
Nd. 402. Nefndarálit [45. mál]
um till. til þál. um rannsóknarnefnd vegna Búrfellsvirkjunar.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd varð ekki sammála um afgreiðslu tillögunnar. Meiri hluti n., full-
trúar ríkisstjórnarflokkanna vilja fella tillöguna og telja, að rannsókn samkvæmt
henni sé óþörf. Við, sem skipum minni hl. n., viljum samþykkja tillöguna og teljum
rétt, að fram fari ýtarleg rannsókn á því, hver sé orðinn raunverulegur stofnkostnaður
Búrfellsvirkjunar og hver verða muni heíldarkostnaðurinn, svo að þannig fáist ský-
lausar upplýsingar um framleiðslukostnaðarverð á raforku frá virkjuninni.

Tildrög þess, að tillagan um rannsóknarnefnd vegna Búrfellsvirkjunar var flutt,
voru miklar deilur, sem urðu á Alþingi um stofnkostnað virkjunarinnar og fram-
leiðslukostnaðarverð á orku frá virkjuninni. Deilur þessar komu upp vegna ummæla
6. þm. Reykvíkinga, Magnúsar Kjartanssonar, í ræðu, sem hann flutti við 1. umr.
fjárlaga í októbermánuði s.l.

Rétt er að rifja hér upp í aðalatriðum þau ummæli Magnúsar, sem mestum
deilum ollu. Magnús hélt því fram í ræðu sinni:
að byggingarkostnaður Búrfellsvirkjunar hefði farið mikið fram úr áætlun, eða sem

næmi 25%;
að heildarkostnaður virkjunarinnar ásamt með gasaflsstöð og öðrum ráðstöfunum,

sem virkjuninni eru tengdar, væri orðinn 3770 milljónir króna;
að framleiðslukostnaður á raforku frá virkjuninni væri nú um 45 aurar á kwst., en

að söluverð orkunnar til Álfélagsins væri 22 aurar á kwst., hins vegar mundi kostn-
aðarverð orkunnar lækka, þegar virkjunin yrði fullnýtt, og þá verða um 26 aurar
á kwst.
Þetta voru þær staðhæfingar í ræðu Magnúsar Kjartanssonar, sem mestu fjaðra-

foki ollu í liði ríkisstjórnarinnar. Ingólfur Jónsson raforkumálaráðherra fullyrti, að
staðhæfingar Magnúsar væru rangar. Hann sagði, að byggingarkostnaður hefði ekki
farið fram úr áætlun og að góður hagnaður væri á orkusölunni til Álfélagsins.

Í umræðunum á Alþingi tóku m. a. þátt, auk Magnúsar Kjartanssonar, þeir Helgi
Bergs og Þórarinn Þórarinsson og töldu, að upplýsingar ráðherra i málinu væru
ýmist ófullnægjandi eða fengju ekki staðizt og að allt benti til, að framleiðslukostn-
aður raforku frá Búrfellsvirkjun væri hærri en reiknað hefði verið með og hærri
en söluverðið til Álfélagsins.

Í umræðunum á Alþingi komu fram ýmsar mikilsverðar upplýsingar um málið,
en þó var ljóst, að erfitt var fyrir þá, sem ekki höfðu kynnt sér málið nákvæmlega,
að átta sig á gagnstæðum fullyrðingum, sem uppi voru um ýmsa þýðingarmikla þætti
málsins.

Bygging raforkuversins við Búrfell og sala raforkunnar frá þvi er vissulega stór-
mál. Það ættu ekki að þurfa að vera deilur um byggingarkostnað virkjunarinnar, og
um framleiðslukostnað orkunnar frá orkuverinu ætti ekki heldur að þurfa að deila.

Til þess að kveða niður deilur um málið var auðvitað eðlilegt, að Alþingi skip-
aði rannsóknarnefnd, sem kynnti sér ýtarlega alla málavexti og skilaði síðan skýrslu
um staðreyndir málsins. ÞÓ að einkennilegt megi virðast, máttu fulltrúar ríkisstjórn-
arflokkanna á Alþingi ekki heyra, að slík rannsókn færi fram. Ráðherrarnir brugð-
ust illa við og vildu enga rannsókn á málinu, og stuðningsmenn ráðherranna í fjár-
hagsnefnd héldu sig við sömu afstöðu og neituðu, að fram yrði látin fara ýtarleg
rannsókn á málinu i heild.

Afstaða stuðningsmanna ríkisstjórnarinnar í fjárhagsnefnd var sú, að þar sem
upplýsingar um málið lægju fyrir frá stjórn Landsvirkjunar, væri ekki þörf á frekari
rannsókn en þeirri, sem fjárhagsnefnd gæti sjálf haft með höndum. Augljóst er, að
fjárhagsnefnd deildarinnar hefur enga aðstöðu til þess að rannsaka málið f heild.



Hún gat aðeins rætt við forstjóra Landsvirkjunar og formann á stuttum fundum og
kynnt sér tilteknar upplýsingar þeirra. Það er út af fyrir sig athyglisvert, að þeir,
sem farið hafa með framkvæmd á mikilsverðu máli og bera ábyrgð á áætlunum og
framkvæmdum, skuli neita því að láta fralll fara hlutlausa, opinbera athugun á þvi,
sem gerzt hefur, og að skýrsla sé gefin um allan sannleika málsins.

Eins og rakið er hér að framan, urðu deilurnar um framkvæmdakostnaðinn við
Búrfell og um raforkusöluna til Álfélagsins fyrst og fremst vegna ummæla, sem fram
komu í ræðu Magnúsar Kjartanssonar við 1. umr. fjárlaga.

Rétt er nú að athuga, hvaða upplýsingar hafa komið fram í málinu, sérstaklega
varðandi þær staðhæfingar, sem deilurnar einkum snerust um.
í fyrsta lagi var um það deilt, hvort byggingarkostnaður Búrfellsvirkjunar hefði

farið fram úr áætlun eða ekki.
Samkvæmt upplýsingum, sem nú liggja fyrir frá Landsvirkjun, eru áætlanir um

stofnkostnað þessar:

Verkþættir áætlaðir af Harza:
Fyrsti virkjunaráfangi, 105 MW

Uppruna!. áætlun
Millj. s

..... '. . . . . . . . . . . . . . .. 31.50

Xúv.úætluu
Millj. $

32.57
Verkþættir áætlaðir af Landsvirkjun:
Aðflutningsgjöld og skattar 0.50
Gengistap á lánum fyrir innI. kostnaði 1.75
Vextir og lántökukostnaður '. . . . . .. .. . . . . .. . 4.09

31.50 38.91

Augljóst er af þessum upplýsingum, að kostnaður við fyrsta virkjunaráfanga er
hærri en upphaflega var áætlað. En þessar tölur segja þó ekki allan sannleikann.
Þess ber að gæta, að tvennar gengislækkanir hafa átt sér stað á byggingartímanum.
Augljóst er, að þegar verkið er metið í dollurum, verður að taka tillit til þess, að
sá hluti verksins, sem taldist innlendur kostnaður, hlaut að eiga að lækka í dollurum,
um leið og genginu var breytt.

Þegar forráðamenn Landsvirkjunar voru um það spurðir í fjárhagsnefnd, hversu
miklu það hefði numið, sem áætlaður kostnaður við framkvæmdirnar hefði átt að
lækka í dollurum vegna gengisbreytinganna, þ. e. a. s. hvað áætlaður innlendur
kostnaður verksins hefði átt að lækka mikið i dollurum talið vegna gengisbreyting-
anna, þá svöruðu þeir: að miðað við þær forsendur hefði áætlunin átt að lækka um
7.4millj. s,

Byggingarkostnaðurinn lækkaði hins vegar ekki um þessa upphæð, en hélzt, að
dómi Landsvirkjunar, að mestu óbreyttur í dollurum. Raunveruleg hækkun kostn-
aðar frá sambærilegum áætlunum var því 678 milljónir króna miðað við núver-
andi gengi.

t svari Landsvirkjunar segir, að þessi upphæð "skýrist í aðalatriðum af eftir-
töldum liðum, sem ekki voru taldir með i hinni upphaflegu áætlun:

Millj. kr.

Gengistap á lánum fyrir innl, kostnaði 154
Aðflutningsgjöld og skattar 44
Aukagreiðslur fyrir erlent vinnuafl 102
Innlendar kauphækkanir umfram áætlun . . . . . . . . . . . 50
Bónusgreiðslur til verktaka 186

536
Þessu til viðbótar koma svo 678 -;- 536= 142millj. kr., sem stafa af aukningu á

mössum, ýmsum tæknilegum atriðum og mismuninum á of lágt og of hátt áætluðum
liðum."

Þetta voru ummæli frá Landsvirkjun, en í þeim er beinlínis 'fiðurkennt, að bygg-



ingarkostnaðurinn varð 678 milljón krónum hærri en áætlað hafði verið, og gerð er
grein fyrir, í hverju umframkostnaðurinn liggi.

Það er því augljóslega rétt, að byggingarkostnaður Búrfellsvirkjunar hefur farið
fram úr áætlun um 25% miðað við upphaflega áætlun. Hitt er svo annað mál, að
vegna tveggja gengisbreytinga á byggingartímanum hefur heildarkostnaðurinn í doll-
urum ekki hækkað eins mikið og raunverulegum umframkostnaði við verkið nemur.

Í öðru lagi var deilt um það, hver byggingarkostnaður virkjunarinnar með vara-
gasaflsstöð væri orðinn nú.

Í ræðu Magnúsar Kjartanssonar taldi hann, að heildarkostnaðurinn væri um 3770
millj. króna. Upphaflega var því haldið fram af fulltrúum ríkisstjórnarinnar, að
þessi staðhæfing Magnúsar væri röng. Síðar kom þó fram í umræðum á Alþingi í ræðu
raforkumálaráðherra, Ingólfs Jónssonar, að byggingarkostnaðurinn væri orðinn 3660
milljónir króna. Nú liggur fyrir í greinargerð frá Landsvirkjun, að allur kostnaður-
inn með gasaflsstöð er talinn þannig:

Fyrsti áfangi virkjunar .
Skattar, gengistap, vextir og kostnaður .

Millj. s
32.57
6.34

Gasaflsstöð
38.91

3.18

Alls 42.09
eða 3708millj. króna. Ljóst er því, að ekki skakkar orðið miklu á því, sem viðurkennt
er af Landsvirkjun um stofnkostnað virkjunarinnar, eins og hann er orðinn, og þvi,
sem upphaflega kom fram í ræðu Magnúsar.

Í þriðja lagi var deilt um framleiðslukostnað á raforku frá hinu nýja raforku-
veri.

Magnús hafði talið, að hann væri um 45 aurar á kwst., en mundi síðar lækka í 26
aura, þegar öllum framkvæmdum væri lokið og virkjunin fullnýtt. Nú liggur fyrir í
skýrslu Landsvirkjunar, að hún telur, að framleiðslukostnaður orkunnar sé þessi:

Ár
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

47.4 aur. kwst.
41.3
31.9
24.7
22.7
20.9
20.2
20.1 fullnýting
20.1
20.1
20.1

Samkvæmt þessu er ljóst, að Landsvirkjun viðurkennir, að orkuverðið nú sé
nokkru hærra en Magnús hafði talið. Hún telur hins vegar, að þegar stöðin verður
fullnýtt, verði orkuverðið lægra en Magnús taldi.

Athyglisvert er, að samkvæmt mati Landsvirkjunar verður framleiðslukostnaðar-
verð orkunnar hærra en söluverð orkunnar til Álfélagsins næstu 5 árin, eða til
ársins 1975.

Í skýrslu Landsvirkjunar er gerð grein fyrir 'útreikningum á framleiðslukostn-
aðarverði orkunnar frá Búrfellsvirkjun. Það vekur athygli, að í þeim útreikningum
er nú gengið út frá allt öðrum forsendum en áður hefur verið gert og m. a. var gert
í þeim áætlunum, sem lagðar voru fyrir Alþingi með samningunum um álverksmiðj-
una. Nú eru útreikningar um kostnaðarverð orkunnar byggðir á því, að afskriftatími



sé 40 ár, en áður var reiknað með 25 árum. Nú er reiknað með, að rekstrarkostnaður
sé 8.5% af stofnverði, en í áætluninni, sem lögð var fyrir Alþingi, var reiknað með
9.2%. Í þeirri áætlun sagði, að rétt væri að reikna með, að kostnaður við stjórn,
viðhald og gæzlu væri 1.5% af stofnkostnaði, en nú er reiknað með, að þessi kostnaður
nemi 1%. Þá er nú reiknað með, að virkjunin fullnýtt framleiði 1720 millj. kwst. á
ári, en i áætluninni, sem lögð var fyrir Alþingi, var reiknað með 1635millj. kwst.

Á þennan hátt reikna forstöðumenn Landsvirkjunar nú kostnaðarverð orkunnar
niður og telja, að það verði 20.1 eyrir á kwst., þegar virkjunin verður fullnýtt.

Væri hins vegar kostnaðarverð orkunnar reiknað út með sama hætti og gert var
upphaflega, yrði verðið allmiklu hærra og talsvert hærra en söluverð orkunnar til
Álfélagsins.

Breytingar þær, sem nú eru gerðar af Landsvirkjun á forsendum útreikninganna,
eru augljóslega miðaðar við það að ná því marki að telja kostnaðarverð orkunnar
nokkru lægra en söluverðið til álverksmiðjunnar er, en það er 22 aurar á kwst. Hinar
nýju forsendur Landsvirkjunar eru vægast sagt mjög veikar. Það eru t. d. engar telj-
andi líkur til þess, að seljanleg orka frá orkuverinu verði yfir 1635millj. kwst. á ári,
eins og upphaflega var áætlað. Til þess að seld raforka frá virkjuninni verði 1720
millj. kwst. á ári, eins og Landsvirkjun nú reiknar með, þarf nýtingartími virkjunar-
innar að reynast miklu betri en almennt hefur reynzt varðandi orkusölu til almennrar
notkunar. Afskriftatíminn, sem nú er reiknað með, 40 ár, er óvenjulegur. Hingað til
hafa allar áætlanir, sem lagðar hafa verið fyrir Alþingi um hliðstæð mál, gert ráð
fyrir 25 ára afskriftatíma, enda er sá tími allmiklu lengri en lánstími ástofnlánum
virkj unarinnar .

Enn er auðvitað ekki hægt að segja með neinni vissu, hver endanlegur stofn-
kostnaður Búrfellsvirkjunar með tilheyrandi miðlunarframkvæmdum verður. Lands-
virkjunin áætlar nú kostnað við síðari áfanga miklu lægri en áður var gert og miklu
lægri en hún hafði sjálf fyrir ári gert ráð fyrir í greinargerð til Alþingis. Landsvirkjun
áætlar nú að heildarkostnaður virkjunarinnar verði 43 millj. $ eða 3788 millj. kr. og
auk þess sé kostnaður gasaflsstöðvarinnar 3.18 millj. $ eða 280 millj. króna.

Sé miðað við þessar áætlanir Landsvirkjunar, en gengið út frá sömu forsendum
um rekstrarkostnað og framleiðslu á raforku og upphaflega var gert, þá yrði fram-
leiðsluverð orkunnar sem hér segir:

Frá orkuverinu við Búrfell 21.3 aur. kwst.
Viðbótarverð vegna rekstrar gasafisstöðvar samkv. útreikn-
ingi Harza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7

~-~-~---- -- - .. - ----~.._---

eða samtals 23.0 aur. kwst.
Söluverð orkunnar til Álfélagsins er hins vegar 22 aurar á kwst.
Telja verður, þegar fyrri áætlanir um kostnað virkjunarinnar eru hafðar í huga,

mjög ósennilegt, að þessi nýja áætlun Landsvirkjunar fái staðizt. Allt bendir til, að
heildarkostnaðurinn verði allmiklu meiri og að framleiðsluverð orkunnar verði í
reynd varla undir 25-26 aurum á kwst.

Þá er þess einnig að geta i þessu sambandi, að fyrir liggja háar kröfur frá verk-
tökum um viðbótargreiðslur fyrir umsamin verk, og nema þær mörg hundruð milljón-
um króna. Enn er óvíst, hvernig samið verður um þessar kröfur, en þær gætu leitt
til nokkurrar hækkunar á framkvæmdakostnaði.

Það er skoðun okkar, sem að áliti minni hl. fjárhagsnefndar stöndum, að rétt sé að
samþykkja þá tillögu, sem hér liggur fyrir um hlutlausa, opinbera rannsókn á stofn-
kostnaði Búrfellsvirkjunar og á raunverulegum framleiðslukostnaði raforku frá orku-
verinu. Við leggjum því til, að tillagan verði samþykkt.

Lúðvík Jósefsson,
frsm.

Alþingi, 8. marz 1970.

Þórarinn Þórarinsson. Vilhjálmur Hjálmarsson.


