
Breytingar á raforkumarkaði um áramót – hvað breytist? 
 
Í stuttu máli felur breytingin á raforkumarkaði sem tók gildi nú um áramót í sér að 
heimilin geta valið sér þann raforkusala sem þau kaupa raforkuna af, en verða áfram að 
eiga viðskipti vegna flutnings og dreifingar á raforku við dreifiveituna á sínu landssvæði.  
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Einfalt dæmi skýrir þetta vel.  Notandi sem búsettur er á Akureyri og tengdur dreifikerfi 
Norðurorku greiðir áfram þangað kostnað vegna flutnings og dreifingar á raforkunni sem 
hann notar.  Þessi sami notandi getur síðan valið að kaupa orkuna t.d. hjá Orkuveitu 
Reykjavíkur. Bjóðist þessum neytanda hins vegar betri kjör hjá Orkubúi Vestfjarða getur 
hann skipt um raforkusala og hætt að skipta við Orkuveitu Reykjavíkur.  
Enn sem komið er eru það aðeins dreifiveiturnar sem hafa sérleyfi á flutningi og dreifingu 
á raforku á ákveðnum landssvæðum sem bjóða raforku til sölu. Þetta eru Rarik, Orkuveita 
Reykjavíkur, Orkubú Vestfjarða, Norðurorka, Hitaveita Suðurnesja, Orkuveita Húsavíkur 
og Rafveita Reyðarfjarðar. Þeim er nú gert að aðskilja sérleyfisstarfsemi sína (flutninginn 
og dreifinguna) og samkeppnisstarfsemi (sölu á raforku). Í raun er ekkert því til fyrirstöðu 
að fram komi ný fyrirtæki sem stunda eingöngu sölu á raforku til neytenda. Raforkulögin 
frá 2003 gera ráð fyrir því að heimilin geti valið sér raforkusala frá 1. janúar 2006 og 
hefur undirbúningur breytinganna miðað að því.  Í fréttatilkynningu frá iðnaðar- og 
viðskiptaráðuneytinu frá 29. desember sl. kemur hins vegar fram að vegna tafa við 
aðlögun á viðskiptahugbúnaði geta umsóknir um breytingar á raforkusölu ekki tekið gildi 
fyrr en í maí eða júní.  Þetta eru slæm tíðindi fyrir neytendur. Undirbúningur fyrir þessar 
breytingar hefur staðið frá því um síðustu áramót og hefði stjórnvöldum átt að vera ljóst 
að grundvallaratriði eins og hugbúnaður sem sér til þess að flutningur notenda frá einum 
söluaðila til annars, yrði að vera tiltækur þegar breytingarnar tækju gildi. Mikilvæg 
forsenda fyrir því að samkeppni verði á raforkusölumarkaði er að neytendur séu virkir 
viðskiptavinir og fylgist vel með orkuverði á hverjum tíma.  Það er vonandi að þessi töf 
dragi ekki úr neytendum og rétt að benda á, að þrátt fyrir að breytingar geti ekki tekið 
gildi fyrr en í vor, geta neytendur nú þegar kynnt sér málið, t.d. með því að skoða 
Reiknivél á heimsíðu Orkustofnunar, þar sem setja má inn eigin forsendur og fá 
samanburð á raforkuverði hjá einstökum raforkusölum. Slóðin á reiknivélina er: 
http://www.os.is/raforkuverd/ 
 

Sérleyfisstafsemi: 
Flutningur og dreifing á raforku. 
 
Notendur eru bundnir af viðskiptum við 
dreifiveitu á sínu landssvæði. 

Samkeppnisstarfsemi: 
Sala á raforku  
 
Notendur geta valið þann raforkusala sem 
þeir kjósa óháð búsetu. 


