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Rannsóknir á orkubúskap þjóðarinnar, á orkulindum 
landsins og hafsbotnsins og á öðrum jarðrænum 

auðlindum

Áætlanagerð til langs tíma: Orkubúskapur - orkulindir 
- jarðrænar auðlindir – Rammaáætlun o.fl.

Innlend og erlend samvinna um 
orkurannsóknir

Umsýsla: 
Orkusjóður

Niðurgreiðslur
Orkusetur
EEA sjóðir

JHS

Útgáfa og eftirlit opinberra leyfa sem 
gefin eru út vegna rannsókna og 

auðlindanýtingar, orkuvera og 
annarra meiri háttar orkumannvirkja

Ríkisstjórninni til 
ráðuneytis orkumál og 
önnur auðlindamál
Erlend samskipti

Gögn: 
Skil, nýting og 
miðlun

Orkustofnun – helstu hlutverk

Raforkueftirlit: Eftirlit með sérleyfisfyrirtækjum á 
raforkumarkaði o. fl.

Eldsneytiseftirlit 
orkuskipti



Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators (ACER)

ACER helps ensure the single European market in gas and electricity functions properly. 
It assists national regulatory authorities in performing their regulatory function at 
European level and, where necessary, coordinates their work.

More specifically, ACER:
• complements and coordinates the work of national regulatory authorities
• helps formulate European network rules
• where appropriate, takes binding individual decisions on terms and conditions 

for access and operational security for cross border infrastructure
• advises European institutions on issues relating to electricity and natural gas
• monitors the internal markets in electricity and natural gas and reports on its findings
• monitors wholesale energy markets to detect and deter market abuse, in close 

collaboration with national regulatory authorities (it took on this function in 2012 
under EU Regulation 1227/2011 on wholesale energy market integrity & transparency 
(REMIT).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1407324667535&uri=CELEX:32011R1227


Nýjar skyldur – auknar heimildir
Tryggja sjálfstæði raforkueftirlits
Meiri neytendavernd
Eftirlit með smásölu og heildsölumarkaði
Stuðla betur að virkri samkeppni
Eðlileg þróun og virkni markaðar
Skýrari netmálar
Þátttaka í ACER
Skýrslur um raforkuöryggi

Nýjar heimildir til beitingar 
stjórnvaldsviðurlaga – Áminningar –
Stjórnvaldssektir allt að 10 % af veltu 
fyrirtækis 



Kjarnastarfsemi 
Raforkueftirlits (NRA)

Tekjumörk og gjaldskrár
Aðskilnaður fyrirtækja
Almennt eftirlit með orkufyrirtækjum/markaði
Neytendavernd

NRA er að lögum og í reynd óháð öðrum stofnunum og 
einkaaðilum þegar það sinnir verkefnum sem kveðið er á um 
í raforkutilskipuninni. Sérstök áhersla á óhæði frá ráðuneyti 
og raforkufyrirtækjum. 

Sérstaklega er kveðið á um hæfi stjórnenda og starfsmanna. 



„Þriðji orkupakkinn leggur áherslu á sjálfstæði eftirlitsaðila með raforkumarkaði. Tryggja 
skal áfram að eftirlitsaðili sé sjálfstæður gagnvart raforkufyrirtækjunum en einnig að 
hann sé lagalega aðgreindur og óháður öllum öðrum opinberum aðilum, sbr. 35. gr. 
þriðju raforkutilskipunarinnar. Þannig taki eftirlitsaðili m.a. ekki við beinum fyrirmælum 
frá neinni ríkisstofnun eða öðrum opinberum aðila, tryggt verði að hann geti tekið 
sjálfstæðar ákvarðanir og hann hafi aðskildar árlegar fjárúthlutanir og að stjórnarmenn 
í stjórn eftirlitsaðila eða yfirstjórn séu skipaðir í fimm til sjö ára tímabil, sem heimilt sé 
að endurnýja einu sinni. Þessi aukna krafa um sjálfstæði kallar á breytingar á 
raforkulögum og lögum um Orkustofnun nr. 83/2003.“ (Úr grein Rögnu Árnadóttur í Úlfljóti)

Lög um stjórnarráð IV. kafli. Um stjórnunar- og eftirlitsheimildir ráðherra. 

12. gr.  Ráðherra fer með yfirstjórn stjórnvalda sem hafa á hendi framkvæmd 
stjórnarmálefna er undir [hann] 1) heyra, enda leiði ekki af lögum að stjórnvald skuli vera 
sjálfstætt gagnvart ráðherra. 
Í yfirstjórn skv. 1. mgr. felst m.a. að ráðherra getur gefið stjórnvaldi almenn og sérstök 

fyrirmæli um starfrækslu á verkefnum þess, fjárreiður og meðferð eigna, sbr. þó 3. 
mgr. 13. gr., enda mæli lög eða eðli máls því ekki í mót. 

Ráðherra er heimilt að láta í té óbindandi álit sem þýðingu geta haft til leiðbeiningar 
fyrir stjórnarframkvæmd á málefnasviði hans, enda leiði ekki af lögum eða eðli máls 
að honum sé það óheimilt. 

Sjálfstæði eftirlitsaðila



Raforkueftirlit 
Stjórnsýsla Stjórnvald
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Markaðseftirlit – Neytendavernd –
Netmálar – Afhendingaröryggi –

Notendaflokkar – Skiptireglur – Tölfræði 
og gagnaskil – Vá og viðbúnaður – Erlent 

samstarf – (Þátttaka í ACER)
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31. gr. Gjaldtaka. 
Til að standa undir kostnaði vegna eftirlits samkvæmt lögum þessum skal greiða 
gjöld sem hér segir: 

1. Flutningsfyrirtækið skal greiða gjald af raforku sem er mötuð inn á 
flutningskerfið sem nemur [0,4 aurum] 1) á hverja kWst. 

2. Dreifiveitur skulu greiða gjald af raforku sem er móttekin frá flutningskerfi 
eða beint frá virkjunum sem nemur [1 eyri] 1) á hverja kWst. 
Fyrir 15. september ár hvert skal orkumálastjóri gefa [ráðherra] 2) skýrslu um 
áætlaðan rekstrarkostnað næsta árs vegna eftirlits á grundvelli laga þessara. Í 
skýrslunni skal jafnframt lagt mat á þróun eftirlitsins undangengin þrjú ár. 
Skýrslunni skal fylgja umsögn samráðsnefndar eftirlitsskyldra aðila, sbr. 24. 
gr., um áætlað rekstrarumfang næsta árs ásamt áliti orkumálastjóra á 
umsögninni. Til að samráðsnefndin geti gefið umsögn skal Orkustofnun eigi 
síðar en 15. ágúst ár hvert senda henni upplýsingar um áætlað rekstrarumfang 
ásamt skýringum á helstu rekstrarliðum. Ef niðurstaða skýrslunnar gefur tilefni til 
að breyta gjaldtöku skv. 1. mgr. skal [ráðherra] 2) leggja fram frumvarp þar að 
lútandi fyrir Alþingi. 
[Orkustofnun skal annast innheimtu gjalda þessara fyrir ríkissjóð. 

Gjaldtaka vegna eftirlits með Raforkulögum



Úr drögum að frumvarpi til laga
um breytingu á raforkulögum og lögum um Orkustofnun

(EES-reglur, viðurlagaákvæði).
Stofnunin er sjálfstæð í ákvörðunum sínum þegar hún sinnir þessu eftirliti og 
getur ráðherra ekki gefið fyrirmæli um framkvæmd þess. Nánar skal kveðið á 
um hlutverk og verkefni raforkumarkaðseftirlits Orkustofnunar í reglugerð.

Til að tryggja sjálfstæði ákvarðana Orkustofnunar skal stofnunin setja 
sér starfsreglur. 

Eftirfarandi breytingar verða á 31. gr. laganna:
Í stað fjárhæðarinnar „0,4 aurum“ í 1. tölul. 1. mgr. kemur: 0,58 aurum.
Í stað fjárhæðarinnar „1 eyri“ í 2. tölul. 1. mgr. kemur: 1,45 aurum.
Við 3. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Orkustofnun ákveður 
hvernig gjaldi skv. 1. mgr. skuli varið til að sinna raforkumarkaðseftirliti 
samkvæmt lögum þessum.

Við 1. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Orkustofnun er 
sjálfstæð í ákvörðunum sínum þegar stofnunin sinnir 
raforkumarkaðseftirliti samkvæmt raforkulögum.




