
Nd. 365. Nefndarálit [45. mál]
um till. til þál. um rannsóknarnefnd vegna Búrfellsvirkjunar.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur haft tillöguna til athugunar á allmörgum fundum. Meiri hluti
nefndarinnar taldi, að áður en hægt væri að taka afstöðu til tillögunnar, bæri nefnd-
inm að afla sér upplýsinga varðandi þær fullyrðingar, sem fram komu í ræðu 6.
þm. Reykv., Magnúsar Kjartanssonar, við 1. umræðu fjárlaga fyrir árið 1970, sem
eru tilefni flutnings þessarar tillögu, svo og fullyrðingar flutningsmanna við 1. um-
ræðu tillögunnar.

Af þeirra hálfu hefur því verið haldið fram, að kostnaður við Búrfellsvirkjun
hafi farið stórkostlega fram úr áætlun og þessi samningsgerð (þ. e. orkusölusamn-
ingarnir ) sé eitthvert stórfelldasta stjórnmála- og fjármálahneyksli, sem gerzt hefur
hér á landi.

Nefndin átti ýtarlega I' viðræður við þá dr. Jóhannes Nordal seðlabankastjóra,
form. Landsvirkjunarstjórnar, og Eirík Briem verkfræðing, framkvæmdastjóra
Landsvirkjunar. Óskuðu nefndarmenn eftir fjölmörgum upplýsingum, sem allar
voru gefnar og birtast m. a. sem fylgiskjöl með nefndaráliti þessu, ásamt skýrslu
þeirra varðandi umræddar fullyrðingar, sem lögð var fram í stjórn Landsvirkjunar,
svo og íslenzkri þýðingu af bréfi verkfræðifyrirtækisins Harza varðandi kostnaðar-
áætlanir fyrirtækisins fyrir Búrfellsvirkjun og áætlun um kostnaðarverð á orkuein-
ingu frá virkjuninni.

Að loknum viðræðum við stjórnarformann og framkvæmdastjóra Landsvirkj-
unar lýstu nefndarmenn því yfir, sérstaklega aðspurðir, að frekari upplýsinga væri
ekki óskað, né heldur var óskað eftir öðrum aðilum til viðræðna við nefndina.

Í viðræðum nefndarinnar við áðurgreinda aðila, svo og við athuganir á þeim
skýrslum, sem fram voru lagðar í nefndinni, hafa þær upplýsingar, sem áður hafa
korníð fram hér á Alþingi, fengizt staðfestar, þ. e. að allur málflutningur flutnings-
manna er á misskilningi byggður.

Í ræðu sinni við 1. umræðu fjárlaga sagði 6. þm. Reykv.: "Kostnaður við Búr-
fellsvirkjun hefur farið stórlega fram úr áætlun. Ekki stoðar að nota íslenzkar krón-
ur f þeim samanburði vegna tveggja gengislækkana. Þá yrði hækkunin ekki minni
en 150%. En sé reiknað í dollurum, kemur í ljós, að í júnílok í sumar var byggingar-
kostnaður orðinn 25% hærri en reiknað hafði verið með."

Misskilningur sá, sem hér um ræðir, stafar einfaldlega af því, að ræðumaður
hefur ekki varað sig á áhrifum tveggja gengisbreytinga á þær tölur, sem hann not-
aði. Þetta hefði hann þó vafalaust getað forðazt, ef hann hefði leitað skýringa á
þeim tölum Harza, sem hann byggði málflutning sinn á, í stað þess að færa þær fram
ómeltar, en af þeim dró hann svo margvíslegar ályktanir um hækkun raforkuverðs
og tap á raforkusölu til ÍSAL.

Allt hefur þetta komið greinilega fram í þeim upplýsingum, sem nefndin hefur
fengið í hendur. Það er fjarri lagi, að kostnaðarverð Búrfellsvirkjunar hafi farið
25% fram úr áætlun reiknað í dollurum, eins og flutningsmenn halda fram. Sam-
kvæmt upplýsingum Harza, sem fram hafa verið lagðar, ásamt tölum úr bókum
Landsvirkjunar, er áætlaður stofnkostnaður Búrfellsvirkjunar nú talinn 43 millj.



dollara, en var árið 1966 áætlaður 42.8 millj. dollara. Ekkert hefur komið fram, er
gefi tilefni til að vefengja þessar tölur.

Það, sem ruglaði G. þm. Reykv., Magnús Kjartansson, var það, að Harza hefur í
fyrrnefndum skýrslum sínum um byggingu Búrfellsvirkjunar umreiknáð frum-
áætlunina til gildandi gengis. Þetta þýddi, að innlendi hlutinn í upprunalegu áætl-
uninni hefur verið lækkaður sem gengisbreytingu íslenzku krónunnar hefur numið.
Þessi lækkun var hins vegar ekki raunhæf, eins og Harza hefur síðar bent á, þar
sem gengistöp og fleira hefur komið á móti. Fyrir þessu öllu er rækileg grein gerð í
þeim gögnum, sem lögð bafa verið fyrir nefndina og birt eru sem fylgiskjöl með
nefndaráliti þessu.

Það, sem hér skiptir höfuðmáli, og um það virðist 6. þm. Reykv. í rauninni vera
sammála, er samanburðurinn á núverandi heildartölum um heildarstofnkostnað Búr-
fellsvirkjunar og þeim tölum, sem lagðar voru til grundvallar, þegar álsamningarnir
voru gerðir árið 1966, svo og að hvort tveggja ber að reikna í dollurum, enda er raf-
orkusölusamningurinn við ÍSAL í þeim gjaldeyri. Þessi samanburður sýnir ótvírætt,
eins og áður hefur verið á bent, að áætlanir um stofnkostnað virkjunarinnar hafa
staðizt. Af því leiðir svo aftur, að kostnaðarverð raforku er nú hið sama og upphaf-
lega var gert ráð fyrir, ef tekið er tillit til gengisbreytinganna.

Hitt meginatriðið, sem flutningsmenn tillögunnar hafa reynt að tortryggja og
villa um fyrir með, er sú staðreynd, að kostnaðarverð raforku frá Búrfellsvirkjun
verði allra fyrstu árin hærra en söluverðið til álbræðslunnar. Þetta eru engin ný
sannindi, enda hefur þetta legið fyrir frá upphafi. Það, sem hér skiptir máli, er hins
vegar það, að með því að nýta hina miklu orku Búrfellsvirkjunar þegar frá byrjun
með stórum orkusölusamningi, lækkar meðalverð á framleidda kílóvattstund stór-
kostlega miðað við það, að virkjað hefði verið fyrir innanlandsmarkaðinn einan.
Stórir orkusölusamningar eru undirstaða þess, að hægt sé að ráðast í stóra og hag-
kvæma virkjunaráfanga. Hins vegar getur hagkvæmni slíks orkusölusamnings ekki
komið fram að fullu, fyrr en virkjunin er fullnýtt. Hér skulu nefndar nokkrar tölur.

Ef Búrfellsvirkjun hefði verið byggð eingöngu fyrir innanlandsmarkað. hefði
kostnaðarverð á selda kílóvattstund fyrsta rekstrarárið numið 224 aurum. Þetta hefði
lækkað smám saman ofan í 77.8 aura á fimmta rekstrarári. Með sölu til ÍSAL er kostn-
aðarverðið á selda kílóvattstund hins vegar 47.4 aurar fyrsta árið, en 22.7 aurar
fimmta árið. Með sölu til íSAL fæst full nýting á 6-7 árum, og kostnaðarverðið þá
komið niður i 20.1 eyri á kílóvattstund. Án sölu til íSAL mundi það taka þó nokkuð
á annan áratug að komast niður í sama kostnaðarverð, sbr. fylgiskjöl. Til lengdar
hlýtur það því að verða stórfelldur hagur fyrir hinn innlenda raforkuneytanda. að
hægt hefur verið að ráðast í svo stóra og hagkvæma virkjun.

Eins og nú hefur verið sýnt fram á, hefur athugun nefndarinnar að dómi meiri
hluta hennar leitt í ljós, að fullyrðingar flutningsmanna eiga ekki við nein rök að
styðjast. Hér hlýtur að hafa verið um vanþekkingu eða misskilning að ræða. Áætl-
anir hafa staðizt og þjóðhagslegur ábati óumdeilanlegur. Má m. a. í þvi sambandi
benda á samþykktir verkamannafélagsins Hlífar í Hafnarfirði, þar sem skorað er á
stjórnvöld bæjar og ríkis að beita sér fyrir áframhaldandi uppbyggingu stóriðju með
aðsetri i Hafnarfirði. Það talar sínu máli um stjórnmála- og fjármálahneyksli það,
sem hér á að hafa gerzt.

Með tilvísun til ofanritaðs telur meiri hluti fjárhagsnefndar ekkert það hafa
komið fram við athugun þessa máls, sem geti verið ástæða fyrir kosningu slíkrar
rannsóknarnefndar sem tillagan gerir ráð fyrir, og leggur því til, að tillagan verði
felld.

Matthías Á. Mathiesen,
form., frsm.

Alþingi, 24. febr. 1970.

Sigurður Ingimundarson,
fundaskr.

GuðI. Gíslason.

Pálmi Jónsson.
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Fylgiskjal I.

LANDSVIRKJUN

Greinargerð um stofnkostnað og fjármál Búrfellsvirkjunar.

Meginniðurstöður
Sýnt er fram á þrjú höfuðatriði varðandi stofnkostnað og fjármál Búrfells-

virkjunar, er hnekkja grundvelli þeirra fullyrðinga, sem fram hafa komið að undan-
förnu, að Landsvirkjun stórskaðist á viðskiptunum við íSAL.

Í fyrsta lagi sýna kostnaðartölur um framkvæmdir til þessa og áætlanir um
síðasta áfanga Búrfellsvirkjunar, að stofnkostnaður, reiknaður í dollurum, er svo
að segja nákvæmlega hinn sami og ráð var fyrir gert, þegar orkusamningurinn var
gerður við ÍSAL 1966.Er orkusölusamningurinn við ÍSAL miðaður við dollara, svo
það er vitaskuld kostnaður virkjunarinnar í þeim gjaldeyri, sem hér skiptir máli.

Í öðru lagi leiðir það af sjálfu sér, að áætlanir um kostnaðarverð seldrar orku
hljóta einnig að standast, þar sem orkuverðið ákvarðast fyrst og fremst af stofn-
kostnaðinum. Jafnframt er sýnt fram á, að miðað við eðlilegar forsendur um af-
skriftatíma og vexti er kostnaðarverð raforku frá Búrfellsvirkjun lægra en það verð,
sem samið hefur verið um við ÍSAL.

Í þriðja lagi er sýnt fram á, að raforkusölusamningurinn við íSAL hafi verið
grundvöllur þess, að unnt var að ráðast í byggingu Búrfellsvirkjunar á fjárhagslega
viðráðanlegan hátt. Hefur samningurinn því í fór með sér, að kostnaðarverð raforku
til almennrar notkunar verður miklum mun hagstæðara á næstu árum heldur en
verið hefði, ef Búrfellsvirkjun hefði verið byggð án stóriðju eða farið hefði verið
út í að byggja smærri og óhagkvæmari virkjanir.

Að síðustu er svo á það bent, að raforkusölusamningurinn við ÍSAL er undir-
staða heildarsamningagerðar um uppbyggingu stóriðju í landinu, sem færa mun
þjóðarbúinu mjög miklar tekjur og skapa fjölda manns atvinnu. Munu aðeins líða
um 6 ár, þar til heildargjaldeyristekjur af álbræðslunni verða orðnar jafnar öllum
stofnkostnaði Búrfellsvirkjunar.

Stofnkostnaður
Eftirfarandi tafla sýnir samanburð á núverandi áætlun um stofnkostnað Búr-

fellsvirkjunar, að vatnsréttindum frátöldum, og þeirri áætlun, sem lögð var fyrir
Alþingi árið 1966:

1. tafla.
Áætlaður stofnkostnaður Búrfellsvirkjunar.

Upprunaleg Núverandi
áætlun áætlun

1$ = 43.0 kr. 1$ = 88.1 kr.
Millj. Millj. Millj. Millj.

Verkþættir áætlaðir af Harza Kr. $ Kr. $
Fyrsti virkjunaráfangi, 105 MW ............. 1354.5 31.50 2869.5 32.57
Síðari virkjunaráfangar, 105 MW ............. 219.5 5.10 230.0 2.61

1574.0 36.60 3099.5 35.18

Byrjunarmiðlun í Þórisvatni ................. 86.0 2.00 130.5 1.48

1660.0 38.60 3230.0 36.66
Verkþættir áætlaðir af Landsvirkjun
Aðflutningsgjöld og skattar .................. 44.0 0.50
Gengistap á lánum fyrir innl. kostn ............ 154.0 1.75
Vextir og lántökukostnaður ................. 180.5 4.20 360.0 4.09

1840.5 42.80 3788.0 43.00
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Í núverandi áætlun Harza er gengistap á lánum fyrir erlendum kostnaði með-
talið. Sama gildir um vexti og lántökukostnað.

Þegar gengisbreytingar verða, hækkar innlent verðlag og þar með innlendi
kostnaðarhlutinn, en þó hvergi nærri svo fyrst í stað, að áætlanir eiga ekki að lækka,
þegar í dollurum er reiknað. Eins og áætlanir Harza bera með sér, hefur þetta ekki
átt sér stað við fyrsta áfanga, sem hefur hækkað úr 31.50 í 32.57 eða um 1.07 millj.
dollara. Ástæðurnar eru í aðalatriðum hækkanir innlends verðlags, aukagreiðslur
vegna erlendra iðnaðarmanna, sem óhjákvæmilegt var að ráða vegna þess, að nægir
innlendir starfskraftar voru ekki fáanlegir, sérstaklega á árunum 1966-67, tilflutn-
ingur verka frá síðari framkvæmdastigum til fyrsta stigs vegna aukins hraða í fram-
kvæmdum, of lágar áætlanir í sumum tilfellum og loks aukagreiðslur til verktaka,
sem samþykktar hafa verið. Sé aftur litið á áætlanir Harza um síðari áfanga virkj-
unarinnar, lækkar kostnaðurinn úr 5.10 í 2.61 eða um 2.49 millj. dollara. .

Hér eru ástæðurnar í aðalatriðum, flutningur framkvæmda milli virkjunarstiga,
eins og áður segir, og að nú má reikna með, að ýmis aukakostnaður falli niður og
að innkaup á vélum og rafbúnaði verði hagkvæmari en áætlað var, þegar reiknað
var með, að lúkningu virkjunarinnar yrði dreift á fleiri ár.

Eins og 1. tafla ber með sér, er heildarniðurstaðan sú, að áætlaður stofnkostnaður
Búrfellsvlrkjunar allrar er svo að segja hinn sami í dollurum talið og upprunalega
var reiknað með þrátt fyrir hinn margvíslega aukakostnað, sem á virkjunina hefur
fallið og ekki var reiknað með upphaflega, svo sem áðurnefndar aukagreiðslur
vegna erlends vinnuafls og til verktaka, gengistap vegna lána fyrir innlendum
kostnaði, hækkun innlends verðlags vegna gengisfellinga og nokkur aðflutningsgjöld.

Bókfærður stofnkostnaður Búrfellsvirkjunar þann 30. sept. 1969, að vatnsréttind-
um frátöldum, er sýndur í 2. töflu, og er þá miðað við núverandi gengi, þ. e. a. s,
1$ =88.1 kr.

2. tafla.
Bókfærður stofnkostnaður Búrfellsvirkjunar þann 30. sept. 1969,

miðað við gengið 1 $=88.1 kr.

Aðflutningsgjöld og skattar ........................•...................
Gengistap á lánum fyrir innlendum kostnaði t .
Vextir og lántökukostnaður . .
Gengistap á lánum fyrir vöxtum og lánskostnaði .. . .

----

Þórisvatnsvegur, Tungnaárbrú, háspennulina og 'ðlunarrannsóknir

Fyrsti virkjunaráfangi, 105 MW
Undirbúningskostnaður , .
Verkfræðikostn. og almennur kostn. Landsvirkjunar .
Verkfræði- og eftirlitsstörf Harza .
Fosskraft .....................................•.....................
Hverflar, rafalar, rafbúnaður o. fl .
Spennistöðvar .
Háspennulínur .
Stöðvarvarðahús, vatnsveita, rafkerfi, götur ......•......................
Eftirlitskampur, lausafjármunir. bráðabirgðasími .
Ísmælitæki, ísaaðgerðir .
Ræktun, listaverk, ljós- og kvikmyndun, sundlaug .•.....................
Laun ýmissa starfsmanna, ótalin áður .
Gengistap á lánum fyrir erlendum kostnaði .
Annar kostnaður ...................................................••
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Millj. kr.
73.12
32.67

212.92
1262.63

135.56
184.96
213.49
12.24
13.70
6.19
5.31
2.81

632.75
2.82

2 791.17

27.78
154.00
283.27
57.10

3313.32

17.78

3 331.10



Hér eru meðtaldir ógreiddir mánaðarreikningar verktaka og ógreiddir áfallnir
vextir fram til 30. sept. s.l., en þann 1. október var virkjunin tekin í rekstur að
fullu. Séu 1. og 2. tafla bornar saman, kemur í ljós, að miðað við þá miðlun, sem
upprunalega var reiknað með, en að henni verður vikið síðar, var í septemberlok
eftir að framkvæma verk fyrir 457 miIIj. kr. Af þeirri upphæð voru 93 millj. kr.
vegna fyrsta áfanga virkjunarinnar og 364 millj. kr. vegna lúkningar hennar.

Vatnsréttindi Þjórsársvæðisins alls voru keypt af Títan árið 1951 fyrir 600. þús.
norskar krónur og 200 þús. íslenzkar, en á núverandi gengi samsvarar það 7.6
millj. kr. Í bókum Landsvirkjunar eru vatnsréttindi Búrfellsvirkjunar einnar færð
á 42.24 millj. kr., og var sú upphæð færð sem framlag ríkisins við stofnun Lands-
virkjunar. Það má sjálfsagt lengi deila um það, hvernig þessi réttindi skulu metin,
en þar sem þau voru ekki talin með í hinni upprunalegu áætlun um Búrfellsvirkjun,
hefur þótt rétt að telja þau ekki með hér, þegar bornar eru saman upprunalegar
og núverandi áætlanir.

Í áðurnefndri áætlun um Búrfellsvirkjun, sem lögð var fyrir Alþingi árið 1966,
var reiknað með, að 40. MW gasaflstöð mundi kosta 120 millj. kr. eða '2.8 millj. dollara
miðað við þáverandi gengi. Sú stöð, sem endanlega var keypt, er 35 MW og kostar
280 millj. kr. eða 3.18 millj. dollara, og var bókfærður kostnaður þann 30. sept.
s. I. 262.3 millj. kr. Stafar þessi hækkun að nokkru af því, að keypt var endingar-
betri stöð en fyrst var ráðgert, en þó aðallega af því, að miklar verðhækkanir urðu
á gasaflstöðvum á árunum 1966/67. Munu þær hækkanir m. a. hafa átt rót sína
að rekja til straumleysisins mikla, sem varð á austurströnd Bandaríkjanna í nóvem-
bermánuði 1965, en sá atburður olli mikilli eftirspurn á varastöðvum.

Fjáröflun

Í hinum upprunalegu áætlunum 1966 var reiknuð með, að Búrfellsvirkjun og
gasaflstöðin yrðu fjármögnuð eins og segir f 3. töflu, en á þeim tíma áætluðust þessi
mannvirki kosta alls 1960.5 millj. kr. eða 45.6 millj. dollara, eins og áður segir.

3. tafla.
Upprunaleg áætlun um fjármögnun Búrfellsvirkjunar og gasaflstöðvar.

1 $= 43.0 kr.
Erlendir lánveitendur Millj. kr.
Alþjóðabanki 774.0
Aðrar lánastofnanir 451.5
Framleiðendur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.0

Millj. $
18.0

10.50
2.00

1 311.5 30.50

Innlendir lánveitendur
Ríkissjóður .
Eigendur Landsv. (framlög) .
Fé úr rekstri, fyrsti áfangi (1966-1969) .
Fé úr rekstri, síðari áfangi (1970-1975) .

200.0
139.5
136.8
172.7

4.65
3.25
3.18
4.02

1 960.5 45.60
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Nú áætlast sömu mannvirki kosta 4068.0 millj. kr. eða 46.18 millj. dollara og
fjármagnast þannig:

4. tafla.
Núverandi áætlun um fjármögnun Búrfellsvirkjunar og gasaflstöðvar.

1 $= 88.1 kr.
Erlendir lánveitendur Millj. kr.
Alþjóðabanki 1 585.8
Aðrar lánastofnanir 1 591.0
Framleiðendur............................. 327.7

Millj. s
18.00
18.06
3.72

3504.5 39.78

Innlendir lánveitendur
Ríkissjóður .
Eigendur Landsvirkjunar .
Fé úr rekstri, fyrsti áfangi (1966-1969) .
Fé úr rekstri, síðari áfangi (1970-1971) .

304.6
139.5
56.2
63.2

3.46
1.58
0.64
0.72

4068.0 46.18

Samanburður á 3. og 4. töflu sýnir, að meginástæðan fyrir því, að lántökur
þurfa að vera meiri en upprunalega var reiknað með, er sú, að miklu minna fé
hefur fengizt úr rekstri en áætlað var. Fyrir því liggja einkum eftirfarandi ástæður:
t fyrsta lagi hefur gjaldskrá Landsvirkjunar verið hækkuð svo mikið vegna áhrifa
gengislækkana á afborganir og vexti af eldri erlendum lánum að viðbættum hækk-
unum vegna álagningar verðjöfnunargjalds á rafmagn, að ekki hefur þótt fært að
framkvæma verðhækkanir, sem nauðsynlegar hefðu verið til að tryggja jafnmikinn
greiðsluafgang og áætlaður var. f öðru lagi hefur erfitt efnahagsástand valdið því,
að rafmagnssala hefur vaxið hægar en áður. Í þriðja lagi hafa útgjöld til rannsókna
svo og til viðhalds og breytinga á eldri mannvirkjum bæði við Sog og Elliðaár
orðið meiri en reiknað var með. Síðast en ekki sízt er virkjunin nú fullbyggð á mun
skemmri tíma en áætlað var, svo minni tími er til að safna fé til hennar af ágóða
fyrirtækisins sjálfs.

Að ríkissjóðsláninu frátöldu hefur Alþingi fram til þessa veitt Landsvirkjun
heimild til 38.0 millj. dollara lántöku. Af þeirri upphæð hafa nær 36.5 millj. dollara
verið teknar að láni, eins og sýnt er í 5. töflu, og eru þá ekki meðtal'in bráðabirgða-
lán, en þau hafa verið og verða greidd með hinum föstu lánum.

5. tafla.
Erlendar lántökur vegna Búrfellsvirkjunar og gasaflstöðvar þann 1. des. 1969.

1 $= 88.1 kr.

Alþjóðabanki .
Skuldabréf, New York .
Bankalán, New York .
Bankalán, V.-Þýzkalandi .
Framleiðendur, V.-Þýzkalandi .

Upphæð
Millj. $

18.00
6.00
6.00
4.00
2.36

Upphæð
Millj. kr.
1585.8

528.6
528.6
352.4
207.9

Vextir
%
6
7
8
7.5
6.5

36.36 3 203.3

Meðalvextir þessara lána eru sem næst 6,7%.

Endurgreiðsluár
1971-1991
1974-1984
1972-1974
1975-1979
1970-1979

Kostnaðarverð raforku og orkusölusamningurinn við ÍSAL

Það er einkenni raforkuvera samanborið við flest önnur framleiðslutæki, að
rekstrar- og viðhaldskostnaður þeirra er ákaflega lítill, svo að verð raforkunnar
ákvarðast öðru fremur af stofnkostnaði mannvirkjanna. Síðan segir endingartími
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og fjármagnskostnaður til um það, hve mikill hinn árlegi rekstrarkostnaður er,
og þar með framleiðsluverð á orkueiningu. Þegar meta skal kostnaðarverð raforku
út frá gefnum stofnkostnaði, verður því að ganga út frá ákveðnum forsendum um
afskriftatíma mannvirkjanna og fjármagnskostnað. Af hálfu Landsvirkjunar hefur
verið gengið út frá þeim forsendum, að afskriftatíminn væri 40 ár og vextir 7%.
Þegar reiknað er með föstum árlegum kostnaði afskrifta og vaxta og 1% rekstrar-
kostnaði á ári, gefur þetta 8.5% árlegan rekstrarkostnað miðað við stofnkostnað.

Um afskriftatímann, sem hér er notaður, er það að segja, að hann er byggður á
þeirri reynslu, að endingartími nýtízku vatnsaflsvirkjana af þessu tagi er mjög langur,
a. m. k. 60-70 og sennilega 70-90 ár, svo að 40 ára afskriftatími er sizt of langur.
Vextirnir, sem við er miðað, eru valdir af því, að þeir eru nokkru hærri en meðal-
vextir af þeim lánum, er Landsvirkjun hefur fengið til Búrfellsvirkjunar.

Af þessu er ljóst, að kostnaðarverð raforku hlýtur að fara eftir þeim forsend-
um, sem réttastar eru taldar hverju sinni. Til samanburðar við þetta má nefna,
að í bréfi Harza til raforkumálaráðherra, dags. 8. nóvember s.l., er raforkuverðið
reiknað á mjög svipaðan hátt. Reiknar Harza þar með 40 ára afskriftatíma og
telur eðlilegt að reikna vexti á bilinu 6lh-7lh á ári. Út frá þessum forsendum ligg-
ur rekstrarkostnaður á ári á milli 8.1% og 8.9% af stofnkostnaði.

Loks er þess að geta, að i nýlegum heildaráætlunum um virkjanir á Þjórsár-
og Hvitársvæðinu hafa sérfræðingar ráðnir af Sameinuðu þjóðunum reiknað kostn-
aðarverð raforku út frá 9% rekstrarkostnaði á ári, en það samsvarar t. d. 7lh%
vöxtum og 39 ára afskriftatíma. því hefur verið haldið fram, að það sé venja hér
á landi að reikna árlegan rekstrarkostnað raforkuvera 10% af stofnkostnaði. Þótt
slíkt hafi vissulega oft verið gert, er fjarri þvi, að þessi aðferð hafi neitt sérstakt
sér til ágætis, enda hefur hún fyrst og fremst verið notuð í lauslegum áætlunum,
þar sem aðstæður til nákvæmari útreiknings hafa enn ekki verið fyrir hendi. Eru
þvi engin rök fyrir þvi, að hún eigi við um útreikning raforkuverðs frá Búrfelli.
Verður því hér á eftir reiknað með 8.5% árlegum kostnaði, eins og Landsvirkjull
hefur gert til þessa, en til samanburðar sýnt raforkuverð, eins og það mundi
vera reiknað eftir aðferð sérfræðinga Sameinuðu þjóðanna.

Eins og gerð hefur verið rækileg grein fyrir hér að framan, er áætlaður stofn-
kostnaður Búrfellsvirkjunar fullgerðrar ásamt tilheyrandi miðlunarmannvirkjum
við Þórisvatn 3790 millj. kr. Áætluð ársframleiðsla í virkjuninni fullnýttri er 1720
millj. kílóvattstunda. Miðað við 8.5% árlegan kostnað verður kostnaðarverð raf-
orku á kílóvattstund 18.7 aurar. Sé hins vegar reiknað með 9% árlegum kostnaði,
eins og sérfræðingar Sameinuðu þjóðanna gera, verður kostnaðarverð á kfIóvatt-
stund 19.8 aurar. Eru þessir reikningar í samræmi við það, sem gengið var út frá,
þegar samningarnir um orkusölu til íSAL voru gerðir á árinu 1966.

Nú er hins vegar rétt að taka tillit til tveggja atriða, sem hér skipta einnig máli.
Er þá fyrst að nefna gasaflstöð þá, sem Landsvirkjun hefur látið reisa við

Straumsvík, en stofnkostnaður hennar er 280 millj. kr. Þótt stöð þessari hafi í upp-
hafi fyrst og fremst verið ætlað að vera varastöð fyrir Búrfellsvirkjun, mun hún
einnig verða mikilvæg fyrir kerfi Landsvirkjunar í heild, bæði sem toppstöð og
varastöð. Með auknum miðlunum mun þörfin fyrir hana vegna Búrfellsvirkjunar
sérstaklega að mestu hverfa úr sögunni, og er því ekki réttmætt að telja kostnað-
arverð hennar að öllu leyti sem viðbót við kostnaðarverð orku frá Búrfellsvirkjun.
Sé það engu að síður gert, mundi það hækka kostnaðarverðið um 1.4 aura á kíló-
vattstund. eða upp í 20.1 eyri.

Í annan stað er nú rétt að taka tillit til þess, að framleiðsluafköst véla Búr-
fellsvirkjunar hafa reynzt um 15% meiri en málraun segir til um. Þótt að þessu
væri stefnt við hönnun mannvirkja, hefur ekki þótt rétt að taka tillit til þess i
kostnaðarreíkníngum, fyrr en það væri staðfest af prófunum. Aflaukning virkj-
unarinnar af þessum sökum nemur 30 M\V, en það eykur toppafl og varaafl kerf-
isins að sama skapi. Hins vegar gerir það einnig kleift að auka orkuframleiðslu
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virkj unar innar, en til þess þarf að vetrarlagi viðbótarvatn frá framtíðarmiðlunum
ofar á vatnasvæðinu. Með hliðsjón af því, að nú er fyrirhuguð örari uppbygging
raforkukerfis Landsvirkjunar með frekari virkjunum við Tungnaá, er nú stefnt
að því að gera mun stærri miðlunarmannvirki við Þórisvatn en upphaflega var
ráðgert. Munu þessi miðlunarmannvirki geta tryggt full nýtingu þess aukna afls
Búrfellsvirkjunar og auka árleg afköst hennar úr 1720 millj. kílóvattstunda í 1970
millj. kílóvattstunda. Er talið líklegt, að kostnaður þessara miðlunarmannvirkja
verði um 500 millj. umfram það, sem þegar er meðtalið i áætlunum um Búrfells-
virkjun. Sé Búrfellsvirkjun ætlað að bera 60% þessa kostnaðar, en Tungnaárvirkjun
um 40%, mun þetta auka stofnkostnað Búrfellsvirkjunar um 300 millj. kr.

Sé nú stofnkostnaður reiknaður, að meðtöldum öllum stofnkostnaði gasafl-
stöðvarinnar og þessum aukna miðlunarkostnaði. nemur hann samtals 4370 millj.
kr. Afkastageta Búrfellsvirkjunar fullnýttrar mundi þá verða 1970 millj. kílóvatt-
stunda, en kostnaðarverð raforku á kilóvattstund 18.9 aurar miðað við 8.5% ár-
legan kostnað, en 2(}.0 aurar miðað við aðferð sérfræðinga Sameinuðu þjóðanna.

Þessu til samanburðar er söluverð raforku til íSAL 26.4 aurar fyrstu 6 árin,
en síðan 22 aurar. Það finnst því í þessum tölum engin stoð fyrir þeirri fullyrðingu,
að .raforka til íSAL sé seld undir kostnaðarverði.

Hagkvæmni stórs orkusölusamnings

Hitt er svo annað mál, að kostnaðarverðið hlýtur að vera hærra fyrstu árin,
á meðan mannvirkin eru ekki fullnýtt. Allmikið hefur verið úr þessu gert, eins og
hér væri um nýja uppgötvun að ræða, sem kollvarpaði öllu, sem sagt hefur verið
um raforkusölusamningana við ÍSAL. Sannleikurinn er hins vegar sá, að það er
einmitt hið háa verð raforku frá ófullnýttum vatnsaflstöðvum, sem gerir raforku-
sölusamningana við ISAL sérstaklega hagkvæma fyrir Landsvirkjun, eins og nú
mun nánar sýnt fram á.

Það er þá fyrst að benda á þá augljósu staðreynd, að stórvirkjanir verða ekki
byggðar í smáskömmtum. Hagkvæmni þeirra fær því aðeins notið sin, að unnt sé
að tryggja sölu raforkunnar, er þær framleiða, tiltölulega fljótt. Hin fjárhagslegu
lögmál, er lúta að byggingu raforkuvera. hvíla á þeirri tæknilegu staðreynd, að
meðalframleiðslukostnaður raforku verður að jafnaði þeim mun lægri sem raforku-
verin eru stærri. Varðandi vatnsorkuver koma að vísu til greina mismunandi virkj-
unaraðstæður á hverjum stað, en i meginatriðum hafa orkurannsóknir hér á landi
staðfest þá reglu, að orkuverð verði þeim mun hagstæðara sem hægt er að byggja
í stærri stíl, og langhagkvæmast í hinum miklu jökulfljótum, eins og Þjórsá, þar
sem saman fer mikið vatnsmagn og mikil fallhæð. Til dæmis um henrian mun má
nefna það, að meðalkostnaðarverð á kílóvattstund frá Steingrímsstöð, síðustu Sogs-
virkjuninní, nemur, að frádregnum kostnaði af toppafli, um 40 aurum á kílóvatt-
stund, reiknað á sama hátt og gert hefur verið hér að framan varðandi Búrfells-
virkjun og á núverandi verðlagi. Þótt enn sé unnt að byggja nokkrar smærri virkj-
anir á Suðvesturlandi, er nálgist Sogsvírkjanlrnar að hagkvæmni, hafa athuganir
löngu leitt i ljós, að smávirkjanir mundu hafa Í för með sér sívaxandi kostnaðar-
verð á raforku. Var þetta meginröksemdin fyrir þvi, að sett voru ný lög um Lands-
virkjun á árinu 1965 og ákveðið að ráðast í virkjun Þjórsár við Búrfell. Kom þetta
skýr~ fram i greinargerðum, er þá voru lagðar fram.

I fyrsta lagi var þá sýnt, að virkjun við Búrfell til almenningsnotkunar yrði til
lengdar mun hagkvæmari leið en bygging smávirkjana. í öðru lagi kom fram, að slík
virkjun mundi verða mjög erfið fjárhagslega framan af, en þeir erfiðleikar mundu
stórlega minnka, ef unnt væri að selja verulegan hluta orkunnar til stóriðju. Þetta
stendur óhaggað i dag, eins og sjá má á eftirfarandi töflu, er sýnir áætlað meðalkostn-
aðarverð á selda kilóvattstund frá Búrfellsvirkjun eftir þvi, hvort raforka er seld til
álbræðslu eða eingöngu virkjað fyrir innlendan markað. Er þá miðað við orkumark-
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aðinn eins og hann er áætlaður nú og framleiðsla Sogsvirkjunar dregin frá heildar-
framleiðslunni :

6. tafla.
Áætlað meðalkostnaðarverð aurum á selda 'kwst frá Búrfellsvirkjun.

Með sölu til Án sölu til
Ár íSAL íSAL
1970 .. . .. .. . 47.4 224.0
1971 41.3 143.5
1972 .. 31.9 105.5
1973 .. .. .. .. 24.7 84.5
1974 .. .. 22.7 77.8
1975 .. .. 20.9 64.2
1976 .... 20.2 53.9
1977 . . . . . . . . 20.1 (fullnýting) 52.5
1978 .. .. .. .. 20.1 45.3
1979 .. . 20.1 39.7
1980 .. .. 20.1 34.9

Í þessum samanburði er reiknað með því, að Búrfellsvirkjun hefði verið byggð
í miklu smærri áföngum, ef ekki hefði verið um stóriðju að ræða, og að fresta hefði
mátt miklum hluta framkvæmdanna, jafnvel umfram það, sem raunhæft getur
talizt. Þannig hefur verið reiknað með því, að í byrjun hefði aðeins verið sett upp
ein 35 MW vélasamstæða. en öllu líklegra er, að þær hefðu orðið tvær, að hluta af
stíflum hefði verið frestað, en ísatilraunirnar í Þrándheimi benda til þess, að slíkt
hefði ekki verið hægt, að stöðvarhúsið hefði verið reist í mörgum áföngum, sem
óvíst er, að orðið hefði í reynd o. fl. Engu að síður sýnir samanburðurinn ljóslega,
að orka frá Búrfellsvirkjun hefði orðið miklu dýrari um margra ára skeið, ef
virki að hefði verið eingöngu fyrir almenna markaðinn. Er augljóst, að slik virkjun
hefði orðið Landsvirkjun fjárhagslega mjög erfið.

Þegar hins vegar er um að ræða orkusölu til ÍSAL, lækkar orkuverðið fyrstu
árin niður í kringum % hluta þess, sem það ella hefði orðið. Er kostnaðarverðið á
orkueinirisu fyrst í stað hærra en söluverðið til ÍSAL, en fer niður fyrir það strax
á árinu 1973, svo að eftir það nýtur almenniskerfið til fulls hagkværnninnar af
hinu lága orkuverði. sem Búrfellsvirkjun býður upp á. Hefði Búrfellsvirkjun ein-
göngu verið gerð fyrir almenna markaðinn, hefði hins vegar þurft að biða langt
fram yfir 1980, áður en ávinningur hins hagkvæma orkuverðs hefði komið almenn-
iskerfinu til ful1ra nota.

Það, sem nú hefur verið raKið um hagkvæmni stórra orkusölusamnínga, eru
engin ný sannindi, og eru ótal dæmi um það í heiminum, að hagkvæmt hefur þótt
að selja raforku tiltölulega ódýrt til stóriðju, oft jafnvel undir kostnaðarverði, til
þess að geta ráðizt í stórar og hagkvæmar virkjunarframkvæmdir. Eitt dæmi um
þetta er samningur Sogsvirkjunar um sölu afgangsorku til Áburðarverksmið.iunnar
á aðeins % af verði til innlendra rafveitna. Þótt þessi samningur réði að vísu ekki
úrslitum um byggingu Írafossvirkjunar, var hann Sogsvirkjun tvímælalaust hag-
stæður, jafnframt bví sem hann gerði kleift að ráðast í fyrstu sfóriðjuframkvæmd
hér á landi. Til viðbótar því. sem nú hefur verið rakið, er rétt að benda á mikilvægi
þess fyrir fjárhag Landsvirkjunar, að raforkusölu samningurinn við ISAL er gerð-
ur í erlendum gjaldeyri, en tekjur af honum munu standa undir meginhlutanum af
erlendum kostnaði virkjunarinnar. Þannig munu tekjurnar af raforkusölusamn-
ingnum nægja til að endurgreiða lán til vírkjunarinnar, er nema % af stofnkostnað-
inum, á 25 árum með 7% vöxtum, enda þótt álbræðslan noti aðeins um % af fram-
leiddri orku.

Sé litið á allt það, sem nú hefur verið rakið, nf raunsæi Og sanngirni. verður
sú niðurstaða ekki umfhíin, að án raforkusölusamningsins við íSAL hefði bygging
Búrfellsvirkjunar orðið Landsvirkjun óviðráðanlegt átak. Hér er þvi einfaldlega
um það að tefla, hvort íslendingar áttu að sjá fyrir vaxandi raforku þörfum með
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byggingu smárra og tiltölulega dýrra orkuvera. sem ekki hefðu skapað nein ný tæki-
færi til aukinnar iðnvæðingar. Eða áttu þeir að taka þann kost, sem nú hefur
verið valinn, að leggja í það stórvirki að beizla orku jökulfljótanna og ná þannig
tveimur markmiðum samtímis: ódýrari orku fyrir almenningsrafveitumar í fram-
tíðinni og uppbyggingu nýrrar stóriðju á íslandi? Enginn hefur haldið því fram,
að beizlun Þjórsár væri átaka- eða áhættulaust fyrirtæki. Á hinn bóginn var til mikils
að vinna, ef vel tækist. Ekkert hefur enn komið fram, síðan framkvæmdir hófust
við BúrfelI, sem sýnir, að þær hafi verið byggðar á röngum forsendum.

Raforkuverð til almenningsveitna
Áður en skilizt sé við þetta mál, er rétt að svara þeirri spurningu, hvers vegna

raforkuverð til almenningsrafveitna þurfi að veru hærra en til íSAL. Að vísu liggur
hluti af svari nu við þessari spurningu í því, sem þegar hefur verið sagt, en rétt
þykir þó að gera heildargrein fyrir þessu máli vegna þess, hve mikilvægt það er
frá sjónarmiði almennings.

Það er þá fyrst á það að benda, að það. sem raunverulesa skintir máli frá sjón-
armiði hins almenna notanda, er ekki það, hvort verðið til íSAL sé hærra eða lægra
en verðið til almenningsveitnanna, heldur hitt, hvort sölusamningurinn við ÍSAL
hafi haft áhrif á innlenda verðið til hækkunar eða lækkunar. Varðandi þetta atriði
á að nægja að vísa til þess, sem þegar hefur verið sýnt fram á um þetta efni. Á
því er enginn vafi, að raforkusölusamningurinn við íSAL muni í sjálfu sér hafa
áhrif til lækkunar á verð til almenningsrafveitna miðað við það, sem ella hefði
orðið. Á hinn bóginn eru tvær fjárhagslegar ástæður til þess, að hagkvæmari virkj-
anir geta ekki strax leitt til hagstæðara raforkuverðs fyrir almenningsveitur.

Fyrri ástæðan er sú, að ráðizt hefur verið í Búrfellsvirkjun án verulegs eigin-
fjárframlags af hálfu eigenda eða út úr rekstri fyrirtækisins. Hefur því orðið nð
standa undir framkvæmdum að langmestu leyti með lánsfé. Þótt lánin til virkj-
unarinnar séu yfirleitt hagkvæm, er greiðslutími þeirra mun skemmri en venju-
legur afskriftartími mannvirkjanna. Og er hví greiðslubvrði Landsvirk iunar all-
mikil framan af. Hjá þessu verður ekki komizt, enda felst það i örari endurgreiðslu
lána, að Íslendingar eru raunverulega að eignast virkjunina á miklu skemmri tima
en endingartíma hennar. Þegar lánin eru að fullu greidd, verður virkjunin skuld-
laus eign þjóðarinnar, en eftir það á hún að geta haldið áfram að framleiða stór-
kostleg verðmæti áratugum saman.

Hin ástæðan til þess, að nauðsynlegt er að halda tiltölulega háu rafmagns-
verði til almenningsveitna næstu árin, eru áætlanir Landsvirkjunar um mjög öra
uppbvggíngu raforkukerfisins, er geti lagt grundvöll að frekari stóriðjuframkvæmd-
um. Í rauninni hefði verið eðlilegast, að Landsvirkjun hefði fengið mun meiri eig-
infjárframlög frá eignaraðilum. ríkinu og Reykjavíkurborg, bæði til Búrfellsvirkj-
unar og áframhaldandi virkjunarframkvæmda. Hefði þá verið tiltölulega auðvelt
að stilla hækkun verðlags innanlands mjög í hóf. Hins vegar hefur það orðið ofan
á nú, eins og svo oft áður, að aukning eigin fjár hefur orðið að eiga sér stað að mestu
leyti með hækkuðu verði. .Jafnframt þurfa menn að gera sér grein fyrir þvi, að með
þessum verðhækkunum eru þeir að leggja fjármagn til örari uppbyggingar raf-
orkukerfisins og til bættrar fjárhagsstöðu Landsvirkjunar, en af hvoru tveggja
munu þeir hafa stórfelldan hag, þegar til lengdar lætur.

Til viðbótar þessu má svo nefna tvær tæknilegar ástæður fyrir því, að eðli-
legt verður að teljast, að raforkuverð til almenningsveítna sé hærra en til stóriðju,
eins og álbræðslu. Er önnur ástæðan, og sú veigaminni, fólgin i því, að raforka
til rafveitna er seld niðurspennt. og tekur Landsvirkjun þann kostnað á sig. ÁI-
hræðslan fær hins vegar raforkuna óniðurspennta.

Hin ástæðan er miklu veígameirt, en hún felst í hinum langa nýtíngartíma,
sem álbræðslur hafa. Mjög nærri liggur, að álbræðslur noti jafna orku nætur og
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daga árið um kring, og er þessi langi nýtingartími mjög hagkvæmur fyrir vatns-
aflsvirkjanir, eins og Búrfellsvirkjun og aðrar virkjanir, sem fyrirhugaðar eru á
Þjórsársvæðinu. Almenningsveiturnar nota hins vegar raforku með mjög mismun-
andi álagi, og er nýtingartími þeirra aðeins um helmingur nýtingartíma álbræðsl-
unnar. Auk þess er álag almenningsveitnanna mest að vetri til, þegar vatnsrennsli
í ám er minnst. Til þess að mæta álagi almenningsrafveitna þarf Landsvirkjun því
að hafa mun meira vélaafl til að framleiða sama kilóvattstundafjðlda á ári. Meðal-
kostnaðarverð raforku til neytenda með lítinn nýtingartíma er því hærra en til neyt-
enda með langan nýtingartíma. Hversu mikill munur þetta er, fer eftir aðstæðum á
hverjum stað, en ekki mun fjarri að reikna framleiðslukostnað á kílóvattstund til
almenningsrafveitna á Suðvesturlandi um þriðjungi hærri en til álbræðslu eingöngu
vegna óhagstæðari nýtingartíma.

Niðurlag

Þótt framangreind rök nægi fyllilega til þess að sýna fram á hagkvæmni orku-
sölusamningsins við íSAL fyrir Landsvirkjun og þróun raforkukerfisins, verður ekki
sk ilizt svo við þetta mál, að ekki verði bent á þann stórkostlega óbeina hagnað. sem
raforkusölu samningurinn hefur í för með sér. Þessi samningur er aðeins hluti
af heildarsamningagerð. er náði bæði til bygginaar Búrfellsvirkjunar og álbræðslunn-
ar í Straumsvík. Jafnframt er orkusöJusamningurinn hinn raunverulegi hornsteinn
samningsgerðarinnar í heild, því að það er hið hagstæða raforkuverð, sem ráðið hefur
úrslitum um það, að álbræðslan hefur verið byggð hér á landi. Hinn margvíslegi
hagur. sem þjóðarbúið hefur af byggingu og rekstri álbræðslunnar, er því bein
afleiðing orkusölusamníngsíns. Það er því ekki ástæðulaust að ljúka þessari grein-
ar!!,prð með því að draga saman nokkur atriði varðandi áhrif samningagerðarinnar
í heild.

Fyrst er þá þess að geta, sem ferskast ætti að vera í hugum þeirra, sem nokkuð
fvlaiast með atvinnumálum. en það eru hinar miklu atvinnutekjur, sem fylgt hafa
byggingu álbræðslunnar og Búrf'ellsvirk iunar. Ekl'i lig;gia enn fvrir nákvæmar töl-
ur um þetta hvort tveggja, en láta mun nærri. að 3000 mann ár hafi verið unnin af
Íslendingum við þessar framkvæmdir. Ætti ekki að þurfa að fJölyrða um það. hve
mikilvæg þessi atvinna hefur verið á undanförnum erfiðleikaárum i atvinnulífi
þjóðarinnar.

Næst er svo að nefna hinar miklu skatttekjur, er ÍSAL mun greiða, en þær eru
að flestu leyti sambærilegar við raforkuverðið. þar sem um beinar tekjur er að ræða,
sem eru langt umfram þá þjónustu, sem opinberir aðilar láta ISAL í té. Skattgjaldið
er ákyeðið bannig, að það er tiltekin fjárhæð á tonn af áli, sem framleitt er, en fer
þó ört hækkandi, ef verð á áli fer yfir ákveðið mark. Fór álVf~rðið yfir hetta mark
nú í október s, I.. en það veldur því. að framleiðsluaialdíð hækkar um 3.50 dollara
á tonn. Eru yfirleitt taldar líkur fyrir því, að álverð fari enn hækkandi á næstu ár-
um. Mun bað hafa í för með sér mjög hækkandi skatttekjur, en með Þvi móti má
sevia. að hvgað sé inn verðtrygginv. í samninzazer-ðina Í hf'lld. ~p mið!lð við mí ver-
andi verðlag á áli. má reikna með bví, að skatttekjur af álbræðslunni muni næstu
25 árin nema nær 4000 milli. kr., eða um 50 milli. dollara, en tekjur af raforku söl-
unni um 6500 millj. kr., eða 74 millj. dollara. Samtals eru þessar ~daldeyristekjur
nær 11000 mill]. kr., eða hátt í þrisvar sinnum meiri en allur stofnkostnaður Búr-
fellsvirkiunar. Munu giaJdeyristekjurnar af þessu tvennu fyrstu 15 árin nægja til
þess að endurgreiða ön Jún vegna virkjunarinnar með 7% vöxtum.

Loks eru þó enn ótaldal' þær beinu atvinnutekjur, sem íslendingar munu fá af
rekstri álbræðslunnar, þó að sleppt sé tekjum af by!!r.tingu síðara áfanga hennar.
Erfiðara er að áætla þessar tekjur. þar sem þær eru háðar verðlagi Og kaunaialdi,
en um 500 manns munu verða starfandi við álbræðsluna, þegar síðara áfanga henn-
ar er lokið. Sé miðað við núverandi laun og verðlag, er áætlað, að árlegar innlendar
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tekjur af rekstri álbræðsluunar muni nema yfir 350 millj. kr. Munu ekki líða nema
um 6 ár, þangað til heildargjaldeyristekjur af álbræðslunni, þ. e. a. s. af raforku-
sölu, sköttum og rekstri, verða orðnar jafnháar og stofnkostnaður Búrfellsvirkj-
unar.

Reykjavík, 5. des. 1969.

Jóhannes Nordal,
stjórnarformaður.

Eiríkur Briem,
framkvæmdastj óri.

Fylgiskjal II.

Harza Engineering Company International
Consulting Engineers - River Projects

8. nóvember 1969
Raforkumálaráðuneytið,
Arnarhvoli,
Reykjavik.
Efni: Búrfellsvirkjun

Fyrir milligöngu Landsvirkjunar hafið þér farið fram á, að við létum yður i
té upprunalega og núverandi kostnaðaráætlun okkar fyrir Búrfellsvirkjun fullgerða
ásamt áætlun okkar um kostnaðarverð á orkueiningu frá virkjuninni.

Byggingarkostnaður
Búrfellsvirkjun fullgerð tekur til aflstöðvar við Búrfell með sex 35 MW véla-

samstæðum, 220 kV aðalorkuveitu frá Búrfelli um Írafoss að Geithálsi og Straums-
vík og byrjunarmiðlun, um 500 milljón teningsmetra, úr Þórisvatni. Hér á eftir fer
samanJiurður á núverandi áætlun okkar um stofnkostnað Búrfellsvirkjunar við
áætlun okkar í "Definite Project Report" frá apríl 1965og þá áætlun eins og hún var
eftir endurskoðun í febrúar 1966:

Kostnaður (í jafngildi
milljóna Bandaríkjadollara)

Áætlun frá:
Apríl Febrúar Nóvember

Verkþættir 1965 1966 1969
Fyrsti áfangi, 3 vélasamstæður • 28.37 31.51) 32.6

Framtíðarverk :
Viðbót þriggja vélasamstæða 6.88 s.i 2.6
Byrjunarmiðlun Þórisvatns .. 2.00 2.0 1.5

Virkjunin fullgerð ............ 37.25 38.6 36.7

Byggingarkostnaðaráætlun okkar felur ekki í sér vaxtakostnað á byggingartíma,
vatnsréttindi, lántökukostnað, gengistöp, aðflutningsgjöld og skatta. Núverandi á-
ætlun felur hins vegar i sér fjárhæð, sem við teljum vera sæmilega ríflega til þess
að mæta kröfum frá verktökum, og er þá byggt á fyrri reynslu okkar af sams
konar verkum annars staðar í heiminum.

í framkvæmd hafa verið gerðar margar tiltölulega smávægilegar breytingar,
viðbætur og niðurfellingar á heildarverkinu, og er tekið tillit til þessa i áætlununum.
Slíkar breytingar eru eðlilegar í þróun verksins frá upphaflegum áætlunum til
verkloka.

1) Grundvöllur Alþjóðabankans fyrir lánveitingu
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Það er athyglisvert, að stofnkostnaður verksins í heild, sem í dag er þekktur
með góðri nákvæmni, kemur mjög vel heim við þá áætlun, er gerð var fyrir næstum
4 árum og lögð var til grundvallar við ákvörðunina um að ráðast í framkvæmdir
við Búrfellsvirkjun og útreikning á rafmagnsverði fyrir álbræðsluna.

Okkur er það ánægjuefni að skýra frá því, að ísskolunarmannvirkin í Þjórsá
hafa skilað hlutverki sínu næstum fullkomlega í nokkrum meiri háttar ísruðning-
um, sem átt hafa sér stað þegar á þessum vetri. Það lítur þvi út fyrir, að þetta
vandamál þurfi ekki lengur að valda alvarlegum áhyggjum.

Einingarverð orkunnar
Hinn mikilvægi kostnaðarliður vatnsaflvirkjunar er framleiðsluverð orkunn-

ar á einingu, sem svo aftur er megingrundvöllur söluverðsins. Þetta einingarverð
er áætlað sem hlutfall árlegs kostnaðar og árlegrar orkuframleiðslu. Landsvirkjun
hefur látið okkur í té áætlun upp á 6.3 milljónir Bandaríkjadollara fyrir þá kostn-
aðarliði, að vatnsréttindum undanskildum, sem vísað er til hér að framan og ekki
eru meðtaldir í byggingarkostnaðaráætlun okkar að fjárhæð 36.7 milljónir Banda-
ríkjadollara. Með þessari viðbót áætlast heildarvirkjunarkostnaðurinn 43.0 milljónir
Bandaríkjadollara. Sambærileg tala í hinni upprunalegu áætlun var 42.8 milljónir
Bandaríkj adollara.

Árlegur kostnaður vatnsaflstöðvar, að frátöldum tryggingum og sköttum, ef
einhverjir eru, felur í sér vexti og afskriftir, rekstur og viðhald (R & V), stjórnun
og almenn útgjöld. Síðarnefndu liðirntr eru venjulega um einn af hundraði af heild-
arstofnkostnaði. Afskriftir og vexti má áætla á annuitets grundvelli. Tímalengd
annuitets fyrir vatnsaflstöð er aldrei minni en 40 ár. 6.5% ársvextir miðað við 40
ára annuitet samsvara 7.07% á ári; miðað við 7.5% ársvexti er prósentan 7.94.
Þannig verða árleg útgjöld Búrfellsvirkjunar 3.47 milljónir Bandarikjadollara mið-
að við 6.5% vexti og 3.84 milljónir Bandaríkjadollara miðað við 7.5% vexti.

Við höfum áætlað afhenta ársorku Búrfellsvirkjunar fullgerðrar 1720 milljónir
kWst. Þannig verður orkukostnaðurinn á kWst 2.02 mills miðað við 6.5% vexti
og 2.23 mills miðað við 7.5% vexti. Á genginu 1$ - 88 kr. samsvarar þetta 17.8 og
19.6 aurum.

Nýlegar prófanir á vélum Búrfellsstöðvar hafa leitt í ljós, að unnt er að reka
þær að staðaldri með 15% meira afli en málraun segir til um og miðað er við hér
að framan í áætlun um orkuframleiðsluna. Þetta vara-afl kerfisins, alls 30 MW,
getur mætt auknu álagi. Hins vegar er einnig unnt að nota það með viðbótarvatni
frá framtíðarmiðlun ofar í ánni til að framleiða orku, sem áætlast um 250 milljónir
kWst á ári. Miðað við söluverðið 2.5 mills á kWst gætu árlegar tekjur orðið 625000
Bandaríkjadollarar. Gæti þetta um það bil nægt til að fjármagna fulla Þórisvatns-
miðlun, sem er um 2000 milljón teningsmetrar.

í orkukerfi Landsvirkjunar á suðvestur Íslandi er gasaflstöð, sem fyrst og
fremst er reist sem varastöð. Heildarstofnkostnaður hennar er um 3.2 milljónir
Bandaríkjadollara. Slík stöð hefur tiltölulega styttri endingartíma en vatnsaflstöð,
en þennan endingartíma má framlengja verulega vegna litillar notkunar saman-
borið við venjulega toppstöð. Venjulegur rekstrar- (R) og viðhaldskostnaður (V)
er hverfandi. Hin nær fullkomna hegðun ísskolunarmannvirkjanna við Búrfell til
þessa bendir til þess, að ekki verði .þörf á að nota gasaflstöðina nema mjög lítið
með miklum olíukostnaði á kWst. Arlegur heildarkostnaður, sem nemur 10% eða
320 þús. Bandaríkjadollurum fyrir þessa stöð, virðist hæfilegur. Ef þessi árlegi
kostnaður yrði lagður á Búrfellsvirkjun eina miðað við 1720 milljón kWst orku-
framleiðslu á ári, mundi einingarverðið hækka um 0.19 mills, sem jafngildir 1.7
aurum. Við þetta mundi einingarverðið hækka í 19.5 aura miðað við 6.5% vexti og
21.3 aura miðað við 7.5% vexti.
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í sambandi við framangreinda útreikninga á einingarverðum verður að gæta
þess að nota ekki í samanburði hinn "upphaflega áætlaða" byggingarkostnað, sem
sýndur er í ársfjórðungsskýrslum um Búrfellsvirkjun eftir tvær síðustu gengis-
lækkanir. Innlendu kostnaðarliðirnir hafa þar verið lækkaðir í þeim tilgangi að
endurspegla þessar gengislækkanir með umreikníngi þeirra til jafngildis í Banda-
ríkjadollurum. Þess vegna eru þeir ekki lengur "upphafleg" áætlun í réttum skiln-
ingi. Breytingar þær, sem gerðar eru með því að beita áhrifum gengíslækkananna,
sýna kostnaðarlækkun, sem er að sjálfsögðu ekki raunhæf.

Framangreindar breytingar í síðustu ársfjórðungsskýrslum sýna "lækkun" úr
12.0 milljón Bandaríkjadollurum í 5.86 milljónir eða lækkun um jafngildi 6.14
milljón Bandaríkjadollara að öllu leyti á innlendum kostnaðarliðum. Þetta hefði
verið "upphafleg áætlun", ef núverandi gengi hefði gilt í febrúar 1966 og ekkert
annað breytzt síðan þá. Efnahagsleg atriði tengd gengislækkununum hækkuðu inn-
lendu kostnaðarliðina að meðtöldu tapi á erlendum lánum, sem hafa verið notuð til
greiðslu á innlendum byggingarkostnaði. Sú staðreynd, að framangreindur saman-
burður á fyrstu og síðustu verkáætlunum okkar sýnir svo litlar breytingar, end-
urspeglar þá staðreynd, að kostnaðarbreytingarnar. er voru tengdar gengisbreyt-
ingunum, hafa haft tilhneigingu til að jafnast út.

Virðingarfyllst,

HARZA ENGINEERING COMPANY
INTERNATIONAL

O. K. Willey, forstjóri

Fylgiskjal III.

LANDSVIRKJUN

Áætlaður stofnkostnaður Búrfellsvitkjunar í sept. 1969

Verkþættir áætlaðir af Harza
Fyrsti virkjunaráfangi, 105 MW .
Síðari virkjunaráfangar, 105 MW .

Upprunaleg
áætlun

1$ = 43.0 kr.
Millj. Millj.
Kr. $

1 354.5 31.50
219.5 5.10

Núverandi
áætlun

1$ = 88.1 kr.
Millj. Millj.
Kr. s

2 869.5 32.57
230.0 2.61

1 574.0 36.60 3099.5 35.18

Byrjunarmiðlun í Þórisvatni . 86.0 2.00 130.5 1.48

I 660.0 38.60 3 230.0 36.66

Verkþættir áætlaðir af Landsvirkjun
Aðflutningsgjöld og skattar .
Gengistap á lánum fyrir innl, kostn .
Vextir og lántökukostnaður 180.5 4.20

44.0
154.0
360.0

0.50
1.75
4.09

1 840.5 42.80 3 788.0 43.00

1 áætlun unum er gengistap á lánum fyrir erlendum kostnaði meðtalið. Sama
gildir um vexti og lántökukostnað.
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Fylgiskjal IV.

LANDSVIRKJUN

Bókfærður stofnkostnaður þann 30. sept. 1969miðað við gengið 1$= 88.1 kr.
A. Búrfellsvirkjun, 1. áfangi

Undirbúningskostnaður .
Verkfræðikostn. og almennur kostn. Landsvirkjunar .
Verkfræði- og eftirlitsstörf Harza .
Fosskraft .................................................•.........
Hverflar, rafalar, rafbúnaður o. fl .
Spennistöðvar .
Háspennulínur .
Stöðvarvarðahús, vatnsveita, rafkerfi, götur .
Eftirlitskampur,lausafjármunir, bráðabirgðasími .
Ísmælitæki, ísaaðgerðir .
Ræktun, listaverk, ljós- og kvikmyndun, sundlaug .
Laun ýmissa starfsmanna, ótalin áður .
Gengistap á lánum fyrir erlendum kostnaði .
Annar kostnaður .

Aðflutningsgjöld og skattar .
Gengistap á lánum fyrir innlendum kostnaði .
Vextir og lántökukostnaður .
Gengistap á lánum fyrir vöxtum og lánskostnaði .

B. Framkvæmdir ofan Búrfells
Brú yfir Tungnaá .
H~s'pennulína að Þórisvatni og miðlunarrannsóknir .
Þórisvatnsvegur .
Rannsóknarkostn. við Sigöldu og Efri-Þjórsá .

C. Vatnsréttindi

D. GasafIsstöð

Millj. kr.
73.12
32.67

212.92
1262.63

135.56
184.96
213.49
12.24
13.70
6.19
5.31
2.81

632.75
2.82

2791.17

27.78
154.00
283.27
57.10

3313.32

5.99
6.36
5.43

11.51
29.29

42.24

262.26

Stofnkostnaður alls pr. 30.9.1969: 3647.11

Ath. Áætlaður stofnkostnaður 1. áfanga Búrfellsvirkjunar án vatnsréttinda er 3407 millj. kr. og
gasaflsstöðvar 280 millj. kr.

15



Fylgiskjal V.

LANDSVIRKJUN

Bókfærður stofnkostnaður pr. 30. sept. 1969
Gengi 1$ = 88.1 kr.

A. Búrfellsvirkjun, 1. áfangi
Undirbúningskostnaður, vegir og brýr .
Verkfræðikostn. og almennur kostn. Landsvirkjunar .
Harza - innlendur kostnaður .
Harza - erlendur kostnaður .
Fosskraft .
Mitsui & Co. - Hverflar .
Mitsui & Co. - Rafalar ..................••............••..
Metsubishi - Spennar .
Gentili Brighi - Stöðvarhússkrani .
NGK - Einangrarar .
Merlin & Gerin - Rafbúnaður .
General Cable - Kaplar .
Ýmsir - Dælur o. fl. . .
Garczynski & Traploir - Háspennulínur .
Brown, Boveri & Cie - Spennistöðvar .
American Klockner Moeller - Rafbúnaður .
MacMillin - Íslokuhlutar .
Collins Radio - "Microwave" .
American Hoist - Bílkrani .
Stöðvarvarðahús .
Eftirlitskampur .
Lausafjármunir .
Annar kostnaður .
Vextir og lántökukostnaður .
Tollar og skattar .
Gengistap á lánum:

fyrir erlendum kostnaði Kr.
fyrir innlendum kostnaði .
fyrir vöxtum og lánskostnaði .

632 750 456.76
154000000.00
57 100000.00

Kr. 72503617.34
32 672 416.92
58 815 762.88

154 100 950.32
" 1 262631 024.15

40067 811.84
37755957.16
48 483 984.95
4252075.62
4139206.94

197595Il.78
5937534.38
5873 284.76

199394942.73
136478933.40

3605497.60
2010465.60
9060943.00
7245790.47

12235295.77
9763728.40
2556961.67

2907314523
283 267 622.80
27779637.00

B. Framkvæmdir ofan BúrfelJs:
Brú yfir Tungnaá Kr.
Háspennulína að Þórisvatni og miðlunar-

rannsóknir .
Þórisvatnsvegur .
Rannsóknarkostn. við Sigöldu og Efri-Þjórsá

5994305.95

6355999.90
5429914.00

II 514274.74

Kr. 3313316559.47

Kr. 29 294 494.59

C. Vatnsréttindi 42 239 754.35

262 259 436.07D. Gasafls8töð

Stofnkostnaður alls pr. 30.9.1969: Kr. 3647 IlO 244.48

Ath. Áætlaður stofnkostnaður 1. áfanga Búrfellsvirkjunar án vatnsréttinda er 3407 millj. kr. og
gasaflsstöðvar 280 millj. kr.
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Fylgiskjal VI.

LANDSVIRKJUN

Áætlun sept. 1969 um lúkningu Búrfellsvirkjunar, án vaxta
1$ = 88.1 kr.

Búnell
Byggingarvinna .
Vélar og búnaður í aflastöð .
Íbúðarhús ...........••..........
Spennistöðvar .
Stjórn og verkfræðistörf .
Ófyrirséð , .

Millj. kr.
12.0

150.5
14.0
18.5
13.0
22.0

230.0

Byrjunarmiðlun 130.5

360.5 (= 4.09 millj. $)

Áætlunin frá 1966var þannig:
Innlendur Erlendur Alls Alls
kostnaður kostnaður 1$ = 43 kr. 1$ = 88.1 kr.

Millj. $ Millj. s Millj. kr. Millj. kr.
Búnell ................ 1.5 3.6 219.5 381.0

Byrjunarmiðlun ........ 1.0 1.0 86.0 131.0

2.5 4.6 305.5 512.0

Enda þótt ekki sé auðvelt að gera raunhæfan samanburð á þessum áætlunum,
fyrr en lokasundurliðun á verkinu hefur verið gerð, mun þó láta nærri, að mismun-
urinn á Búrfelli, þ. e. 381 - 230 = 151 millj. kr., skýrist þannig:

1. Árið 1966 vorn vissar byggingarframkvæmdir fluttar af síðari stigum á fyrsta
stig, en þó gert ráð fyrir, að nokkuð yrði eftir annað en að steypa niður vélar.
Þessu hefur verið lokið nú. . ....................................••..

2. Flutningur spennistöðvaframkvæmda yfir á 1. stig. '" .
3. Verkfræðivinna flutt á 1. stig .•.......................•..........•..
4. Hagkvæmari kaup aflvéla vegna þess, að þær ern allar keyptar nú strax ..
5. Ódýrari framkvæmd vegna þess, að hún er gerð í einu, en ekki þremur

stigum, eins og áður áætlað .

Millj. kr.

43.0
24.0
10.0
44.0

30.0

151.0

Fylgiskjal VII.

LANDSVIRKJUN

Áætlað kostnaðarverð Búrfellsvirkjunar á orkueiningu
Með álbræðslu 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Rekstrarkostnaður ........... 315 326 346 346 346 346 346 346 346
Seld orka í millj. kWst. ....... 665 789 1083 1400 1411 1463 1520 1577 1642
Meðalverð í au/kWst. ......... 47.4 41.3 31.9 24.7 24.5 23.6 22.8 21.9 21.1

Án álbræðslu
Rekstrarkostnaður ........... 1751) 175 175 175 1902) 190 190 2163) 216
Seld orka ímillj. kWst ........ 78 122 166 207 244 296 353 410 475
Meðalverð í aulk Wst. . ........ 224.0 143.5 105.5 84.5 77.8 64.2 53.9 52.5 45.3

Reiknað er með 40 ára afskriftartíma og 7% vöxtum.
1) 1 vél 2) 2 vélar 3) 3 vélar

Ath. Ef álbræðslan er stækkuð um 10 þús. tonn i árslok 1973, lækkar verðið i 22.7 au. árið 1974,
20.9 au. árið 1975, 20.2 au. árið 1976 og 20.1 ey. árið 1977, en þá er virkjunin fullnýtt. Með
þessu er reiknað i greinargerð J. Nordal og E. Briem, dags. 5. des. 1969.
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Fylgiskjal VIII.

LANDSVIRKJUN
Lán vegna stofnkostnaðar pr. 30. sept., 1969

Búrfellsvirkjun:
Ríkisstjórn íslands
Alþjóðabankinn .
External Bonds .
New York Banks .
Westdeutsche Landesbank

Vextir

ca. 8%
6%
7%
8%

71/2%

Endur-
greiðsluár
óákveðið

1971-1991
1974-1984,
1972-1974
1975-1979

Lánsupphæð í
erl. mynt

Bókfært í ísl.
krónum

Kr. 304 611 918.00
$ 18 000 000.00 " 1 585 800000.00
s 6 000 000.00" 528 600 000.00
s 6 000 000.00" 528.600 000.00

DM 16000000.00" 352966400.00

Kr. 3 300 578 318.00

GasaHsstöð:
A.E.G . 1969-1979 DM 9665992.60.. 207491513.00

Kr. 3 508 069 831.00

Fylgiskjal IX.

LANDSVIRKJUN
Áhrif gengisbreytinga

Hin upphaflega áætlun (sjá frumvarp um álbræðslu 1966) um Búrfellsvirkjun.
án vaxta og vatnsréttinda, sundurliðast þannig:

Alls
Innlendur
kostnaður

Millj. $
Fyrsti áfangi 12.0
Síðari áfangar 1.5
Byrjunarmiðlun . . . . . . . . . . 1.0

Erlendur umreiknað
kostnaður á 1$ = 43 kr.

Millj. $
19.5
3.6
1.0

Millj. kr.
1354.5

219.5
86.0

14.5 24.1 1660.0

Alls eru þetta 38.6 millj. $. Ef gengið hefði verið 1$ = 88.1 kr. árið 1966 og
allt annað óbreytt, hefði áætlunin orðið í dollurum reiknað:

43
-' -- x 14,5 + 24.1 = 31.2 millj. $

88.1

Miðað við þessar forsendur hefði áætlunin í heild átt að lækka um 38.~31.2
= 7.4 millj. $.

Núverandi áætlun án vaxta og vatnsréttinda CI' miðað við gengi 1$ = 88.1 kr.
38.9 millj. $ eða 3428 millj. kr. í stað þess að lækka um 7.4 millj. $ hefur áætlunin
i heild því sem næst staðið í stað. Mismunurinn 7.7 millj. $ eða 678 millj. kr. skýr-
ist í aðalatriðum af eftirtöldum liðum, sem ekki voru taldir með í hinni uppruna-
legu áætlun:

Gengistap á lánum fyrir innlendum kostnaði .
AðHutningsgjöld og skattar .
Aukagreiðslur fyrir erlent vinnuafi .
Innlendar kauphækkanir umfram áætlað .
"Bónus"-greiðsIur til verktaka .

Millj. kr.
154
44

102
50

186

536

Þessu til viðbótar koma svo 678 - 536 = 142 millj. kr., sem stafa af aukningu
á mössum, ýmsum tæknilegum atriðum og mismuninum á of lágt og of hátt áætl-
uðum liðum.
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Fylgiskjal X.

LANDSVIRKJUN

Rekstrarreikningurfrá 1. jan.-30. nóv. 1969
Tekjur:

Raforkusalal
Almenningsveitur ..........••............................ Kr.
Áburðarverksmiðjan .
íSAL •.......•.........•..........•..•.....•...........

188 438 896.40
10696 262.00
32 788 406.80

Kr. 231 923 565.20

Hluti Hitaveitu Reykjavikur i rekstri gufuaHsstöðvarinnar 6 400 000.00
Aðrar tekjur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 805.00

Kr. 238 504 370.20

Gjöld:
Sogsstöðvar Kr. 18097473.76
Aðalspennistöð og vatnsaflsstöð við Elliðaár 2 625 236.14

Gufuaflsstöð:
Laun, viðhald og annað Kr.
Olia .

7742413.10
6602982.62

14345395.72
582162.00Búrfellsstöð

Gasafisstöð :
Laun Kr.
Olía .

328596.00
1860432.00

2189028.00
148668.00

3580662.00
6648302.00

Háspennulínur, viðhald ...........••........................
Álagsstjórn .
Opinber gjöld og vátryggingar .

Aðalskrifstofa:
Skrifstofa, verkfræði. og rekstrardeild... Kr. 17465489.40
-i- Fært á stofnkostnað 7 752 000.00

9713489.40
1500000.00

69 346 431.40
Ógreiddir reikningar, áætlaðir .
Vextir •.............•...........................•...•.....

Mskriftir:
Gamlar stöðvar Kr.
Nýjar .
Annað •••.•.•...•...................

54 640 000.00
16 734 000.00
1290000.00

72 664 000.00
37 063 521.78Hreinar tekjur .

Kr. 238504370.20
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Fylgiskjal XI.

LANDSVIRKJUN
Rekstraráætlun 1970-74

millj. kr.
Tekjur 1970 1971 1972 1973 1974 Alls

Almenningsveitur .........• 303.1 331.8 354.2 378.1 399.0
Áburðarverksmiðja ......... 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7
íSAL ..................... 150.5 176.1 242.1 308.1 308.1
Annað .................... 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8

---
485.9 540.2 628.7 718.6 739.6

Gjöld
Rekstur og afskriftir ........ 232.5 237.1 257.5 265.7 269.2
Verðjöfnunargjald ......... 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
Vextir .................... 262.4 247.2 262.4 290.1 283.3

542.9 532.3 567.9 603.8 600.5

Mismunur ................... -;-.57.0 7.9 60.8 114.8 139.1 265.6

Greiðsluáætlun
millj. kr.

Mismunur samkv. ofanskráðu .. -;-.57.0 7.9 60.8 114.8 139.1
Afskriftir umfram afborganir .. 41.5 8.8 -;-.69.8 -;-.69.6 -;-.106.5

Greiðsluafga~r ............. -;-.15.5 16.7 -;-.9.0 45.2 32.6 70.0

Ath. Ef álbræðslan er ekki
stækkuð, lækka tekjur um 18.5 44.6 44.6 44.6 44.6 196.9
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Fylgiskjal XII.

LANDSVIRKJUN

Tekjur af raforkusölu
Núvirði með 7% vöxtum.

Ár
1 " .
2 •........•.•..
3 .
4 .
5 .
6 .............•
7 .
8 .
9 ..•.... ; .

10 ..•...........
II .
1~ ., . " .

.13 •.............
14 •.............
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 •.............
·2l · ·
2~ , .
23 .
24 .
25 .

Tekjur
155
176
242
315
315
315
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264:
264
264
264
264
264
264
264

,6534

Umreiknings-
stuðull
0.93458
0.87344
0.81630
0.76290
0.71299
0.66634
0.62275
0.58201
0.54393
0.50835
0.47509
0.44401
0.41496
0.38782
0.36245
0.33873
0.31657
0:29586
0.27651
0.25842
0.24151

:0.22571
0.21095
0.19715
0.18425

21

Núvirði
144.86
153.73
197.54
240.31
224.59
209.90
164.40
153.65
143.60
134.20
125.42
117.22
109.55
102.38
95.69
89.42
83.57
78.11
73.00
68.22
63.76
59.59
55.69
52.05
48.64

Desember 1969.

Samansafnað
144.86
298.59
496.13
736.44
961.03

1170.93
1335.33
1488.98
1632.58
1766.78
1892.20
2009.42
2118.97
2221.35
2317.04
2406.46
2490.03
2568.14
2641.14
2709.36
2773.12
2832.71
2888.40
2940.45
2989.09



Fylgiskjal XIII.

LANDSVIRKJUN

Tekjur af raforkusölu og sköttum
Núvirði með 7% vöxtum.

Ár
1 .
2 •........•....
3 .
4 .
5 •.•.•.•.•..•..
6 .•.........•..
7 .
8 .
9 •.•....•.•.•..

10 ......•.......
II .
12 ••............
13 •........•....
14 .
15 ......•.......
16 .
17 .•..•.•...•.•.
18 .
19 .
20 •.•...•.•.•.•.
21 .
22 .
23 .
24 .

Fylgiskjal XV.

LANDSVIRKJUN

Tekjur
210
238
327
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
466
480
480
524
524
524
524
524
524
524

10933

Umreiknings-
stuðull
0.93458
0.87344
0.81630
0.76290
0.71299
0.66634
0.62275
0.58201
0.54393
0.50835
0.47509
0.44401
0.41496
0.38782
0.36245
0.33873
0.31657
0.29586
0.27651
0.25842
0.24151
0.22571
0.21095
0.19715
0.18425

Núvirði
196.26
207.88
266.93
321.94
300.88
281.20
262.80
245.60
229.54
214.52
200.49
187.37
175.11
163.66
152.95
157.85
151.95
142.01
144.89
135.41
126.55
118.27
110.54
103.31
96.55

Heildartekjur af álbræðslu
Núvirði með 7% vöxtum.

Desember 1969.

Samansafnað
196.26
404.14
671.07
993.01

1293.89
1575.09
1837.89
2083.49
2313.03
2527.55
2728.04
2915.41
3090.52
3254.18
3407.13
3564.98
3716.93
3858.94
4003.83
4139.24
4265.79
4384.06
4494.60
4597.91
4694.46

Desember 1969.

Ár
Umreiknings-

Tekjur stuðull Núvirði Samansafnað
1 •.•..•........ 425 0.93458 397.20 397.20
2 •.•.•.•..•.... 488 0.87344 426.24 823.44
3 •.•.....•..... 627 0.81630 ~11.82 1335.26
4 ..•...••...... 780 0.76290 595.06 1930.32
5 .............. 780 071299 556.13 2486.45
6 .............. 780 0.66634 519.75 3006.20
7 .•....•.•..... 780 0.62275 485.75 3491.95
8 •............. 780 0.58201 453.97 3945.92
9 .............. 780 0.54393 424.27 4370.19

10 .............. 780 0.50835 396.51 4766.70
11 .....•........ 780 0.47509 370.57 5137.27
12 .............. 780 0.44401 346.33 5483.60
13 .............. 780 0.41496 323.67 5807.27
14 .............. 780 0.38782 302.50 6109.77
15 .............. 780 0.36245 282.71 6392.48

10900
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