
Umsögn SI um 
þriðja orkupakkann

Yfirferð yfir helstu atriði umsagnar SI



Mælt með samþykkt þriðja orkupakkans

• Þriðji orkupakkinn felur í sér breytingu á ýmsum lögum og reglum

• Helst ber að nefna raforkulög, lög um Orkustofnun og þingsályktun um stefnu 
stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku

• SI mæla með því að þriðji orkupakkinn verði samþykktur

• SI telja mikilvægt að viðhalda samstarfi innan EES hérlendum fyrirtækjum til 
góða

• SI ítreka þó þá skoðun samtakanna að raforka framleidd á Íslandi skuli nýtt til 
verðmætasköpunar innanlands enda er öflugur iðnaður undirstaða búsetu 
og verðmætasköpunar

SI hafa sent umsögn um málið til Alþingis



Felur ekki í sér nýmæli hér á landi

• Verið er að skerpa enn frekar á núgildandi kröfum, s.s.:

• Skýrari neytendavernd

• Aukið orkuöryggi

• Virkari samkeppni

• Skilvirkara eftir með sérleyfisstarfsemi

• SI hafa kallað eftir auknu eftirliti með sérleyfisfyrirtækjum (dreifiveitum og 
Landsneti) í ljósi þess að þau fyrirtæki eru einokunarfyrirtæki í opinberri eigu 

• Kostnaður vegna eftirlits mun þó hækka

• Í umsögninni er bent á að starfsemi á vettvangi ACER tekur ekki til Íslands þar 
sem landið er ekki tengt orkukerfum annarra ríkja með sæstreng 

Hvaða breytingar hefur hann í för með sér?



Raforka skuli nýtt innanlands

• Þriðji orkupakkinn felur ekki í sér skyldu að leggja hér sæstreng eða samþykkja 
beiðni um slíka framkvæmd

• Ákvörðun verður nú, sem fyrr, alfarið háð samþykki íslenskra stjórnvalda 

• Þar sem Ísland er ótengt öðrum ríkjum mun ACER því ekki fjalla um íslensk mál

• Þá er bent á mikilvægi þess að setja Landsvirkjun eigendastefnu þar sem tekið 
væri m.a. á álitamálum hvað varðar sæstreng 

• Það er eftir sem áður skýr stefna SI að raforka framleidd á Íslandi skuli nýtt til 
verðmætasköpunar innanlands enda er öflugur iðnaður undirstaða búsetu 
og verðmætasköpunar

Hugleiðingar um sæstreng



Vetrarpakkinn og sérstaða Íslands

• Þriðji orkupakkinn skerpir á núgildandi kröfum eldri orkupakka

• Framundan er hins vegar umræða um fjórða orkupakka ESB (vetrarpakkinn)

• Fjórði orkupakkinn hefur breiðari skírskotun en til raforkumála eingöngu og 
tekur t.a.m. á umhverfis- og orkunýtnimálum (s.s. kröfur er varða mannvirki)

• Mikilvægt að gæta hagsmuna Íslands á þessu sviði og að tillit verði tekið til 
hérlendra aðstæðna, s.s. hátt hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa

• Er um að ræða verulegt hagsmunamál fyrir Ísland

Hvaða breytingar eru framundan?



EES samningurinn 

• Síðustu 25 ár hafa fyrirtæki haft aðgang að innri markaði Evrópu með frjálsu flæði 
fólks, vöru, þjónustu og fjármagns

• EES er mikilvægasti markaður íslenskra útflutningsfyrirtækja og er umtalsverður 
ábati af tollfríðindum á hérlendar útflutningsvörur

• Samræmdar reglur á EES jafna samkeppnishæfni fyrirtækja á samningssvæðinu 

• Ef orkupakkinn verður ekki samþykktur getur það haft áhrif á reglur IV. viðauka 
samningsins (orkumál)

• Tengist þetta m.a. útflutningi á CE-merktum vörum, vörum með orkumerkingar, og 
hérlent eldsneyti (t.d. metanól) 

• Íslenskur iðnaður á hagsmuna að gæta af máli þessu vegna aðgangs að innri 
markaði EES og er því verulegt hagsmunamál að þriðji orkupakkinn hljóti 
brautargengi á Alþingi

Hagsmunir vegna samstarfs á vettvangi EES




