúum
framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkja Evrópusambandsins undir yfirskriftinni „Sustainable
Transport Forum“. Þar kemur fram að ákvæði 9. tl. 4. gr. tilskipunarinnar kveða með skýrum hætti á um
að markmið um fyrirvaralausan aðgang (ad hoc) feli í sér að aðgengi notkun hleðslubúnaðar sé með
sambærilegum hætti og notkun venjulegra bensíndælna. Slíkt fyrirkomulag feli í sér a)
einskiptisviðskipti þar sem samningssambandi er lokið við greiðslu án frekari skuldbindinga af hálfu
notandans eða þjónustuveitanda raffangsins, b) að engin þörf sé fyrir skriflegu samkomulagi, c) að engin
þörf sé á því að notandi eða eigandi rafbílsins veiti nokkrar upplýsingar um persónugreinanleg gögn og
loks að d) greiðslufyrirkomulag sé þægilegt og án nokkurra kvaða.4 Þannig er ljóst að
greiðslufyrirkomulag (ad hoc) fyrir rafmagnshleðslu án fyrirvara felur í sér notkun peningaseðla eða
greiðslufyrirkomulags með greiðsluþjónustu viðurkenndra bankastofnunar þar sem samningssambandi
lýkur þegar greiðslan hefur verið innt af hendi, líkt og notkun venjulegra bensíndælna felur í sér.5
Við mat Orkustofnunar á því hvað beri að túlka sem fyrirvaralausan aðgang að þá telur stofnunin að það
eitt og sér að ekki þurfi að samþykkja samningsskilmála fullnægi ekki þeim kröfum sem gerðar eru um
til að aðgengi almennings að rafföngum sé tryggður með fullnægjandi hætti. Ef að fyrirvaralaust
aðgengi að hleðslustöðvum ON er borið saman við ofangreind skilyrði og skilgreiningu úr skýrslunni
„Sustainable Transport Forum“ kemur eftirfarandi að mati Orkustofnunar:
a) ON býður notendum raffanga sem aðgengileg eru almenningi upp á einskiptisviðskipti þar sem
samningssambandi er lokið við greiðslu án frekari skuldbindinga af hálfu notandans eða
þjónustuveitanda raffangsins, þrátt fyrir að aðgangurinn sé virkur í 48 klukkustundir. Það er mat
Orkustofnunar að þessi tímamörk geti verið til þæginda fyrir viðskiptavini sem eiga þá möguleika á
aðgengi án samnings í skamman tíma eftir að hleðslu er lokið, sérstaklega þar sem að langan tíma tekur

4

Hér á eftir er hugtakið notendavænt viðmót notað í stað orðsins þægilegt.
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins: Sustainable transport forum (2019). Analysis of stakeholder views on key policy
needs and options for action in Alternative Fuuels Infrastructure deployment and consumer services. Tekið af:
https://ec.europa.eu/transport/themes/clean-transport-urban-transport/clean-power-transport/sustainable-transportforum-stf_en
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að hlaða rafbíla. Viðskiptavinir geta þá náð fullri hleðslu í nokkrum lotum innan 48 klukkustunda en
samningssambandinu lýkur og ekki fylgja skuldbindingar notkun á raffanginu.
b) ON fer ekki fram á samning þegar valið er að eiga fyrirlausa viðskipti.
c) Að mati Orkustofnunar fer ON ekki fram á að notandi eða eigandi rafbílsins veiti nokkrar upplýsingar
um persónugreinanleg gögn umfram það sem nauðsynlegt er og átt er við í viðmiðinu. Þannig getur
notandi notað netfang án þess að það tengist persónu og þótt notkun greiðslukorta fylgi nauðsynleg
skráning þarf ekki að skrá nafn kortahafa fyrir greiðslumátann.
d) Að mati Orkustofnunar er greiðslufyrirkomulag ON í fyrirvaralausum viðskiptum án kvaða en hins
vegar er það ekki notendavænt. Þrátt fyrir að greiðslufyrirkomulag (ad hoc) fyrir rafmagnshleðslu án
fyrirvara sé talið fela í sér notkun peningaseðla eða greiðslufyrirkomulags með greiðsluþjónustu
viðurkenndra bankastofnunar, þar sem samningssambandi lýkur þegar greiðslan hefur verið innt af
hendi, líkt og notkun venjulegra bensíndæla felur í sér, er það mat Orkustofnunar að kröfur um
möguleika á notkun reiðufés geti í reynd verið of íþyngjandi fyrir þjónustuveitendur raforku. Ástæðan
er að það er mun hagstæðara að bjóða upp á greiðslufyrirkomulags með greiðsluþjónustu viðurkenndra
bankastofnunargreiðslumiðla í gegnum veflausnir heldur en að nota peninga. Með hliðsjón af 12. gr.
stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og af athugasemdum í greinargerð við 12. gr. frumvarps þess er varð að
stjórnsýslulögum, leiðir að stjórnvaldsákvörðun verður að vera til þess fallin að ná þeim markmiðum
sem að er stefnt. Af þeim sökum er það mat Orkustofnunar að krafa um greiðslu reiðufés geti í reynd
mögulega komið í veg fyrir aðmarkmið sem að er stefnt með fyrirvaralausu aðgengi sé í reynd náð og
torveldað framkvæmd þar sem of kostnaðarsamt yrði að bjóða slíka þjónustu fram, sérstaklega á
hleðslustöðvum þar sem spenna er lág eða notkun fátíð. Því gerir Orkustofnun ekki kröfu um
greiðslufyrirkomulag sem tryggir framkvæmd slíkra greiðslna.
Við mat á notendaviðmóti verður að taka mið af því umhverfi og ferli sem að þjónustuveitandi raffanga
býður viðskiptavinum sínum þegar hann notar greiðslufyrirkomulag með greiðsluþjónustu viðurkenndra
bankastofnunar og þjónustuaðila sem að því greiðsluferli koma. Það er að greiðsluferlið á að vera
auðvelt, aðgengilegt og án hindrana í framkvæmd, líkt og greitt væri t.d. með peningum eða greiðslukorti
þegar tekið er bensín í gegnum sjálfssala á bensínstöð. Að mati Orkustofnunar gæti slíkt ferli í grófum
dráttum falið í sér að þegar almennur notandi kemur að raffangi, bíða hans leiðbeiningar um að hægt sé
að taka raforku fyrirvaralaust með því að skanna inn tiltekinn QR-kóða fyrir fyrirvaralaus viðskipti (sbr.
mynd 1). Við skönnunina myndi opnast greiðslugátt þar sem settar væru inn kreditkortaupplýsingar og
netfang (ef notandi vill fá kvittun) (sbr. mynd 16). Við skráningu og samþykkt greiðsluupplýsingar
opnaðist gluggi sem að leiddi notandann í gegnum hleðsluferlið og lok þess (myndir 21-22).
Þegar þessi lýsing er borin saman við framangreindar lýsingar á ferlinu sem að ON beitir til að gefa
almennum notendum kost á fyrirvaralausum viðskiptum er það mat Orkustofnunar að ferillinn sem ON
býður almennum notendum til að eiga fyrirvaralaus viðskipti sé ekki notendavænn né til þess fallinn að
geta flokkast sem aðgengilegur valkostur fyrir neytendur. Ástæðurnar eru að í fyrsta lagi eru ekki
leiðbeiningar á hleðslustöðvum ON um að hægt sé að eiga fyrirvaralaus viðskipti (myndir 1 og 23), í
öðru lagi þarf að fara i gegnum vefsíðu fyrirtækisins til að eiga fyrirvaralaus viðskipti þar sem
möguleikinn er ekki skýrt aðgreindur frá ON-smáforritinu, í þriðja lagi kom í ljós við prófanir á ferlinu
að það gat verið hendingu háð hvort að möguleiki á fyrirvaralausum viðskiptum væri í boði eins og fram
hefur komið, í fjórða lagi virkjast greiðslumátinn ekki samstundis, í fimmta lagi beindi fyrirtæki sjálft
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notanda að notkun smáforritsins þegar hringt var eftir aðstoð til að hlaða bifreið án fyrirvara og í sjötta
lagi þurfti að tvískrá greiðslukort til að virkja það í prófunarferlinum sem var tvítekinn á mismunandi
aðgangi. Auk þessa, eins og sjá má á ferlinu, er hönnun þess þannig úr garði gerð að fara þarf á milli
margra skjámynda, ferill sem að mati Orkustofnunar væri hægt að einfalda til muna.
Það er skýrt að aðildarríkin hafa svigrúm við innleiðingu á aðgerðum til að ná markmiðum sem
tilskipunin snýr að. Tilskipunin kveður á um þær grunnreglur og þau grundvallarviðmið sem aðildarríki
styðjast við þegar ákvæði hennar eru innleidd í landslög, en svigrúm er um form og aðferð
innleiðingarinnar. Með setningu reglugerðar um raforkuviðskipti og mælingar nr. 1150/2019 stigu
íslensk stjórnvöld tiltekin stefnumarkandi skref og lögðu þar með til stefnuramma um með hvaða hætti
hleðslustöðvar skuli byggðar upp og aðgengi að þeim tryggt. Það er því þannig að í samræmi við 22.
mgr. til 24. mgr. aðfararorða tilskipunar 2014/94/ESB um uppbyggingu grunnvirkja fyrir óhefðbundið
eldsneyti að íslensk stjórnvöld hafa mótað þá stefnu að „rafföng sem aðgengileg eru almenningi skulu
einnig bjóða upp á þann möguleika að nýta rafmagn án þess að gera formlegan samning við
hlutaðeigandi þjónustuveitanda.“
Með reglugerð nr. 1150/2019 um raforkuviðskipti og mælingar eru ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins
og ráðsins 2014/94/ESB frá 22. október 2014 um uppbyggingu grunnvirkja fyrir óhefðbundið eldsneyti
innleidd í íslenskan rétt. Með innleiðingunni er stefnt að því að mæta breytingum sem orðið hafa á
raforkumarkaði hér á landi og ekki síður að mæta sjónarmiðum um að reglur á raforkumarkaði séu
þannig úr garði gerðar að þær örvi viðskipti með því til dæmis að lækka viðskiptakostnað í
raforkukerfinu þar sem því verður við komið og tryggi aðgengi fyrir eigendur og notendur rafbíla. Í
þessu skyni er horft til að notendur sem þurfa að kaupa sér raforku fyrir rafmagnsbíla án fyrirvara og/eða
til skamms tíma, geti gert það án nokkurra kvaða eins og 8. gr. reglugerðar um raforkuviðskipti og
mælingar nr. 1150/2019 kveður á um.
Orkustofnun ítrekar gefnu tilefni að markmiðið með fyrirvaralausu aðgengi að rafföngum er meðal
annars að auðvelda orkuskipti með því að auðvelda almenningi aðgengi að hleðslustöðvum. Það að
notendur hleðslustöðva þurfi að leggja á sig sérstaka leið í ferlinu og að velja sérstaklega að þeir vilji
vera skráðir tímabundnir viðskiptavinir fer gegn markmiðinu um fyrirvaralausan aðgang og þar með
fullnægjandi aðgengi almennings að hleðslustöðvum.
Þannig er það mat Orkustofnunar að ekki sé hægt að líta svo á að umræddur greiðsluferill ON sé til
staðar fyrir neytendur hvorki í ásýnd né reynd, þar sem hvorki eru upplýsingar um þennan
greiðslumöguleika eða leiðbeiningar um notkun að finn á hleðslustöðvum ON né gekk ferli hleðslu í
gegn í einum samfelldum ferli þar sem tvískrá þurfti greiðslukortið. Af eðli máls leiðir að ef neytendur
eru ekki upplýstir um valmöguleika, hvorki með kynningu eða upplýsingum á viðkomandi
hleðslustöð er ekki hægt að líta svo á að valkosturinn sé tækur til notkunar og þá enn síður þegar lausnin
reynist ónothæf í einum og sama ferlinum.
Orkustofnun hefur skilning á því að þjónustuveitendur raforku reyni að haga fyrirkomulaginu þannig að
notendur raffanga sjái sér á einhvern hátt hag í því að bindast viðskiptum við fyrirtækin til framtíðar.
Það er þó of langt gengið að mati Orkustofnunar, þegar neytendur þurfa að beita sérstakri lagni til að
geta tekið raforku úr rafföngum ON á fyrirvaralausan hátt, umfram það þegar þeir velja að bindast
langtímasamningi við fyrirtækið, eins og niðurstaða rannsóknar á fyrirvaralausum aðgangi og aðgengi
á rafföngum ON, sem aðgengileg eru almenningi hefur sýnt.
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ÁKVÖRÐUNARORÐ
Það er ákvörðun Orkustofnunar að ON hafi brotið gegn ákvæðum 1. mgr. 8. gr. reglugerðar nr.
1150/2019um raforkuviðskipti og mælingar með því að tryggja ekki með fullnægjandi hætti aðgengi og
þar með fyrirvaralausan aðgang almennings að hleðslustöðvum fyrirtækisins.
Samkvæmt 1. mgr. 26 gr. b í raforkulaga nr. 65/2003 getur Orkustofnun lagt stjórnvaldssektir á þá sem
aðila sem brjóta ítrekað gegn ákvæðum laganna. Skv. 2. mgr. greinarinnar geta sektir numið allt að 10%
af veltu fyrirtækisins en við ákvörðun þeirra skal hafa til hliðsjónar eðli og umfang brota, hvað brot hafa
staðið lengi og hvort um ítrekað brot er að ræða. Það liggur fyrir að aðgangur og greitt aðgengi að
hleðslustöðvum hjá þjónustuveitendum raforku skiptir almenning máli en styður ekki síður við
orkuskipti í samgöngum og hefur jafnframt áhrif á samkeppnisstöðu fyrirtækja ef þau skirrast við að
fylgja kvöðum sem önnur fyrirtæki þurfa að gera varðandi fyrirvaralausan aðgang almennings að
rafföngum.
Það liggur fyrir að brot ON gegn 1. mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 1150 um raforkuviðskipti og mælingar,
með því að tryggja ekki með fullnægjandi hætti aðgengi og þar með fyrirvaralausan aðgang almennings
að hleðslustöðvum fyrirtækisins, hafa staðið yfir frá því að reglugerð um raforkuviðskipti og mælingar
var sett þann 2. desember 2019 og að þetta er í annað sinn sem Orkustofnun tekur ákvörðun um sömu
brot fyrirtækisins. Hins vegar ber til þess að líta að um nýlega tækni er að ræða sem hefur verið og er í
stöðugri þróun, ásamt því regluverki sem starfseminni fylgir. Og þá jafnframt að ON hefur gripið til
aðgerða til að mæta kröfum reglugerðarinnar, þó að ekki hafi tekist til á fullnægjandi hátt. Að teknu
tilliti til málavaxta er því hæfileg stjórnvaldssekt að mati Orkustofnunar ákvörðuð kr. 500.000.
Stjórnvaldsákvarðanir sem teknar eru af Orkustofnun á grundvelli raforkulaga sæta kæru til
úrskurðarnefndar raforkumála sbr. 1. mgr. 30 gr. raforkulaga nr. 65/2003. Kæra til nefndarinnar skal
vera skrifleg og skal hún borin fram innan 30 daga frá því að aðila var tilkynnt um ákvörðun
Orkustofnunar.

Virðingarfyllst,
f.h. Orkustofnunar
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