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Drög að reglum um staðfestingu ráðherra 
á gjaldskrám hitaveitna

 Unnið í samráði við Orkustofnun og Samorku. 
 Gildir fyrir hitaveitur sem hafa einkaleyfi til þess að 

starfrækja hitaveitu á tilteknu veitusvæði. 
 Ætlað að skýra ferlið varðandi beiðnir um staðfestingu 

á gjaldskrám og einfalda það með rafrænni stjórnsýslu. 
 Ætlað að tryggja  að: 

 allar formkröfur séu uppfylltar
 allar veitur veiti upplýsingar um breytingar á gjaldskrá 

og ástæður þeirra breytinga á fullnægjandi hátt.



Umsóknarferlið
 Ferlið verður rafrænt, í gegnum þjónustugátt

Orkustofnunar.
 Þjónustugáttin er nú þegar notuð af hitaveitum fyrir gagnaskil til 

Orkustofnunar og hitaveitur ættu því að þekkja vel til þess 
fyrirkomulags. 

 Beiðni um staðfestingu á nýrri eða breyttri gjaldskrá 
hitaveitu send til Orkustofnunar um þjónustugátt 
Orkustofnunar, á stöðluðu eyðublaði sem þar er að 
finna. 

 Á eyðublaðinu skal greina frá öllum breytingum á 
gjaldskránni og ástæðum þeirra breytinga. 



Fylgigögn 

 Með beiðninni þurfa að fylgja eftirfarandi gögn: 

 Útfyllt Framtalsblað 5A hjá Orkustofnun, með 
öllum verðum/gjaldaliðum í gjaldskránni. 

 Sjálf gjaldskráin (í textaskjali, t.d. word skjali). 
 Nýjasti ársreikningur hitaveitunnar (á pdf-formi). 
 Ef um er að ræða verulegar breytingar á 

gjaldskránni skulu fylgja beiðninni gögn sem sýna 
fram á nauðsyn þeirra breytinga. 



Eyðublað fyrir beiðni um staðfestingu ráðherra



Eyðublað fyrir beiðni um staðfestingu ráðherra (frh.)



Framtalsblað 5A
 Skiptist í 4 hluta: 
1. Almennar upplýsingar
2. Boðuð gjaldskrá: veitan skráir inn öll verð í gjaldskránni.
3. Gildandi gjaldskrá
4. Skýring á töxtum. 

 Sýnir samanburð við fyrri gjaldskrá (% hækkanir)

 Orkustofnun forskráir framtölin fyrir hverja veitu í samráði 
við tengilið veitunnar þannig að allir gjaldskrárliðir eru 
auðkenndir með fullnægjandi skýringu við hvern og einn.



Framtalsblað 5A – verð í gjaldskránni 



Afgreiðsluferlið – 5 vikur

 Umsögn Orkustofnunar: Orkustofnun veitir umsögn og 
sendir ráðuneytinu, ásamt fylgigögnum frá viðkomandi veitu. 

 Staðfesting ráðherra: Ráðherra skal leitast við að staðfesta 
gjaldskrána og birta í Stjórnartíðindum innan fimm vikna frá 
því að beiðni um staðfestingu, ásamt fullnægjandi 
fylgigögnum, berst Orkustofnun. 

 Flýtimeðferð: Hægt er að óska eftir flýtimeðferð ef sérstakar 
ástæður eru til staðar og skal ráðherra leitast við að afgreiða 
slíka beiðni sem fyrst. 

 Birting og gildistaka: Gjaldskráin tekur gildi við birtingu í 
Stjórnartíðindum eða síðar ef við á

 Ekkert gjald er tekið fyrir staðfestingu á gjaldskrá.



 Staðfesting á gjaldskrá er stjórnsýsluákvörðun og hægt að afturkalla í 
samræmi við ákvæði stjórnsýslulaga, t.d. ef í ljós kemur eftir 
staðfestingu að gefnar hafi verið rangar upplýsingar eða ef mikilvægar 
upplýsingar hafi vantað.

 Dæmi: 
 Sagt að um sé að ræða 3% hækkun. 
 Athugun ráðuneytisins leiðir í ljós að um er að ræða 5% hækkun.

 Sagt að um sé að ræða 3% hækkun. 
 Athugun ráðuneytisins leiðir í ljós að til viðbótar við framangreinda 

hækkun þá hækkar gjaldskrárliður b um 11% og gjaldskrárliður c um 
20%.

 Sagt að gjaldskrá hækki til samræmis við verðlagsbreytingar frá því síðasta 
gjaldskrá var samþykkt.

 Athugun ráðuneytisins leiðir í ljós að um er að ræða hækkun umfram 
verðlagsbreytingar.

 Ekki er upplýst um nýtt ákvæði sem hefur í för með sér verulega hækkun 
fyrir tiltekna notendur.



Staðfesting ráðherra
 Kveðið er á um staðfestingu ráðherra á gjaldskrám í orkulögum. 
 Ekki fjallað um það í orkulögum hvað felist í staðfestingu 

ráðherra. 

 Umboðsmaður Alþingis:
 „Almennt verður að líta svo á að ákvæði sem mæla fyrir um 

samþykki eða staðfestingu stjórnvalds á ákvörðunum, reglum 
eða áætlunum annars aðila, feli í sér skyldu fyrir viðkomandi 
stjórnvald til endurskoðunar eða eftirlits með lögmæti
hlutaðeigandi gernings,“

 „staðfestingarstjórnvaldið þarf að ganga úr skugga um að 
viðkomandi gjaldskrá sé í lögmætu horfi og, þegar um 
þjónustugjöld er að ræða, að þau hafi verið ákveðin í samræmi 
við þær reglur sem um þau gilda og að fyrir liggi traustar 
reikningslegar forsendur þeirra sem hægt er að staðreyna við 
staðfestinguna.“



Staðfesting ráðherra (frh.)
 Trygging fyrir því að ákvörðun um gjaldskrá hafi verið tekin á löglegan hátt 

af réttum og þar til bærum aðila (t.d. stjórn veitu eða sveitarstjórn). 
 Jafnframt, að sú ákvörðun sé efnislega lögmæt, þannig að verðlagning á 

hverjum tíma sé í samræmi við þau markmið, sem stefnt er að með því 
fyrirkomulagi að veita einkaleyfi, að tryggja ódýra og hagkvæma 
orkudreifingu fyrir almenning.

 Veiting einkaleyfis byggir á því, að ódýrasta og hagkvæmasta 
orkudreifingin fyrir almenning fáist með því, að eitt fyrirtæki annist alla 
sölu á tilteknu svæði. 

 Standi undir stofn- og rekstrarkostnaði.
 Orkulög: Eiganda hitaveitu er ár hvert heimilt að áskilja sér allt að 7% arð af 

eigin fé hitaveitunnar. 
 OH: Við setningu gjaldskrár fyrir sölu á heitu vatni skal gætt almennra 

arðsemissjónarmiða.
OR: Við það skal miðað að Orkuveita Reykjavíkur skili eðlilegri arðsemi 
miðað við það fjármagn sem á hverjum tíma er bundið í fyrirtækinu.



Umsagnarferli til 27. júní
 Hægt að senda inn umsögn með athugasemdum um drögin

að reglunum, umsóknareyðublaðið og framtalsblaðið. 

 Umsögnum skal skila til ráðuneytisins fyrir 27. júní:
 Með tölvupósti á netfangið: postur@anr.is - eða
 Með bréfpósti, til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, 

Skúlagötu 4, 101 Reykjavík. 
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