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Efni: Ákvörðun vegna kvörtunar Ísorku ehf. um brot Orku náttúrunnar ohf. á 8. gr.
reglugerðar nr. 1150/2019 og lögum nr. 57/2005
Þann 4. febrúar 2021 sendi Lagahvoll fyrir hönd Ísorku ehf. (hér eftir kvartandi) Orkustofnun kvörtun
þess efnis að að Orka náttúrunnar ohf. (ON) ræki hleðslustöðvar sem þjónustuveitandi raforku í
andstöðu við 8. gr. reglugerðar nr. 1150/2019. Kvartandi krefst þess að Orkustofnun fylgi eftir fyrri
ákvörðun sinni með því að taka að 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.

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 aðgang 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
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.1 Í henni óskaði
Orkustofnun eftir að ON upplýsti hvernig ákvörðun Orkustofnunar frá 26. ágúst 2020 hafi verið fylgt
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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
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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 aðgengi á
hleðslustöðvum, megi nálgast upplýsingar um fyrirvaralaust aðgengi á heimasíðu fyrirtækisins. Er það
mat fyrirtækisins að með ON lyklinum séu uppfyllt skilyrði reglugerðarinnar um fyrirvaralaust
aðgengi 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 fyrirvaralaust aðgengi 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 fyrirvaralaust aðgengi 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 fyrirvaralaust aðgengi 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 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 fyrirvaralausa leið (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 aðgengi almennings að
hleðslustöðvum. Enn fremur ítrekar ON fyrri sjónarmið sín um áhrif túlkunar stjórnvalda á
raforkumarkaðinn sem gerð voru skil hér að framan.

rannsaka kvörtunarefnið, það meðal annars skýrir hvers vegna rannsókn hófst ekki um leið og kvartandi sendi
Orkustofnun kvörtun sína.
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Bréf ON, dags. 14. mars 2021, 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 tíman 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.
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 kom 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 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
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 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 má á mynd 1 og á mynd 2 í fylgiskjali 1. Á mynd 2 kemur fram að smáforritið
megi nota til til greiða fyrir rafhleðslur (bæði á hleðslustöðvum og -staurum) með því að skanna inn
QR-kóða.2 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 einu sinni af þjónustuveitandanum
ON – sjá mynd 3 í fylgiskjali 1. Við skráningu í smáforritið kom í ljós að samþykkja þarf skilmála ON
fyrir því að geta tekið raforku á hleðslustöð fyrirtækisins – sjá mynd 4 í fylgiskjali 1. Á myndum 5-15
í fylgiskjali 1 má sjá myndir af skilmálunum eins og þeir birtast í smáforritinu. Í fyrsta kafla kemur
fram að skilmálar og skilyrðin sem sett eru, séu viðmið fyrir alla viðskipta- og samskiptasamninga
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Sjá einnig: https://www.on.is/rafbilar/hledslur/ https://www.on.is/onappid/
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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.
Í umræddum úttektum var reynt að nýta sér fyrirvaralaust aðgengi 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 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.
Orkustofnun hefur við meðferð málsins upplýst kvartanda í samtölum og tölvupóstum um að ákvörðun
í málinu hefur tekið lengri tíma en ætlað var, fyrst vegna þess að eðlilegt þótti að ON gæfist færi á að
aðlaga greiðslulausnir sínar eftir fyrstu ákvörðun Orkustofnunar í málinu. Síðan á árinu 2021, voru
miklar breytingar á mannahaldi í raforkueftirliti Orkustofnunar og fordæmalausar aðstæður á
raforkumarkaði tóku við í upphafi árs 2022. Allar þessar ástæður skýra töfina sem verið hefur á
vinnslu málsins og eru hlutaðeigandi beðnir afsökunar á þeim drætti sem orðið hefur við rannsókn
málsins og ákvarðanatöku.

Forsendur og niðurstaða
Í máli þessu er deilt um að ON fylgi ákvæði 8. gr. reglugerðar nr. 1150/2019, sem fjallar um að
hleðslustöðvar sem aðgengilegar eru almenningi skuli einnig bjóða upp á þann möguleika að nýta
raffang án þess að gerður sé formlegur samningur við þjónustuveitanda.
Kvartandi krefst þess að 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.
Að mati ON uppfylla hleðslustöðvar fyrirtækisins skilyrði 8. gr. reglugerðar nr. 1150/2019 þar sem
smáforritið bjóði upp á þann valmöguleika að eiga haka við AD HOC viðskipti. Þessu hafnar
kvartandi.
Í 1. gr. raforkulaga nr. 65/2003 kemur fram að markmið raforkulaga er að stuðla að hagkvæmu
raforkukerfi þar sem skapa skal forsendur fyrir samkeppni i vinnslu og viðskiptum með raforku, en
jafnframt stuðla að nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa. Í 20. gr. laganna er kveðið á um að nánari
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reglur um viðskipti með raforku skuli settar í reglugerð en reglugerð nr. 1150/2019 er sett með vísan
til þessarar reglugerðarheimildar. Reglugerð nr. 1150/2019, um raforkuviðskipti og mælingar tekur til
raforkuviðskipta, þar sem hlutverki, réttindum og skyldum þeirra sem stunda viðskipti með raforku er
lýst.
Um raforkuviðskipti er fjallað í III. kafla reglugerðarinnar. Ákvæði 1. mgr. 8. gr. fjallar um
þjónustuveitanda raforku. Ákvæðið er svohljóðandi: „Þjónustuveitandi raforku getur innheimt gjald
fyrir raforkunotkun með föstu gjaldi fyrir nýtingu aðstöðu sinnar, eða tekið fast gjald fyrir aðstöðu og
breytilegt gjald í samræmi við raforkunotkun. Þjónustuveitendum er heimilt að veita viðskiptavinum
þjónustu á grundvelli samnings, þ.m.t. í nafni og fyrir hönd annarra þjónustuveitenda. Rafföng sem
aðgengileg eru almenningi skulu einnig bjóða upp á þann möguleika að nýta rafmagn án þess að gera
formlegan samning við hlutaðeigandi þjónustuveitanda. Um skráningu og meðferð persónuupplýsinga
í þessum tilvikum gilda almennar lagareglur á hverjum tíma.“
Í 2. gr. reglugerðar nr. 1150/2019 kemur fram að þjónustuveitandi er aðili sem veitir almennum
notanda tímabundinn aðgang að raffangi til notkunar raforku innan fasteignar, eða athafnasvæðis og
hefur milligöngu um öflun raforku frá sölufyrirtæki og greiðir dreifiveitum fyrir dreifingu, sem tengist
nýtingu aðstöðunnar. Þannig er þjónustuveitandi raforku meðal annars aðili sem starfrækir
hleðslustöðvar en þær eru skilgreindar sem raffang í greininni. Að mati Orkustofnunar er óumdeilt að
ON er þjónustuveitandi raforku í skilningi reglugerðarinnar og þjónustan er veitt í gegnum eina tegund
af mörgum sem hugtakið raffang lýsir þ.e. hleðslustöðvar og hleðslustaura fyrirtækisins í þessu tilviki.
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/94/ESB frá 22. október 2015, um uppbyggingu grunnvirkja
fyrir óhefðbundið eldsneyti, var getið í ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 23/2018, frá 9.
febrúar 2018, um breytingu á XIII. viðauka við EES samninginn. Tilskipunin felur í sér skyldur ríkja
til að móta sér stefnu hvað varðar uppbyggingu innviða vegna óhefðbundins/vistvæns eldsneytis,
þ.m.t. hleðslustöðva fyrir rafbíla og stöðva fyrir bifreiðar sem nota jarðgas eða vetni. Markmið
tilskipunarinnar er að minnka umhverfisáhrif með því að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis í
samgöngum. Í 9. tl. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/94/ESB frá 22. október 2015,
um uppbyggingu grunnvirkja fyrir óhefðbundið eldsneyti kemur fram að „Allar hleðslustöðvar sem
eru aðgengilegar almenningi skulu einnig bjóða upp á þann möguleika að notendur ökutækja skulu
geta í sérstökum tilvikum hlaðið ökutækin án þess að gera samning við hlutaðeigandi rafveitu eða
rekstraraðila“. Ákvæði tilskipunar 2014/94/ESB voru m.a. innleidd með 8. gr. reglugerðar nr.
1150/2019.
Að mati Orkustofnunar er augljóst að ekki er hægt að nota hleðslustöðvar ON, sem aðgengilegar eru
almenning, án þess að gera samning við fyrirtækið sbr. fyrsta kafla skilmálanna. Auk þess, eins og lýst
hefur verið, er samningurinn ítarlegur og felur í sér ákvæði um söfnun upplýsinga og skyldur af hálfu
kaupenda sem eru langt umfram það sem nauðsynlegt getur talist til að kaupendur raforku á
hraðhleðslustöðvum geti hlaðið rafbíla sína fyrirvaralaust. Þannig er samningurinn ótímabundin eins
og fram kemur í þriðja og fjórða kafla skilmálanna og fyrirvari um fjárhagslega stöðu viðskiptavina
sem fram kemur í fimmta kafla skilmálanna á alls ekki við þegar um fyrirvaralaus viðskipti er að ræða,
enda er gert ráð fyrir að greitt sé fyrir kaupin um leið og viðskiptin fara fram. Auk þess setur ON inn í
skilmálana markaðsefni sbr. ákvæði sjöunda kafla en ekki verður séð með nokkru móti hvernig það
samræmist því markmiði að kaupendur raforku á hraðhleðslustöðum kaupi sér rafhleðslu með
fyrirvaralausum hætti.
Að mati Orkustofnunar er ótvírætt að almenningur á að eiga þess kost að hafa aðgang að rafföngum
sem ætluð eru honum, án þess að gera þurfi sérstakan samning þar um, það er almenningur á að geta
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átt fyrirvaralausan aðgang að raforku, rétt eins og öðrum neysluvörum sem hann sækist eftir án þess að
gera um það samning eða að safnað sé upplýsingum sem ekki koma viðskiptunum við eða að
markaðsefnið sé falið í ferli viðskiptanna, líkt og farið hefur verið yfir hér að framan.
Orðalag 8. gr. reglugerðar nr. 1150/2019 er afdráttarlaust um að hleðslustöðvar, sem aðgengilegar eru
almenningi skuli bjóða upp á greiðslulausn sem felur i sér ekki á að þurfa að liggja fyrir formlegur
samningur við hlutaðeigandi þjónustuveitanda. Óumdeilt er að hleðslustöðvar (þ.m.t. hleðslustaurar)
ON eru og hafa verið aðgengilegar almenningi i skilningi 8. gr. reglugerðarinnar. Orkustofnun lítur því
svo á að í því felist að almenningur geti án fyrirvara eða skilyrða um formlegan samning nýtt sér
rafföng ON og greitt fyrir þá þjónustu s.s. með greiðslukorti samkvæmt því gjaldi sem
þjónustuveitandi innheimtir. Til þess að það sé hægt þurfa einnig skýrar upplýsingar um
greiðslumöguleika án samnings að koma fram á merkingum slíkra hleðslustöðva en þær virðast ekki
vera til staðar sbr. mynd 16. Að öðrum kosti er ekki hægt að fallast á um sé að ræða fyrirvaralausan
aðgang að raffangi sem aðgengilegt er almenningi.
Með úrskurði úrskurðarnefndar raforkumála í máli nr. 4/2020, þar sem ON kærði ákvörðun
Orkustofnunar um að hleðslustöðvar ON uppfylltu ekki skilyrði 8. gr. reglugerðar nr. 1150/2019 um
raforkuviðskipti og mælingar, staðfesti úrskurðarnefndin að ákvörðun Orkustofnunar. Að mati
Orkustofnunar byggir aðgengi að hleðslustöðvum ON enn á sömu skilyrðum og ákvörðun
Orkustofnunar dags. 26. ágúst 2020 byggði á og staðfest var með úrskurði úrskurðarnefndar í máli nr.
4/2020. Ekki verður séð af rannsókn málsins að þau skilyrði hafi enn verið uppfyllt af ON.
Að mati Orkustofnunar hefur ON hvorki sýnt fram á né verður það ráðið að gögnum málsins að ON
sem þjónustuveitandi raforku hafi boðið upp á þann mögulega að hægt sé að nýta rafföng
fyrirtækisins, sem aðgengileg eru almenningi án þess að gerður sé formlegur samningur um kaup á
raforku. Að mati Orkustofnunar felur áskilnaður um samþykkt á viðskiptaskilmálum við notkun á
smáforritinu í sér formlegan samning enda stofnast samningssamband milli notanda og kæranda þegar
notandi sækir smáforritið, stofnar aðgang og samþykkir notendaskilmálana sem er forsenda þess að
geta hlaðið af hleðslustöðvum ON. Verður ekki annað ráðið af skilmálunum en að til grundvallar
notkun hleðslustöðva ON að liggi formlegur samningur milli ON og notanda í skilningi 8. gr.
reglugerðarinnar.
Með vísan til framangreinds er það niðurstaða Orkustofnunar að ON brýtur enn gegn ákvæðum 1.
mgr. 8. gr. reglugerðar um raforkuviðskipti og mælingar með því að ekki er hægt að nota rafföng
fyrirtækisins, sem aðgengileg eru almenningi, án þess að gera formlegan samning við fyrirtækið.
Samkvæmt 29. gr. b. raforkulaga nr. 65/2003 getur Orkustofnun lagt stjórnvaldssektir á fyrirtæki sem
brjóta gegn ákvæðum þeirra. Í máli þessu er um víðtæk brot að ræða sem hafa bæði áhrif á neytendur
og samkeppnisaðila.
Í fyrsta lagi er fyrirvaralaus aðgangur að vöru og þjónustu í þágu neytenda. Ástæðurnar eru
margvíslegar en þar má nefna helst, eins og fram hefur komið hjá notendum hleðslustöðva og við
rannsókn Orkustofnunar, að flækjustigið við að hlaða rafbíla, þegar ekki er um fyrirvaralausan aðgang
að raffangi er að ræða, veldur því að einstaka notendur hafa í raun ekki aðgang að raffanginu. Þess þá
heldur má benda á til samanburðar hve mikið auðveldara aðgengi er að bensínstöðvum, þar sem ekki
þarf að hlaða niður smáforriti eða samþykkja viðskiptaskilmála þegar tekið er eldsneyti hjá
mismunandi þjónustuveitendum á því sviði. Þetta eitt og sér getur unnið gegn markmiðum stjórnvala
um orkuskipti, það er að neytendur hafa í raun ekki fyrirvaralausan aðgang að rafföngum. Í öðru lagi
er það réttur neytenda að geta keypt sér vöru og þjónustu án þess að gera samning, sem meðal annars
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felur það í sér að þurfa að samþykkja söfnun ýmissa upplýsinga, jafnvel þó að til standi að eyða þeim
eftir 48 klst. sbr. 1. mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 1150/2019.
Hvað varðar samkeppnisaðila ON, að þá er það rétt að það fylgir því kostnaður að koma á
fyrirvaralausu aðgengi að rafföngum eins og ON bendir á. Það eru hins vegar dæmi um fyrirtæki sem
það gera á tilteknum hleðslustöðvum og þau hafa þá lagt í kostnað til að tryggja að markmiðum
stjórnvalda með lögum og reglum á markaði sé náð og fylgt. Það er því vegna jafnræðis- og
samkeppnissjónarmiða mikilvægt að fyrirtæki sitji við sama borð þegar stjórnvöld reyna með
regluverki og eftirfylgni þeirra að tryggja neytendum tiltekinn rétt gagnvart fyrirtækjum sem þau beina
viðskiptum sínum til og þær kröfur hafa áhrif á kostnað fyrirtækjanna. Það er því í þágu þess að koma
á réttmætum samkeppnisaðstæðum milli fyrirtækja að öll fyrirtæki sem bjóða almenningi aðgengi að
rafföngum sitji við sama borð þegar kemur að fyrirkomulagi raforkuviðskipta sem stjórnvöld hafa gert
kröfu um
Fram hefur komið að eftir fyrstu ákvörðun um brot ON gegn 1. mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 1150/2019
um raforkuviðskipti og mælingar gaf Orkustofnun færi á að bæta úr aðgengi að hleðslustöðvum
fyrirtækisins áður en ákvörðun um meint endurtekin brot fyrirtækisins yrðu tekin fyrir að nýju. Síðar
komu aðrar ástæður til að taka ákvörðunarinnar frestaðist eins og skýrt var fyrr í þessu
ákvörðunarbréfi. Orkustofnun telur að með þessu hafi stofnunin beitt fyrirtækið meðalhófi og það hafi
fengið tilhlýðilegan frest til að bæta aðgengi almennra notenda að hleðslustöðvum fyrirtækisins. Að
teknu tilliti til þess og áhrifa á neytendur og samkeppnisaðila fyrirtækisins, af því að ekki hafi verið
komið á fyrirkomulagi sem tryggi að hægt sé að taka raforku á hleðslustöðvum ON án þess að gera
formlegan samning, telur Orkustofnun hæfilega sekt ákveðna 500.000 kr. (fimm hundruð þúsund
krónur.

ÁKVÖRÐUNARORÐ
ON ehf. hefur með því að tryggja ekki að viðskiptavinir fyrirtækisins hafi fyrirvaralausan aðgang að
hleðslustöðvum þess án þess að gera samning um viðskiptin með því að samþykkja skilmála
fyrirtækisins, brotið gegn ákvæðum 1. mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 1150/2019 um raforkuviðskipti og
mælingar.
Með vísan til framangreinds og þeirra staðreyndar að ekki hefur verið bætt úr brotinu, leggur
Orkustofnun stjórnvaldssekt á Orku náttúrunnar að fjárhæð 500.000 kr.
Virðingarfyllst,
f.h. Orkustofnunar

Afrit sent til: Lagahvols og Ísorku ehf.
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