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Náttúruauðlindir: þjóðareign eða vara ?

• Náttúruauðlindir okkar eru ekki vara í venjulegum skilningi.   Þær eru flestar 
«þjóðareign», sem ber að nýta landsmönnum öllum til hagsbóta og til varðveizlu 
byggðanna.   Vatnsaflsvirkjanir hafa frá upphafi haft mesta þýðingu fyrir þróun norsks 
og íslenzks iðnaðar, og á Íslandi hefur nýting jarðhitans valdið straumhvörfum.

• «Þjóðareignarhugtakið» lá til grundvallar virkjanaleyfislögunum norsku   1906–09, og 
á Íslandi fylgdu vatnsréttindi eignarhaldi á landi, þar sem árnar renna. Afnotaréttur 
virkjunaraðila var í Noregi fenginn að láni, og vatnsréttindin féllu til norska ríkisins eftir 
40/60/75 år.  Á Íslandi hefur Hæstiréttur dæmt, að sveitarfélög megi leggja 
fasteignagjald á andvirði vatnsréttinda, sem  virkjunarfyrirtæki hefur keypt.    

• Svipuð hugmyndafræði er að baki lögum um fiskveiðistjórnun og nýtingu olíulinda.

• Norsku orkulögin 1991 og þau íslenzku 2003 gerðu raforkuna að vöru.  Norrænn 
orkumarkaður frá 1993 (Nord Pool). 



Norræni raforku-
markaðurinn
(Nord Pool):
Þátttakendur hafa ekki þurft
að afsala sér fullveldi yfir
orkumálum sínum til að taka 
þátt í Nord Pool.   
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Mikil afgangsorka í Noregi
Lítil afgangsorka á Íslandi

• Raforkuvinnslugeta í núverandi virkjunum:
• í Noregi 135 TWh/ár
•á Íslandi 19 TWh/ár

•Ónýtt vinnslugeta:
•í Noregi u.þ.b.  20 TWh/ár
•á Íslandi 0-2  TWh/ár

• Nánast öll raforkuvinnsla Íslands og Noregs er úr
endurnýjanlegum orkulindum, en aðeins 26 % i
ESB.

Afgangsorkan í Noregi er vegna lokunar
iðjuvera, orkusparnaðar í fyrirtækjum og á 
heimilum, stækkunar virkjana og vegna
smávirkjana.



«ESB mun halda 
áfram að samþætta 
Noreg algerlega í 
orkustefnu sína»
Úr tilkynningu 
framkvæmdastjórnarinnar um 
Orkusamband ESB 2015.

• ESB samþykkti Þriðja orkumarkaðsbálk sinn  
2009 til að bæta virkni Innri markaðarins 
fyrir rafmagn og jarðgas. 

• Aðgerðir í hverju ríki eiga ekki að fá að 
hindra orkustreymi yfir landamæri, þátttöku 
notenda á markaði eða fjárfestingar.  

• Það er krafa frá ESB um eigendaaðgreiningu  
í innviðum orkuflutninga og orkuvinnslu og 
sölu.  Núverandi eignarhald á Landsneti 
gengur ekki lengur.  

• Krafa um, að í hverju landi sé óháð 
stjórnvald fyrir orkumál og óháð 
kærumeðhöndlun á samþykktum 
orkustjórnvaldsins (ESA/EFTA-dómstóllinn). 



ACER              
Orkustjórnvald ESB

• Ein af um 40 stofnunum, sem starfa 
á vegum framkvæmdastjórnar ESB. 
Framkvæmdastjórnin hefur falið 
þeim ákvörðunar- og 
framkvæmdavald á sínum sviðum. 

• Hóf opinberlega starfsemi sína árið  
2011.  Er með aðsetur í Ljubljana í  
Slóveníu.

• Gegnir stjórnvaldshlutverki fyrir 
rafmagn og jarðgas á Innri 
markaðinum. 





EUobserver.com 17.02.16.

Orkusamband ESB

Þann 25. febrúar 2015 gaf 
framkvæmdastjórn ESB út 
tilkynningu um orkusambandið.  
Hefðbundið orkustjórnvald 
(Orkustofnun)  í hverju ríki skal 
leysa af hólmi  með 
sameiginlegum rammareglum í 
öllum aðildar-ríkjunum.              
Ætlunin er, að orkan verði 
viðfang fimmta frelsis ESB.  



Vetrarbálkurinn og aðrir bálkar

ESB-framkvæmdastjórnin hefur lagt fram allmörg 
lagafrumvörp: 

• Í júlí 2015 kom fyrsti s.k. sumarbálkur með endurskoðaðri 
loftslagskvótatilskipun og kröfum um orkumerkingu á 
framleiðsluvörum og húsum. 

• Annar bálkur kom í febrúar 2016 om gasmarkaðinn og 
gasframboð.

• Í júlí 2016 kom aftur sumarbálkur.  Sá fjallar um ráðstafanir 
gegn loftmengun og losun gróðurhúsalofttegunda.

• Í nóvember 2016 kom nýr vetrarbálkur, þar sem m.a.  
eru aukin völd ACER, valdamiðstöðvar ESB á sviði 
orkumála, á kostnað orkustofnana aðildarríkjanna.  
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Orkustjórnsýslustofnun (OSS) 
(Reguleringsmyndighet for energi-RME)

• Það á að setja á laggirnar óháða stjórnsýslustofnun 
fyrir orku (OSS) innan vébanda Orkustofnunar (OS), en 
OSS á að vera utan áhrifavalds innlendra  
stjórnmálamanna og hagsmunasamtaka.

• Þegar í janúar 2013 setti NVE, norska OS, á laggirnar 
nýja deild, Elmarkedstilsynet (ET), til að búa sig undir að 
takast á hendur stjórnsýsluverkefnin, sem koma munu 
við innleiðingu ESB-kerfisins.

• Í kafla 37 nr. 1 (d) í rafmarkaðstilskipun 2009/72/ESB er 
slegið föstu, að OSS á að fara eftir og framkvæma 
réttarfarslega bindandi  samþykktir ACER eða 
Framkvæmdastjórnarinnar.

FERLI ÁKVÖRÐUNAR:
ACER eða 
framkvæmdastjórn 
ESB taka ákvarðanir 
sínar og senda þær til 
eftirlitsstofnunarinnar, 
ESA. ESA tekur sömu 
ákvörðun og sendir 
hana til landsútibúsins,  
OSS, som síðan tekur 
sömu ákvörðun.    
Þetta verður dýr 
ljósritunarvél !



Fullveldisafsal

Hér snýst málið ekki um eignarréttinn á auðlindinni, heldur 
um það, hver á að taka ákvörðun um ráðstöfun raforkunnar 
– Ísland eða ESB.            Málið snýst um fullveldi !

Þriðji orkumarkaðsbálkurinn var tekinn inn í EES-samninginn, 
orkukafla-viðhengi IV, með ákvörðun EES-nefndarinnar 5. maí 
2017. Stórþingið er með frumvarpi 4 S (2017–2018) beðið 
um að samþykkja upptöku þessa orkutilskipanabálks í  EES-
samninginn, sbr Stjórnarskrá Noregs § 26, annan lið.

Hér er þó verið að framselja fullveldi með víðtækum 
afleiðingum fyrir norsku þjóðina.  Slíkt mál á að afgreiða 
samkvæmt § 115 í Stjórnarskránni !



Mörk Stjórnarskrár: § 26.2 eða 115

§ 26.2: Fullveldi á s.k. afmörkuðu sviði má láta af hendi, ef a.m.k. 50 % af 
þingmönnum í Stórþingssalnum samþykkja það með vísun til venja 
varðandi mál, er snerta Stjórnarskrána. 

§ 115: «Í þágu alþjóðlegs friðar og öryggis eða til að bæta alþjóðlegt 
réttarfyrirkomulag og samvinnu  getur Stórþingið samþykkt með 75 % 
atkvæða viðstaddra Stórþingsmanna, sem að lágmarki séu 2/3 
Stórþingsmanna, að alþjóðleg samtök, þar sem Noregur á aðild eða  
Noregur styður, skuli hafa rétt til aðgerða á málefnalega afmörkuðu 
sviði, sem samkvæmt þessari Stjórnarskrá annars er í verkahring 
yfirvalda ríkisins.  Þó fylgja þessu ákvæði ekki heimildir til að breyta 
þessari Stjórnarskrá.     
Ákvæði þessarar greinar eiga ekki við þátttöku í alþjóðasamtökum, ef 
ákvarðanirnar hafa einvörðungu þjóðréttarleg áhrif fyrir Noreg.»







Áhyggjur út af Stjórnarskránni

«Það ríkir undantekningarástand varðandi 
fullveldisframsal.  Í hverju málinu á fætur öðru höfum 
við yfirfært vald til alþjóðlegrar stofnunar í algerri 
andstöðu við Stjórnarskrána.»
Eirik Holmøyvik, Professor, Universitet i Bergen 

«Það er ekki norska Stjórnarskráin, heldur sáttmálar 
ESB, sem í reynd í auknum mæli gilda hér á landi.»
Erik Oddvar Eriksen , Arena - senter for 
Europaforskning 

«Hefð, reist á því að stinga hausnum í sandinn, er 
ekki eftirbreytniverð.  Í húfi er virðingin fyrir 
ákvæðum Stjórnarskrárinnar. »
Eivind Smith, Professor Universitetet i Oslo



Yfirlýst ætlun: «Hrein orka 
fyrir alla Evrópubúa»
• Minnst 27 % úr endurnýjanlegum orkulindum af 
heildarorkunotkun ESB fyrir 2030. (Ísland<76 % árið 2016)
• Fyrirhugaðar fjárfestingar í raforkuflutningskerfi Noregs: 
miaNOK 140 = miaISK 1800 (=miaISK 127 á ísl. mælikv.),
miaNOK 8 í  snjallorkumæla (=miaISK 7 á ísl. mælikvarða).
• Vindorka er niðurgreidd um 10 miaNOK/ár (=9 miaISK/ár).

Það eru 
Norðmenn, sem 
borga undir 
raforkuna að  nýju 
aflsæstrengjunum  
frá Noregi til  
útlanda. 



Græn rafhlaða Evrópu ?

• Tilskipun um endurnýjanlega orku er ætlað að gefa
“orkusambandinu”  «græna áferð», með «uppfyllingarorku» frá
Noregi.  Vatnsaflið er nytsamlegast til þess, af því að
vatnsaflsvirkjanir eru auðreglanlegar.

• Hugmyndin að baki «snjallorkumælum»:                                  
Norskur rafmagnsútflutningur, þegar hvorki blæs að deginum né er
sólskin í Evrópu.  Rafmagnsútflutningur að deginum og
innflutningur “ódýrs” rafmagns að næturþeli virðist vera góð
viðskiptahugmynd, en: 

• Þetta þýðir fulllestun virkjananna að deginum og hraðar breytingar
á vatnsstöðu miðlunarlónanna. 

• Jafngildir hraðari öldrun búnaðar, hættu á hærri bilanatíðni og
aukinni umhverfisáraun, jafnvel tjón á lífríki. 

• Hvetur ekki til orkusparnaðar, heldur til að nota sem mesta
raforku, þegar hún er ódýrust.  (Norskt húsnæði yfirleitt rafhitað.)



Fáum við evrópskt rafmagnsverð ?
- Hræðsluáróður, segir ríkisstjórn Noregs.  
Tökum við þá áhættu ?

• Orkuverðið í Noregi er á bilinu 0,25-0,40 NOK/kWh (=3,3-5,2 ISK/kWh),             
á Bretlandi er það  0,70 NOK/kWh (=9,1 ISK/kWh).

• Rafmagn í ESB er selt eftir frímerkisreglunni, flutningskostnaði er jafnað á alla 
notendur.  Rafmagnið streymir svo þangað, sem verðið er hæst.

• Aflsæstrengir frá Noregi til útlanda munu senn hafa flutningsgetu, sem nemur 
40 % af orkuvinnslugetu norskra virkjana.

• Að auki á Noregur að flytja út toppafl, en ekki einvörðungu orku.  Þess vegna á 
að setja upp snjallmæla, sem skrá orkunotkun hverrar klukkustundar og sýna 
breytilegt orkuverð.  Að elda morgunverð og hádegisverð verður dýrt.  

• Aðgangur að samkeppnishæfu rafmagni er aðalsamkeppnisforskot landsins 
okkar.  
Raforkukaup jafngilda 40 % af útgjöldum álvera og annarra málmvera í Noregi.    
Í pappírsiðnaðinum er hlutfallið 20 %.  Á Íslandi allt að 30 % í álverum.  

Eigi markmið 
Íslands og Noregs 
um orkuskipti að 
nást, verða 
landsmenn sjálfir 
að sitja að eigin 
grænu raforku.



Aðeins 2 af 10 
Norðmönnum vilja 
færa ESB völd yfir 
orkumálum: 
«Eftirlitsstofnunin ESA i Brussel 
á að taka bindandi ákvarðanir á 
vegum orkustofnunar ESB um 
norskt rafmagn og orku.  
Styður þú aðild Noregs að 
þessu orkusambandi ? »
(Kilde: Sentiomåling, 
november 2017)



Þessi kynning er að stofni til frá 
norsku samtökunum «Nei til EU», 
gerð til notkunar í Noregi, en þau 

hafa góðfúslega veitt leyfi til 
notkunar á Íslandi.

Þýtt og staðfært hefur:

Bjarni Jónsson, rafm. verkfr. 
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Takk fyrir mig
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