
Nd. 363. Frumvarp tillaga [204. mál]
um leiðréttingu orkuverðs til Íslenska álfélagsins h.f.

Flm.: Hjörleifur Guttormsson, Garðar Sigurðsson, Guðmundur J. Guðmundsson,
Guðrún Helgadóttir, Ragnar Arnalds, Skúli Alexandersson, Svavar Gestsson.

1. gr.
Verð á raforku frá Landsvirkjun til Íslenska álfélagsins h.f. samkvæmt rafmagnssamn-

ingi dags. 28. júní 1966 með viðaukum dags. 28. október 1969 og 10. desember 1975 skal
vera 12,5 mill á kWst (0.0125 bandaríkjadalir/kWst).

2. gr.
Ákvæði í 13. gr. rafmagnssamningsins milli Landsvirkjunar og Íslenska álfélagsins h.f.

um orkuverð svo og önnur ákvæði í samningnum, sem fara í bága við ákvæði 1. gr. laganna,
eru úr gildi numin.

3. gr.
Lög þessi falla úr gildi, þegar samningar hafa tekist milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss

Aluminium Ltd. um endurskoðun raforkuverðákvæðis rafmagnssamningsins, sem að
framan greinir.

Sú endurskoðun skal byggjast á eftirfarandi:
a) Þeirri grundvallarstefnu. sem lögfest er í 11. gr. laga nr. 59/1965 um Landsvirkjun, að

raforkuverð í samningum til langs tíma við stóriðjufyrirtæki megi ekki valda hærra
raforkuverði til almenningsveitna en ella hefði orðið;

b) Raforkuverði því, sem álver annars staðar í heiminum greiða;
e) Framleiðslukostnaði raforku hér á landi;
d) Heimsmarkaðsverði á áli.

4. gr.
Fari svo, að ekki náist samningar um endurskoðun raforkuverðákvæðis samkvæmt

3.gr. fyrir árslok 1983, skal stjórn Landsvirkjunar með stoð í þessum lögum ákvarða með
gjaldskrá raforkuverðið til álversins í Straumsvík á bilinu 15-20 mill á kWst (0,015-0,020
bandaríkjadalir/kWst) frá og með 1. janúar 1984 og breytist verðið eftir það í samræmi við
breytingar á skráðu heimsmarkaðsverði á áli, eins og það er skilgreint í ákvæðum 26.02 í
aðalsamningi milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium Ltd. dags. 28. mars 1966 með
viðaukum dags. 28. október 1969 og 10. desember 1975.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.
1. Aðdragandinn að framlagningu frumvarpsins.

Á fundi sínum 9. desember 1980 samþykkti ríkisstjórn Íslands að óska eftir því við Swiss
Aluminium Ltd. (hér eftir nefnt Alusuisse) að endurskoðaðir yrðu gildandi samningar milli
aðila m a. með það fyrir augum að hækka raforkuverðið til álversins í Straumsvík. Jafnframt
samþykkti ríkisstjórnin á þessum fundi sínum að óska eftir skýringum Alusuisse á tölulegum
upplýsingum, sem staðfestar voru af hinu alþjóðlega endurskoðunarfyrirtæki, Coopers &
Lybrand, í London, og gáfu til kynna mjög mikið yfirverð á súráli , sem álverið keypti af
Alusuisse.

Mikil nauðsyn var á því fyrir Ísland, að raforkuverðið til álversins yrði hækkað, enda
höfðu almenningsveiturnar í landinu um langan tíma orðið að taka á sig allan kostnaðarauka
við raforkuframleiðsluna, og fyrirsjáanlegt var að svo yrði áfram, ef álverið í Straumsvík,
sem notar um helming af seldri raforku Landsvirkjunar, tæki engan þátt í kostnaðaraukan-
um. Jafnframt stóðu öll rök til þess, að leiðrétta bæri raforkuverðið til álversins til samræmis
við þær forsendur, sem lágu fyrir ríkisstjórn og Alþingi, þegar samningarnir við Alusuisse
voru gerðir 1966 og endurskoðaðir 1975.

Forráðamenn Alusuisse voru mjög tregir til viðræðna við íslensk stjórnvöld, en þó tókst
að koma á fyrsta viðræðufundi aðilanna í ágúst 1981. Þar mætti af Íslands hálfu
álviðræðunefnd, sem skipuð hafði verið af iðnaðarráðherra, en í henni voru sérfræðingar og
fulltrúar allra stjórnmálaflokka landsins. Á þessum viðræðufundi neitaði aðalsamningamað-
ur Alusuisse, dr. Edwin Weibel, að ræða breytingar á raforkuverðinu til álversins.
Samþykktu aðilar að hittast aftur um haustið, en sá fundur dróst til desember 1981.

Á þeim viðræðufundi aðila í desember 1981neitaði dr. E. Weibel afdrátt ariaust að ræða
breytingar á raforkuverðinu. Á desember-fundinum var hins vegar ákveðið að aðilar hefðu
samband í janúar 1982, en þannig fór að fulltrúar Alusuisse komu til Íslands 1. febrúar 1982
og vildu þá hvorki ræða við iðnaðarráðherra né álviðræðunefnd. Fulltrúar Alusuisse höfðu
meðferðis bréf til ríkisstjórnar Íslands og ræddu það við formenn vissra stjórnmálaflokka og
höfðu þar með að engu leiðbeiningarreglu Efnahags- og framfarastofnunarinnar í París um
samskipti ríkja og fjölþjóðafyrirtækja.

Þrátt fyrir þessa þróun mála tókst að ná samkomulagi um að aðilar hittust í
Kaupmannahöfn í byrjun mars 1982. Álviðræðunefnd undirbjó sig af kappi og við þennan
fund voru m. a. nokkrar vonir bundnar um að takast mætti að fá Alusuisse til viðræðna um
raforkuverðið. Þessar vonir urðu að engu, þegar Alusuisse tilkynnti formlega seinni hluta
febrúarmánaðar , að fulltrúar fyrirtækisins myndu ekki koma til þessa fundar.

Við þessi tíðindi var gerð ítarleg ríkisstjórnarsamþykkt um samskiptamál Íslands og
Alusuisse og um raforkuverðið, en samþykktinni lauk með þessum orðum:

"Ef ekki reynist unnt að fá samþykki Alusuisse og hefja án tafar viðræður á
ofangreindum grundvelli, áskilur íslenska ríkisstjórnin sér allan rétt til að fara eigin leiðir til
þess að ná fram nauðsynlegum breytingum á gildandi samningum."

Þegar hér var komið sögu sendi iðnaðarráðherra formanni framkvæmdastjórnar
Alusuisse, dr. Paul Muller, áskorun um að koma til fundar við sig í því skyni að koma
viðræðum aftur af stað. Ræddu þeir saman í mars og maí 1982, en á seinni fundinum slitnaði
upp úr viðræðunum. Á báðum þessum fundum lýsti dr. Paul Míiller því yfir, að Alusuisse
gæti ekki samþykkt neina hækkun á raforkuverðinu til álversins, en Alusuisse var gerð
Ítarleg grein fyrir framangreindri samþykkt ríkisstjórnarinnar.

Jafnframt þessari viðleitni til að fá Alusuisse til raunhæfra samningaviðræðna hélt
rannsókn og endurskoðun á skattskyldum tekjum Ísal áfram. Þann 7. okt. 1982 lagði hið
alþjóðlega endurskoðunarfyrirtæki, Coopers & Lybrand, fram endanlegar niðurstöður sínar
um yfirverð á forskautum þeim, sem Alusuisse seldi Ísal á tímabilinu 1975-1981. Endanlegt
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mat Coopers & Lybrand á yfirverði súráls á sama tímabili hafði hins vegar verið lagt fram 6.
júlí 1981. Þar með hafði verið lagður grundvöllur að endurákvörðun skattgreiðslna Ísal öll
þessi ár frá 1975 til 1981. Ennfremur er þess að geta að í júlí 1982 var lokið gerð ítarlegrar
skýrslu um raforkuverð til Ísal. Niðurstöður þessarar skýrslu (Fylgiskjal nr. I) voru að
núgildandi raforkuverð til Ísal væri innan við þriðjung af meðalverði til álvera í heiminum og
að eðlilegt væri að gera kröfu um hækkun í 15-20 mill/kwst.

Hinn 10. nóvember 1982 barst svo bréf frá Alusuisse, þar sem lagður var fram nýr
viðræðugrundvöllur og í framhaldi af þessu bréfi fóru fram tveir viðræðufundir í nóvember
og desember 1982. Dr. Paul Möller kvaðst enn á ný ekki geta samþykkt neina hækkun
raforkuverðsins. Á hinn bóginn lýsti hann sig nú reiðubúinn til þess að leggja til við stjórn
Alusuisse hækkun raforkuverðsins að uppfylltum þremur skilyrðum. Í fyrsta lagi mætti
Alusuisse stækka Ísal um einn kerskála samkvæmt nánara samkomulagi. Í öðru lagi mætti
Alusuisse taka inn í Ísal nýjan 50% eignaraðila og í þriðja lagi yrði kaupskyldan á raforku
lækkuð í 50%. Þetta var með öllu óaðgengilegt af Íslands hálfu, þegar af þeirri ástæðu, að öll
samnings aðstaða hlaut að tapast í málinu við slíkar yfirlýsingar. Þetta var ekki síður
óaðgengilegt vegna þeirrar fullyrðingar Alusuisse, sem síðar kom fram um að það orkuverð,
sem Ísal greiðir nú, sé sambærilegt við raunhæft viðmiðunarverð og eigi því ekki að hækka
að neinu ráði. Nokkru seinna kom fram í skeyti frá Alusuisse, að fyrirtækið gæti hugsað sér
að fresta í bili þriðja skilyrði sínu um kaupskyldu rafmagns.

Hér hefur verið stiklað mjög á stóru í sögu samningamála Íslands og Alusuisse á síðustu
tveimur árum. Augljóst er, að Alusuisse hefur mikinn fjárhagslegan ávinning af að draga
samningaviðræður á langinn. Með því að forsendur samninganna við Alusuisse um
raforkuverðið eru gersamlega brostnar og verð raforku til almenningsnota af þeim sökum
nær óbærilegt hlýtur íslenska ríkið nú að grípa til nauðvarnaraðgerða.

Íslenska ríkisstjórnin ákvað að óska lögfræðilegra álitsgerða bæði innanlands og utan
um hugsanlegan rétt Íslendinga til að breyta samningi aðila með einhliða aðgerðum, t. d.
löggjöf. Leitað var til Þorgeirs Örlygssonar, lögfræðings, fulltrúa yfirborgardómara, til að
rita greinargerð um íslenskan rétt og rétt annarra norrænna þjóða að þessu leyti. Leitað var
til Þorgeirs m. a. vegna þess, að hann hefur aflað sér framhaldsmenntunar í alþjóðarétti við
Harward Law School í Bandaríkjunum, þar sem hann kynnti sér m. a. samninga milli
fjölþjóðafyrirtækja og ríkisstjórna um fjárfestingu í náttúruauðlindum.

Greinargerð Þorgeirs fylgir með frumvarpi þessu og eru meginniðurstöður hans sem hér
skipta máli þær, að ætla verði, að Alþingi geti leiðrétt orkuverðið í samningi Ísal og
Landsvirkjunar, ef það er mat löggjafans, að forsendur verðákvæðisins séu brostnar.

Leitað var jafnframt til Charles J. Lipton, sem er starfandi lögmaður í New York. Hann
er jafnframt prófessor í alþjóðarétti við Háskólann í New York og fjallar í fyrirlestrum um
samninga milli erlendra fjárfestingaraðila og ríkisstjórna um langtímanýtingu á auðlindum
ríkja. Hann er og hefur verið ráðgjafi fjölmargra ríkja og alþjóðastofnana á þessu sviði.
Hann er meðallögfræðiráðgjafa Center on Transnational Corporations, sem er ein af
stofnunum Sameinuðu þjóðanna. Meginniðurstaðan í greinargerð Liptons er sú, að það sé
nú viðurkennd grunnregla í rétti flestra þjóða, að reglan um helgi samninga og óbreytanleika
verði að víkja, þegar aðstæður breytast verulega frá því sem séð var fyrir við samningsgerð,
og eigi þetta einkum við í samningum til langs tíma um nýtingu náttúruauðlinda.

Frumvarp þetta miðar að þrennu. Í fyrsta lagi er raforkuverðið til álversins í Straumsvík
hækkað hóflega með einhliða lagaboði af hálfu Alþingis við þær aðstæður, að samningsfor-
sendur um núverandi orkuverð eru gersamlega brostnar. Í öðru lagi er Alusuisse boðið upp
á samningaviðræður um raunhæft raforkuverð með því að hækkun sú, sem gerð yrði með
þessu frumvarpi, ef að lögum verður, myndi standa óbreytt til ársloka 1983. Í þriðja lagi
gerir frumvarp þetta ráð fyrir því, að náist ekki samningar milli aðila, sem báðir mega við
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una, hljóti íslenska ríkið að ákveða með löggjöf raforkuverðið til frambúðar í samræmi við
það verð, sem aðrir raforkunotendur í landinu greiða fyrir raforkuna.

2. Aðdragandi að gerð raforkusölusamningsins við Íslenska álfélagið h.f.
Í lögum um Landsvirkjun nr. 59, 29. maí 1965 eru ákvæði um verðlagningu orku, sem

voru nýmæli á þeim tíma er frumvarp til Landsvirkjunarlaga var lagt fram á Alþingi. Um
verðlagningu á orku var þá ákvæði í ll. gr. raforkulaga nr. 12/1946 þess efnis, að ráðherra
setti gjaldskrá um raforkusölu frá Rafmagnsveitum ríkisins að fengnum tillögum frá
raforkumálastjóra og rafmagnsveitustjóra. Tekjum skyldi varið til greiðslu rekstrar-
kostnaðar og ennfremur skyldi leggja árlega hæfilega upphæð í varasjóð, allt að 10% af
heildartekjum. Í frumvarpi til laga um Landsvirkjun var að finna almennt ákvæði og
sérákvæði um verðlagningu raforku í ll. grein 1. og 2. mgr. og er almenna ákvæðið
svohljóðandi:

"Stjórn Landsvirkjunar ákveður, að fengnum tillögum Efnahagsstofnunarinnar ,
heildsöluverð Landsvirkjunar á raforku. Skal raforkuverðið við það miðað, að eðlilegur
afrakstur fáist af því fjármagni, sem á hverjum tíma er í rekstri fyrirtækisins. Einnig skal að
því stefnt, að fyrirtækið skili nægilegum greiðsluafgangi til þess að það geti jafnan með eigin
fjármagni og hæfilegum lántökum tryggt notendum sínum næga raforku."

Sérákvæðið fjallar um sölu á raforku til orkufreks iðnaðar samkvæmt sérstökum
orkusölusamningum til langs tíma, sem ekki falla undir gjaldskrá Landsvirkjunar, og er
svohljóðandi:

"Landsvirkjun gerir orkusölusamninga við rafmagnsveitur ríkisins, héraðsrafmagns-
veitur og iðjuver innan þeirra marka sem segir í 2. gr. Tilorkusölusamninga til langs tíma við
iðjufyrirtæki, sem nota meira en 100 millj. kwst. á ári, þarf Landsvirkjun leyfi ráðherra þess,
er fer með raforkumál. Slíkir samningar mega ekki að dómi ráðherra, valda hærra
raforkuverði til almenningsveitna en ella hefði orðið."

Vegna þeirra nýmæla, sem fram komu í ákvæði þessu, vakti það allmiklar umræður á
Alþingi, bæði vegna þess að sumir alþingismenn þóttust sjá að almenna ákvæðið myndi
verða til þess að raforkuverð til almennings hækkaði verulega, ef leggja ætti til hliðar
verulegt fjármagn til að fjármagna næstu stórvirkjun að verulegum hluta. Þá vildu og sumir
alþingismenn að Alþingi eitt samþykkti samninga þá, sem um var fjallað í sérákvæðinu um
sölu á raforku til orkufreks iðnaðar. Er frumvarpið var til meðferðar á Alþingi í maí 1965
hafði ríkisstjórnin þá þegar lagt fram skýrslu um viðræður við Swiss Aluminium Ltd. um
fyrirhugaða álbræðslu og kom fram að stefnt myndi vera að samningi um 6~6 þúsund
tonna álbræðslu, sem myndi greiða 2.5 millJkwst fyrir raforkuna í 25 ár með þeim frávikum
að verðið yrði 3 mill/kwst fyrstu árin og yrðu skattar til ríkissjóðs lægri sem því næmi á sama
tímabili. Þá var og vitað að gert væri ráð fyrir mjög takmarkaðri endurskoðun raforkuverðs-
ins til álbræðslunnar að loknum fyrstu 15 árum starfstímans. Þótti augljóst að sérákvæðinu í
ll. gr. væri ætlað að ná til fyrirhugaðs samnings við Swiss Aluminium Ltd. um orkusölu og
vildu sumir þingmenn tryggja að slíkir samningar yrðu lagðir fyrir Alþingi til staðfestingar.
Ráðherra raforkumála lýsti því yfir í umræðum um frumvarpið, að samningur um orkusölu
til svissneska félagsins yrði lagður fyrir Alþingi til afgreiðslu þar.

Það mun einkum hafa verið tilefni óska um þá breytingu á 11. gr. 2. mgr. að Alþingi
staðfesti orkusölusamninga við orkufrek iðnfyrirtæki, að þegar höfðu heyrst þær
gagnrýnisraddir, að fyrirhugað rafmagnsverð til bræðslunnar - 3 mill/kwst og síðar 2,5 -
væri of lágt og jafnvel lægra en kostnaðarverð framleiðslu orkunnar. Væri því ekkert til að
mæta breyttum forsendum, svo sem því, að fjárfestingarkostnaður Búrfellsvirkjunar yrði
hærri en áætlað var eða framleiðslukostnaður framtíðarinnar. Þá var og á það bent, að í
heimildarákvæði um virkjun við Búrfell í frumvarpi til Landsvirkjunarlaga var lagt til að
felld yrðu niður öll aðflutningsgjöld á fjárfestingarvörum til virkjunarinnar , en það var
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nýmæli og var ætlað að gera það kleift að halda verði til álbræðslunnar í lágmarki. Þessi
niðurfelling leiddi að sjálfsögðu til samsvarandi tekjutaps ríkissjóðs. Framangreind ákvæði
voru samþykkt óbreytt á Alþingi og eru óbreytt enn.

Árið 1966 var gerður orkusölusamningur milli Landsvirkjunar og dótturfélags Swiss
Aluminium Ltd., Íslenska álfélagsins h.f., um sölu á orku og var hann til 25 ára með heimild
fyrir hvorn aðila um sig til framlengingar í 10 ár og síðan önnur 10 ár með litlum breytingum.
Verð það sem ákveðið var í byrjun fyrir raforkuna skyldi því að meginstefnu gilda óbreytt í
45 ár með þeim breytingum, sem leiddi af leiðréttingum vegna breytts rekstrarkostnaðar
eftir fyrstu 15 árin og með leiðréttingu eftir raforkuverðshækkunum í Noregi eða verði á áli á
heimsmarkaði að liðnum fyrstu 25 árunum. Samningi þessum var breytt árið 1975 á þann veg
að orkuverðið var hækkað lítillega og tengt að hluta verðhækkunum á áli á heimsmarkaði.

3. Efnahagslegar og hagfræðilegar forsendur raforkuverðshækkunar til Ísal.
Verð á raforku til álbræðslu Swiss Aluminium Ltd. í Straumsvík var upphaflega 3 mill/

kwst og hélst óbreytt til 1976, en það ár nam það 3.80 mill/kwst og smáhækkaði síðan í 6.45
mill/kwst árið 1980 og hefur haldist óbreytt síðan. Árið 1969 var hlutfall orkuverðs til
álbræðslunnar í Straumsvík u. þ. b. 55% af heildsöluverði Landsvirkjunar til almenningsraf-
veitna. Hlutfall þetta lækkaði síðan í u. þ. b. 20% árið 1975, hækkaði í u. þ. b. 28% árið
1976 við endurskoðun raforkuverðsins, hækkaði í u. þ. b. 34% árið 1978 en hefur síðan farið
lækkandi sem hlutfall af verðinu til almenningsveitna. Þannig var verðið til álbræðslunnar á
árinu 1981 u. þ. b. 24.5% af meðalverði til almenningsveitna en um 20% í árslok 1982.

Verð á raforku frá Landsvirkjun til álbræðslunnar hefur einnig lækkað sem hlutfall af
skráðu verði á áli á heimsmarkaði úr 8% árið 1969 í 5.9% árið 1981. Annars staðar hefur
þetta kostnaðarhlutfall hækkað úr 5-10% í 20-25% á sama tíma.

Þá er rafmagnsverðið nú aðeins um 79% af upprunalegu verði 1969 ef miðað er við
heildsöluvísitölu í Bandaríkjunum. Sé hins vegar miðað við byggingarvísitölu á Íslandi, er
raforkuverðið u. þ. b. helmingur af upphaflegu raunvirði, þ. e. hefur lækkað um helming.
Meðalraforkuverð það sem Alusuisse greiddi í álbræðslum sínum um mitt ár 1982 var um 20
mill/kwst.

Þrátt fyrir tiltölulega hátt heildsöluverð til almenningsveitna hefur rekstrarafkoma
Landsvirkjunar verið bágborin undanfarin ár. Til dæmis var greiðsluhalli fyrirtækisins um 90
Mkr. 1982, og er áætlaður um 320 Mkr. 1983, miðað við óbreytt orkuverð frá 1. nóvember
1982 og áætlað meðalgengi dollars kr. 20,46 á árinu 1983. Til að vega á móti greiðsluhalla
ársins 1982 og áætluðum halla 1983 samanlagt telur Landsvirkjun nauðsynlegt að hækka
orkuverð til almenningsveitna um 125,9 prósent á tímabilinu 1. febrúar till. nóvember 1983.

Í áætlunum Landsvirkjunar fyrir árið 1983 er gengið út frá 50% verðbólgu og að gengi
Bandaríkjadollars verði kr. 25,06 í árslok. Samkvæmt þeim forsendum myndi orkuverð til
almenningsveitna hækka um 51 % umfram almennt verðlag á árinu. Þá myndi raforkuverð til
almenningsveitna hafa hækkað um 1468% á 4 árum (1980-1983), sem er 178% umfram
almennt verðlag miðað við byggingarvísitölu. Miðað við framangreindar gengisforsendur
mun orkuverð til almenningsveitna í árslok 1983 samsvara 45,6 mill/kWst, sem er 7 sinnum
hærra en núgildandi (febrúar 1983) verð til Ísal.

Þar eð Ísal hefur keypt nálægt 50% af seldri orku frá Landsvirkjun undanfarin ár, er
ljóst að orkuverð til Ísal getur ráðið úrslitum um afkomu Landsvirkjunar og þar með
hækkunum á verði til almenningsveitna. Ef orkuverð til Ísal hefði hækkað í 12,5 milUkWst
frá og með 1. janúar 1983 hefðu áætlaðar tekjur Landsvirkjunar aukist um 181,1 Mkr. á
árinu. Þessi tekjuaukning myndi lækka áætlaðan heildargreiðsluhalla Landsvirkjunar fyrir
1983 og 1982 um 38%. Þar með myndi áætluð þörf á hækkun orkuverðs til almenningsveitna
á tímabilinu 1. febrúar 1983 til 31. desember 1983 lækka úr 125,9% í 51,3%. Hækkun til
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almenningsveitna gæti komið til framkvæmda sem 29% 1. febrúar 1983 og 17,3% 1. maí
1983. Frekari hækkana myndi þá ekki vera þörf á árinu til að jafna greiðslustöðu
Landsvirkjunar.

Hlutdeild Landsvirkjunar í erlendum skuldum og greiðslubyrði þjóðarinnar er mikil. Í
árslok 1981 námu erlendar skuldir Landsvirkjunar til langs tíma um 28% allra slíkra skulda
landsmanna. Upplýsingar um þetta hlutfall í árslok 1982 liggja ekki fyrir, en ósennilegt er,
að það hafi lækkað. Mikinn hluta þessara erlendu skulda má rekja til hins lága raforkuverðs
sem Ísal hefur greitt Landsvirkjun.

Það varpar nokkru ljósi á stærðir í þessu samhengi, að hækkun raforkuverðs til Ísal í
12,5 miIVkWh frá 1. mars og út þetta ár og síðan 20 mill/kWh næstu þrjú ár myndi nægja til
að lækka erlendar skuldir Landsvirkjunar til langs tíma um því sem næst 40% og erlendar
skuldir þjóðarinnar í heild um 11% .

Bilið milli Ísal og almenningsveitna í orkuverði er orðið allt of mikið hvort heldur miðað
er við 1) gjaldskrá Landsvirkjunar, 2) áætlaðan meðalframleiðslukostnað raforku og
eðlilega skiptingu kostnaðar milli notenda eða 3) kostnað við öflun viðbótarorku.

1) Stóriðjufyrirtæki, sem keypti raforku samkvæmt gjaldskrá Landsvirkjunar fyrir 220 kV
og 8200 klst. nýtingartíma, hefði þurft að greiða þann 1. janúar 1983 34,6 aura/kWst,
eða 20,7 miIVkWst. Ef 125,9 prósent hækkun á gjaldskrá Landsvirkjunar kemur til
framkvæmda á árinu 1983, að óbreyttum gjaldskrárhlutföllum, myndi verð til stóriðju
sem keypti orku samkvæmtgjaldskrá vera 78,2 aurar/kWst í árslok, eða 31,2 mill/kWst
miðað við 50% hækkun Bandaríkjadollars á árinu.

2) Rekstrargjöld (fjármagnsgreiðslur ekki meðtaldar) Landsvirkjunar á árinu 1982 voru
295,0 Mkr. Hrein meðaleign í rekstri var 3793,3 Mkr., þannig að 8 prósent arðgjöf af
eignum í rekstri (samkvæmt viðmiðun Alþjóðabankans) jafngildir 305,5 Mkr. Heildar-
framleiðslukostnaður í samræmi við arðgjafarkröfu nam því á árinu 1982 598,5 Mkr.
Heildarorkusala á árinu nam 3020 GWh, þannig að meðalframleiðslukostnaður á seldri
orku hefði numið 19,8 aurum á kWst eða 16,2 mill/kWst (miðað við meðalgengi 1982,
1US$ = 12,22 kr). Þess má geta að til að tryggja hallalausan rekstur Landsvirkjunar
árið 1982 hefði arðgjöf af eignum í rekstri orðið að vera 11 ,2%. Samkvæmt því var
raunverulegur meðalframleiðslukostnaður á seldri orku 23,7 aurar/kWst á árinu 1982.

Í flestum löndum greiðir stóriðja raforkuverð sem nær a. m. k. meðalframleiðslu-
kostnaði raforku hjá viðkomandi orkuveitu. Ef eingöngu er um vatnsorkuver að ræða,
þar sem framleiðslukostnaður er fyrst og fremst fastur fjármagnskostnaður, getur
lágmarksverð til stórnotenda þó verið nokkuð undir meðalkostnaði þegar miðað er við
nýtingartíma (nýtingarstuðul). Það er almenn skoðun sérfræðinga, að miðað við
vatnsorkuver , hallalausan rekstur orkuveitu, og orkuverð í samræmi við nýtingarstuðul,
þá skuli verð til stóriðju, eins og álvera, vera a. m. k. um 65 prósent af verði til
almenningsveitna. Er þá miðað við nýtingarstuðul 0,60 fyrir almenningsveitur en 0,95
fyrir stóriðju. Sé þeirri viðmiðun um lágmarksverð ekki fylgt, ber stóriðjan ekki
eðlilegan hlut kostnaðar við orkuframleiðslu, og má þá segja að almenningur greiði
niður orku til stóriðju með óeðlilega háu rafmagnsverði. Samkvæmt ofangreindri
kostnaðarskiptingu hefði orkuverð Landsvirkjunar átt að vera 21,04 mill/kWst til
almenningsveitna og 13,25 miIVkWst til stóriðju að meðaltali árið 1982. Raunverulegt
meðalorkuverð á árinu 1982 var aftur á móti 29,8 mill/kWst til almenningsveitna en 6,45
miIVkWst til Ísal. Það er því ljóst að hátt orkuverð til almenningsveitna og áformaðar
hækkanir má túlka að verulegum hluta sem niðurgreiðslu rafmagns til Ísal. Það þýðir
jafnframt, eins og greint hefur verið frá að framan, að mun minni hækkana væri þörf til
almenningsveitna ef Ísal greiddi í samræmi við lágmarksskiptingu kostnaðar á fram-
leiddu rafmagni.
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3) Samkvæmt útreikningum og áætlunum Orkustofnunar, Landsvirkjunar og Verkfræði-
stofu Sigurðar Thoroddsen h.f. mun framleiðslukostnaður orku fyrir stóriðju í nýjum
virkjunum á Íslandi vera 18-22 mill/kWst. Er þá miðað við 6-8% ávöxtunarkröfu og
verðlag í júní 1982. Orkuverð til almenningsveitna hér á landi var sumarið 1982um 50%
hærra en sem nam áætluðum kostnaði við öflun viðbótarorku vegna þeirra. Aftur á
móti greiðir Ísal raforkuverð sem er um 65% undir áætluðum kostnaði við öflun
viðbótarorku til stóriðju.
Í skýrslu starfshóps á vegum iðnaðarráðuneytisins, sem birt var í júlí 1982,og ber titilinn

"Athugun á raforkuverði til Íslenska álfélagsins h.f.", er ítarlega fjallað um þróun
raforkuverðs til Ísal á tímabilinu 1969-1981. Meginniðurstaða starfshópsins er, að
gjörbreyttar forsendur frá því að samningurinn við Alusuisse var gerður árið 1966 og
endurskoðaður 1975 réttlæti kröfur um að raforkuverð til Ísal hækki í 15-20 milVkWst,
miðað við verðlag sumarið 1982. Niðurstaða þessi byggðist fyrst og fremst á framleiðslu-
kostnaði raforku hjá Landsvirkjun, þróun raforkuverðs til álvera annars staðar í heiminum
og áætlaðri samkeppnisstöðu álverksmiðju á Íslandi samanborið við verksmiðjur íV-Evrópu
og N-Ameríku. Þá er í skýrslunni vakin athygli á því, að með orkusölusamningnum við Ísal
var ætlunin að stuðla að því, að framvegis yrði unnt að fjármagna allt að helming af
byggingarkostnaði nýrra virkjana með eigin fé Landsvirkjunar en þessi von hafi brugðist og
meira en 90% framkvæmda hafi síðan verið fjármagnaðar með lánum. Þetta telja höfundar
skýrslunnar stafa m. a. af:

a) að stofnkostnaður Búrfellsvirkjunar hafi reynst hærri en ætlað var, þegar verð á orku til
Ísal var ákveðið,

b) verðbólga hafi orðið mikil hvarvetna og ekki fengist bætt nema að hluta,
e) gengisbreytingar hafi verið óhagstæðar, einkum vegna þess að dollar hafi veikst

gagnvart öðrum gjaldmiðlum,
d) fjármagnskostnaður hafi aukist við seinni virkjanir og tengd mannvirki.

Um þetta og fleiri atriði verður að vísa til framangreindrar skýrslu, sem dreift hefur
verið til alþingismanna og er eitt af fylgiskjölum með frumvarpi þessu.

Í greinargerð Landsvirkjunar frá september 1982, sem ber titilinn "Greinargerð um
rafmagnsverð til stóriðju", er komist að svipaðri niðurstöðu og í skýrslu starfshóps
iðnaðarráðuneytisins. Í niðurlagi greinargerðarinnar segir orðrétt: "Þegar á allt er litið,
virðist raunhæft að fara fram á tvö- til þreföldun á núverandi orkuverði til Ísal."

Samkvæmt skýrslum Stóriðjunefndar og Landsvirkjunar virðist að menn hafi gert sér
ljóst áður en gengið var til samninga við Alusuisse að umrætt raforkuverð væri ekki mikið
umfram kostnaðarverð. Önnur markmið en beinn arður af raforkusölu til Ísal voru talin
réttlæta samninginn:

1) Að veita almenningsveitum viðbótarorku á lægra meðaltalsverði á kWst en mögulegt
hefði verið án samnings við stóriðju.

2) Að gera Búrfellsvirkjun fjárhagslega viðráðanlegt fyrirtæki, með góðum lánakjörum,
og án þess að skerða lánstraust (credit rating) ríkisins til annarra framkvæmda.

3) Að veita ný atvinnutækifæri, efla iðnþróun og auka gjaldeyristekjur þjóðarbúsins.
Fyrsta markmiðið var talið þýðingarmest. og grundvallaði Landsvirkjun mat sitt og

afstöðu tilorkusölusamnings við Alusuisse á niðurstöðum útreikninga á þeirri meintu
hagkvæmni fyrir almenna notendur sem slíkur samningur hefði í för með sér. Þeir
útreikningar gáfu til kynna, að meðalorkuverð til almenningsveitna myndi vera talsvert
lægra með þeim samningi en án fyrstu 5--6 árin, en síðan myndi lítill munur vera á þessu
verði, þ. e. hvort sem gerður yrði samningur um álvinnslu eða ekki. Þessar niðurstöður
byggðust algerlega á þeirri forsendu að meðalkostnaður orku í næstu virkjunum á eftir
Búrfellsvirkjun yrði ekki hærri en í Búrfelli. Þetta atriði var þó lítið sem ekkert rannsakað.
Sterkar líkur má nú leiða að því, að ef Búrfell hefði verið virkjað fyrir innlendan
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orku markað eingöngu hefði meðalkostnaðarverð til almenningsveitua verið um 10 milli
kWst á tímabilinu 1970-1980, í stað u. þ. b. 14 mill/kWst, og jafnframt farið lækkandi á
föstu verðlagi. Mismuninn á því verði og raunverulegu orkuverð i til almenningsveitna á
þessu tímabili má túlka sem tap þjóðarinnar af því að hafa orðið að standa við
rafmagnssamninginn við Ísal.

Kröfum Íslendinga um endurskoðun raforkusamningsins í ljósi breyttra forsendna hefur
af hálfu Alusuisse iðulega verið svarað með fullyrðingum um takmarkaða greiðslugetu Ísal.
Samkvæmt bókhaldi hefur afkoma Ísal verið afar bágborin miðað við sambærileg fyrirtæki
annars staðar. Í aðeins 3 ár af þeim 13 sem fyrirtækið hefur verið starfrækt (1970, 1979 og
1980) hafa hreinar tekjur verið verulegar, eða um 6% af veItu. Öll önnur ár hafa hreinar
tekjur aldrei verið meiri en 3% af veltu, og stórfellt rekstrartap var yfirlýst fyrir árin 1971,
1972,1975, 1981 og 1982. Þegar tillit er tekið til heildargreiðslna Ísal til Alusuisse og áætlaðs
yfirverðs á súráli og rafskautum árin 1976-1980, virðist arður Alusuisse af hlutafé í Ísal á
tímabilinu 1970-1980 þó hafa verið mjög hár. Samkvæmt mati má álykta, að Alusuisse hafi
við lok þessa tímabils endurheimt alla fjárfestingu sína í Ísal ásamt mjög góðum vöxtum.
Þetta mat á arði Alusuisse af fjárfestingu sinni í Ísal er þó álitið vera í neðri mörkum, þar eð
hugsanlegt yfirverð á súráli og rafskautum á árunum fyrir 1975 er ekki tekið með í
reikninginn. Þannig má leiða rök að því, að samhengi sé milli bágborinnar rekstrarafkomu
Landsvirkjunar og áætlaðs hagnaðar Alusuisse af Ísal, sem flyst nær alfarið úr landi. Yfirlit
um áætlað yfirverð á aðföngum Ísal 1975-1981 , samanborið við raforkugreiðslur fyrirtækis-
ins á sama tímabili, er fylgiskjal nr. 6 með frumvarpi þessu.

Til samanburðar má geta þess, að þróun raforkuverðsins til járnblendiverksmiðjunnar í
Hvalfirði hefur verið sú að í byrjun, árið 1979, var verðið 5.6 norskir aurar/kwst, en er nú frá
1. júlí 1982 að telja 8.64 norskir aurar/kwst, eða sem svarar 14 mills/kwst á gengi í júlí 1982
og er þá miðað við forgangsorku.

Verð á raforku til Áburðarverksmiðjunnar fylgir verðinu til álbræðslu nnar , en ákvæði
11. gr. 2. mgr. laga um Landsvirkjun eiga ekki við fleiri fyrirtæki á sviði orkufreks iðnaðar.

Af öllu framangreindu er ljóst, að samræmi í orkuverði til almenningsrafveitna og
álbræðslu hefur raskast meira en unnt var að sjá fyrir. Hið lága orkuverð til álbræðslunnar í
Straumsvík hefur leitt til meiri hækkana á verði raforku til almenningsveitna en ella hefði
orðið og fer það í bága við fortakslaust ákvæði ll. gr. 2. mgr. laga nr. 59/1965 um
Landsvirkjun um að: "Slíkir samningar mega ekki að dómi ráðherra valda hærra
raforkuverði til almenningsrafveitna en ella hefði orðið."

4. Samningsákvæði um orkusölu til Íslenska álfélagsins h.f.
Upphaflegur rafmagnssamningur milli Landsvirkjunar og Ísal var gerður hinn 28. júní

1966 en við hann hafa verið gerðir viðaukar hinn 28. október 1969 og 10. desember 1975.
Upphaflegi samningurinn var einungis undirritaður af Landsvirkjun og Íslenska álfélaginu
h.f., en viðaukarnir hafa einnig verið áritaðir til samþykkis af íslensku ríkisstjórninni og
Alusuisse.

Samningurinn um orkusölu er gerður á grundvelli svonefnds aðalsamnings milli íslensku
ríkisstjórnarinnar og Alusuisse, sem gerður var 28. júní 1966, og viðaukum við hann dags.
28. október 1969 og 10. desember 1975. Aðalsamningi og viðaukum við hann hefur verið
veitt lagagildi á Íslandi með sérstökum lögum.

Þau ákvæði í aðalsamningi, sem lúta að orkusölusamningi aðila beint eða óbeint og hér
skipta máli, eru þessi:

Gr. 3.01. a) Um ábyrgð ríkisstjórnarinnar á réttum og skilvísum efndum Landsvirkj-
unar.
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Gr. 3.02. Um skyldu ríkisstjórnarinnar til að greiða fyrir Landsvirkjun.

Gr. 3.03. a) og b) Um ábyrgð Alusuisse á réttum og skilvísum efndum á loforðum og
skuldbindingum Ísal, þ. á m. gagnvart Landsvirkjun.

Gr. 3.04. Um skyldu Alusuisse til að greiða fyrir Ísal.

Gr. 7. Um skyldu Ísal til að kaupa og greiða fyrir tilskilið lágmarksrafmagn, hvort sem
það er notað eða ekki.

Gr. 10.03. Um að lágmarksframleiðsla Ísal minnki vegna þess að Landsvirkjun hafi
ekki tiltækt samningsbundið rafmagn.

Gr. 25.01. Um að á Ísal skuli leggja og Ísal greiða framleiðslugjald í stað allra skatta nú
eða síðar, venjulegra eða sérstakra, sem greiða ber skilyrðislaust eða í sérstökum tilgangi, þó
með undantekningum, sem greini í 31. gr. samningsins.

Gr. 31.02. b) Um að Ísal skuli ekki háð innlendum söluskatti eða svipuðum veltu- og
framleiðsluskatti vegna rafmagns samkvæmt rafmagnssamningnum.

Gr. 33.01. Um að ákvæði aðalsamningsins ásamt ákvæðum fylgiskjalanna, þ. m. 1.
rafmagnssamningsins, skuli ein vera ráðandi um gjaldskyldu í skiptum milli ríkisstjórnarinn-
ar, Landsvirkjunar og kaupstaðarins annars vegar og Alusuisse og Ísal hins vegar og að
sérstaklega skuli ekki leggja neina aðra skatta né gjöld á Alusuisse og Ísal vegna rekstrar
bræðslunnar.

Gr. 33.02. Um að undanskildu því sem greint sé í aðalsamningi og rafmagnssamningi
skuli eigi leggja á neins konar skatt né gjöld í sambandi við öflun, flutning, spennubreytingu,
afriðlun, notkun eða eyðslu á rafmagni, sem bræðslunni er látin í té samkvæmt rafmagns-
samningnum.

Gr. 36. Um að ekki sé Landsvirkjun eða ríkisstjórn heimilt að bjóða neinum erlendum
álframleiðanda hagstæðara rafmagnsverð fyrir álbræðslu en verð það og skilmála, sem
greinir í rafmagnssamningnum.

Gr. 38. Um að hækki eða lækki byggingar- og rekstrarkostnaður m. a. Búrfellsvirkjun-
ar eða annarra skyldra mannvirkja af hvaða ástæðu sem er, hvort sem fyrirsjáanlegt var eða
ekki, skuli slíkar breytingar ekki verða forsenda að breytingum aðalsamnings eða
fylgisamninganna.

Gr. 41.01. Um að vanefnd á aðalsamningi eða fylgisamningi heimili ekki riftun nema
sérstaklega sé kveðið á um það.

Gr. 41.02. a) ii) Um að vanefnd á greiðslu fjár sem Ísal skuldar m. a. skv.
rafmagnssamningi teljist riftunarvanefnd.

Gr. 41.02. b) ii) Um vanefnd af hálfu Landsvirkjunar að hafa tiltækt samningsbundið
rafmagn.

Gr. 46. Um að deilu milli aðila rafmagnssamningsins skuli ríkisstjórnin eða Alusuisse
vísa til alþjóðlegs gerðardóms nema þeir komi sér saman um annað.
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Ákvæði þau í rafmagnssamningi frá 1966, sem einkum skipta máli hér, eru þessi:

13.-14. gr. Um að verð á samningsbundnu rafmagni skuli vera 3 mill/kwst frá
gangsetningardegi bræðslunnar þar til bræðslan væri fullbyggð, en þó skyldi verðið lækka í
2.5 milUkwst og skyldi þetta verð gilda fyrstu 15 starfsár bræðslunnar. Síðan var gert ráð fyrir
leiðréttingu vegna sveiflna í breytilegum kostnaði Búrfellsvirkjunar og þá átt við vinnulaun
og viðhaldskostnað.

15. gr. Um endurskoðun að liðnum 25 árum, sem taki tillit til annaðhvort hlutfallslegrar
hækkunar á rafmagni til álbræðslu í Husnes í Noregi, eign Alusuisse, eða raforkuverðs í mill/
kwst sem er jafnt 1% af meðalverði áls á enskt pund síðustu 3 ár fyrir endurskoðunarár ,
hvort sem lægra er.

26._ gr. Um að með deilur milli Landsvirkjunar og Ísal skuli farið sem deilur milli
ríkisstjórnarinnar og Alusuisse.

27. gr. Um að rafmagnssamningurinn skuli gilda uns gildistími aðalsamningsins er
útrunninn.

28. gr. Um að breytingar á samningi þessum skuli einungis gerðar með skriflegum og
löglega undirrituðum viðbótarsamningi milli Landsvirkjunar og Ísal, svo og að fengnu
samþykki ríkisstjórnarinnar og Alusuisse.

Með fyrsta viðauka við rafmagnssamninginn 1969 voru ekki gerðar aðrar breytingar en
þær sem leiddi af því, að samið var um stækkun bræðslunnar og aukna orkusölu á óbreyttu
verði. Jafnframt var ákveðið að flýta framkvæmdum, en láta verðið 3 mill gilda jafnlengi og
upphaflega var ákveðið, jafnvel þótt framkvæmdum væri flýtt.

Með öðrum viðauka við rafmagnssamninginn árið 1975 var enn samið um aukna
orkusölu til álversins og er hluti viðbótarorkunnar afgangsorka. Jafnframt var verðákvæðum
samningsins breytt og fallið frá lækkun orkuverðsins 1. október 1975 í 2.5 mill/kwst. Var
samið um óbreytt orkuverð - 3 mill - til 31. desember 1975, en síðan stighækkandi í
lágmarksverðið 4.0 mill/kwst frá 1. júlí 1976 til 30. júní 1977, en 4-4.5 mill 1. júlí 1977 til 31.
des. 1977, en frá 1. janúar 1978 tók við verðformúla sú, sem skilgreind er í 14. gr.
rafmagnssamningsins. Hið nýja verð er þannig ákveðið, að það skal vera 4 mill/kwst miðað
við heimsmarkaðsverð á áli að fjárhæð 40 cent fyrir enskt pund og er þá átt við skráð
útflutningsverð Alcan. Lækki verðið á áli niður fyrir 40 ce nt lækkar orkuverðið samsvar-
andi, en verður þó aldrei lægra en 3.5 mill/kwst. Hækki álverð á heimsmarkaði upp fyrir 40
cent á pund endurspeglast hluti þeirrar verðhækkunar í orkuverðinu, en hlutfallsleg áhrif
hækkunar álverðs á orkuverð fara þó minnkandi eftir því sem verðið hækkar meira og þegar
það hefur náð 70 centum á pund og þaðan af hærra endurspeglast 40% hækkunarinnar í
verði orkunnar.

Engar breytingar voru gerðar á ákvæðum rafmagnssamningsins um endurskoðun að
loknum fyrstu 25 starfsárum bræðslunnar.

Auk breytinganna sem gerðar voru á orkusölusamningnum 10. des. 1975 var samið um
að létta af Ísal skattgreiðslum til ríkissjóðs, en ákvæði um skattstiga. skattinnheimtu og
skattinneign höfðu reynst Ísal þungbær og var Alusuisse brýn nauðsyn að fá aflétt þessari
byrði. Jafnframt var samið um ráðstöfum á skattinneign í lok samningstíma Alusuisse í hag.
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5. Samanburður við samningsákvæði um orkusölu til Íslenska járnblendifélagsins h.f.
Íslenska járnblendifélagið h.f. var upphaflega stofnað af íslensku ríkisstjórninni og

Union Carbide Corporation hinn 28. apríl 1975. Union Carbide gekk úr hlutafélaginu hinn
30. júní 1976 og við hluta þess í félaginu tók Elkem-Spigerverket A/S.

Járnblendifélagið gerði upphaflega rafmagnssamning við Landsvirkjun hinn 28. maí
1975, en honum var síðan breytt hinn 31. desember 1976vegna aðilaskipta í hlutafélaginu og
þar með nýrra heimildarlaga og nýs aðalsamnings milli ríkisstjórnarinnar og hins erlenda
fjárfestingaraðila.

Í samningnum við Union Carbide var í upphafi gert ráð fyrir að verð forgangsorku yrði
9.5 mill/kwst í tvö ár og hækkaði síðan í 10 mill á þriðja ári. Orkuverð skyldi endurskoðað
fjórða hvert ár og það hækkað hlutfallslega jafnt og orkuverð norsku ríkisrafveitnanna til
norsks iðnaðar. Samningur þessi var endurskoðaður og honum breytt eins og fyrr segir hinn
31. desember 1976. Samkvæmt hinum nýja samningi sem enn er í gildi skyldi upphaflega
ákveðið lágmarksverð miðað við 8-10 mill/kwst gilda áfram óbreytt, en verðhækkunarregl-
ur samningsins voru felldar niður og tekið upp rafmagnsverð í norskum aurum, sem skyldi
sæta leiðréttingu fimmta hvert ár eftir sömu reglum og verð til orkufreks iðnaðar í Noregi til
samræmis við samninga, sem gerðir höfðu verið þar í landi á tímabilinu 1962-1972 við
norsku ríkisrafveiturnar.

Orkuverð þetta var í byrjun norskir aurar 5.6 á kwst sem samsvaraði ca. 10.55 mill árið
1977. Verð þetta breyttist hinn 1. júlí 1982 og hækkaði þá úr 5.6 norskum aurum í 8.64
norska aura fyrir forgangsorku. Það jafngilti u. þ. b. 14 mill í júlí 1982. Verðið skal síðan
leiðréttast á fimm ára fresti eins og fyrr segir.

Ennfremur er mikilvægt ákvæði um verðákvörðun í 21. gr. 2. mgr. samningsins um áhrif
breyttra aðstæðna og brostinna forsendna. Segir þar m. a., að verði verulegar breytingar á
afstöðu milli orkuverðs á Íslandi og erlendis til orkufreks iðnaðar eða gengisskráningu
gjaldmiðla er máli skipta um starfsemi aðila eða á samkeppnisstöðu bræðslunnar á erlendum
mörkuðum hennar, að því er tekur tilorkuverðs, og ef ákvæði samningsins verða
bersýnilega ósanngjörn gagnvart öðrum hvorum aðilanum vegna breytinganna, þá getur sá
aðili krafist þess, að samningaviðræður verði teknar upp um breytingu á verðákvæðum.

Samanburður á samningsákvæðum um raforkusölu til járnblendiverksmiðjunnar í
Hvalfirði og álbræðslunnar í Straumsvík sýnir, að hagsmuna orkuseljandans er betur gætt í
rafmagnssamningnum við járnblendiverksmiðjuna að því er varðar tengingu verðsins við
verð á orku til stóriðju annars staðar. Sú tenging er að vísu einungis við Noreg, en því til
viðbótar koma endurskoðunarákvæðin, sem heimila Landsvirkjun að krefjast breytinga til
hækkunar í þessum tilvikum:
a) Þegar verð á orku á erlendum mörkuðum til stóriðju hefur hækkað meira en á Íslandi

getur Landsvirkjun krafist hækkunar í réttu hlutfalli.
b) Ef norska krónan veikist meira en aðrir gjaldmiðlar, þannig að leiðrétta þarf verðið í

norskum aurum gagnvart öðrum gjaldmiðlum.
e) Samkeppnisstaða bræðslunnar á erlendum mörkuðum breytist að því er tekur til

orkuverðs.
Framangreind atriði geta að sjálfsögðu þróast bræðslunni í óhag og á hlutafélagið þá

kröfu um leiðréttingu á orkuverði. Orkuseljandinn og orkukaupandinn deila því að nokkru
með sér áhættunni.

Sambærileg ákvæði er ekki að finna í rafmagnssamningi Landsvirkjunar og Ísal.
Ríkisstjórnin leitaðist við að fá slíkt ákvæði inn í samninga sína við Alusuisse árið 1975, en
því var alfarið hafnað. ÞÓ hafði Alusuisse í alfyrstu frumdrögum að rafmagnssamningi frá
1961 sjálft gert tillögu um endurskoðunarákvæði við breyttar aðstæður.

Orkuverðið til álversins endurspeglar því nú aðeins hækkanir á álverði að 2/5 hlutum, en
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almennar hækkanir á orkuverði til áliðnaðar á erlendum mörkuðum hafa engin áhrif á
orkuverðið, né heldur hækkaður framleiðslukostnaður orkunnar.

6. Lagarök.
Fram hefur komið í viðræðum ríkisstjórnarinnar við Alusuisse, að félagið telur að því sé

alls óskylt að þola nokkra hækkun á raforkuverðinu til álbræðslunnar, og virðist félagið
styðja þá afstöðu með því einu að vísa til þess, að félagið eða öllu heldur dótturfélagið Ísal
hafi samning um tiltekið orkuverð við Landsvirkjun skv. samningi frá 1975 og sá samningur
sé ónæmur fyrir öllum breytingum á aðstæðum eða brostnum forsendum. Er líklegt að
félagið muni bera fyrir sig þá almennt viðurkenndu réttarreglu í landsrétti flestra ríkja sem
og alþjóðarétti, er segir að samninga skuli halda (pacta sunt servanda), en hafna
sambærilegri og jafnalmennt viðurkenndri réttarreglu um áhrif breyttra aðstæðna á
samningsskuldbindingar (rebus sic stantibus). Þá er líklegt að Alusuisse muni og bera fyrir
sig að samkeppnisaðstaða bræðslunnar í Straumsvík leyfi ekki neinar orkuverðshækkanir og
vísi því til stuðnings til ársreikninga Ísal á síðustu árum og reyndar allt frá upphafi. Er líklegt
að Alusuisse hafni þeim sjónarmiðum, að Alusuisse hafi hag af því að selja bræðslunni súrál
og anóður frá dótturfyrirtæki sínu á verði, sem Alusuisse ákveður nánast einhliða, svo og að
það hafi hag af kaupum á áli af Ísal til notkunar eða endursölu á verði sem félagið ákveður
einnig nánast einhliða. Ennfremur er ólíklegt að Alusuisse viðurkenni að það hafi hag af því
að fá 1.5% sölulaun af áli, sem það kaupir fyrir sjálft sig af Ísal, og 2.2% þóknun fyrir
tækniaðstoð og fyrir að útvega Ísal hráefni "á bestu fáanlegum kjörum". Ennfremur er
líklegt að Alusuisse geri lítið úr þeim hagsmunum sem fólgnir eru í skattgreiðslum
dótturfélagsins Ísal hér á landi og því, að Ísal greiðir hvorki aðflutningsgjöld né
útflutningsgjöld hér á landi, og ennfremur er líklegt að Alusuisse telji það litlu varða
hagsmuni sína, að það þarf sjálft ekki að greiða neina skatta af tekjum sem samsteypan aflar
hér á landi, hvorki af söluþóknun, tækniaðstoðarþóknum, vaxtatekjum né arði af hlutafé
Ísal.

Líklegt er að Alusuisse bendi á að skv. 38. gr. aðalsamnings aðila séu hækkanir á
byggingar- og rekstrarkostnaði virkjana Íslendinga ekki forsenda að breytingum, um-
skiptum eða undanþágu frá neinu ákvæði aðalsamnings eða fylgisamninga, þ. m. t.
rafmagnssamnings. Alusuisse mun líklega og benda á ákvæði Sl. gr. aðalsamnings og 28. gr.
rafmagnssamnings um að breytingar á samningunum skuli einungis gerðar með viðbótar-
samningum undirrituðum af aðilum.

Um þessi sjónarmið vísast til greinargerðar Þorgeirs Örlygssonar, lögfræðings, um
endurskoðun álbræðslusamninganna með lagasetningu, en greinargerðin fylgir frumvarpi
þessu. Ennfremur vísast til greinargerðar Charles J. Lipton, prófessors, um grundvöll þess
að krefjast endurskoðunar fjárfestingarsamninga til langs tíma eða til þess að grípa til
einhliða aðgerða, en greinargerðin er fylgiskjal með frumvarpi þessu.

Meginniðurstöður þessara tveggja fræðimanna eru þær, að heimilt sé að breyta einhliða
ákvæðum í slíkum samningum, sem samningi Alusuisse við íslensku ríkisstjórnina, og lýsir sá
fyrrnefndi sjónarmiðum í íslenskum rétti og rétti annarra norrænna þjóða, en sá síðarnefndi
almennri alþjóðlegri réttarþróun á þessu sviði.

Til að varpa ljósi á álitaefnið er rétt að taka í greinargerð þessa nokkrar tilvitnanir í
greinargerð Þorgeirs Örlygssonar.
1) Um fordæmi þess að gripið sé inn í samninga með íslenskri löggjöf segir á bls. 13:

"Þess var áður getið, að það væri eigi fordæmislaust að ríkisvaldið grípi inn í gerða
samninga með lagasetningu. Þannig má t. d. finna þess dæmi, að umsamdar verðbóta-
hækkanir launa í samningum vinnuveitenda og samtaka launafólks hafi verið skertar og
á það einnig við um kjarasamninga, sem ríkisvaldið er aðili að. Nýjasta dæmi þessa eru
bráðabirgðalög nr. 79/1982 frá 21. ágúst sl. um efnahagsaðgerðir. Segir í 1. gr.
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bráðabirgðalaga þessara, að vegna samdráttar þjóðartekna og í þeim tilgangi að draga
úr víxlgangi kaupgjalds og verðlags skuli frá 1. desember 1982 fella niður helming þeirra
verðbóta á laun, er ella hefðu orðið vegna ákvæða í 48.-52. gr. laga nr. 13/1979, sbr. 5.
gr. laga nr. 10/1981.

Þær aðgerðir, sem bráðabirgðalögin gera ráð fyrir að framkvæmdar verði, eru í 1.
gr. laganna réttlætt ar með því að þjóðartekjur hafi dregist saman og því væntanlega gert
aðgerðir þessar nauðsynlegar, og tilgangi lagasetningarinnar lýst svo, að þær séu
framkvæmdar til þess að draga úr víxlgangi kaupgjalds og verðlags."

2) Um sérreglur í íslenskum lögum sem heimila ógildingu ósanngjarnra samningsákvæða
segir á bls. 19:

"Eins og nánar verður gerð grein fyrir í þætti 5.0. hér á eftir má finna þess dæmi í
íslenskri löggjöf, að ákvæði í samningum, sem eru bersýnilega ósanngjörn í garð annars
samningsaðilja, er heimilt að meta ógild. Má hér sem dæmi nefna ákvæði í höfunda-
lögum, vátryggingasamningalögum, húsaleigulögum, ábúðarlögunum frá 1961,
þ. e. a. s. ýmsum lögum um einstakar samningstegundir. Eins og nánar verður rakið í
þætti 5.0. eru lagaákvæði þessi viss vísbending um almenna heimild dómstóla til þess að
virða að vettugi ósanngjörn samningsákvæði, enda má og finna þess dæmi úr íslenskri
réttarframkvæmd, eins og nánar verður skýrt í 5.0., að íslenskir dómstólar hafa vikið til
hliðar samningsákvæðum, sem að þeirra mati hafa verið ósanngjörn í garð annars
samningsaðilja. "

3) Um dæmi úr íslenskri dómaframkvæmd um heimildir til að víkja til hliðar ósanngjörnum
samningsákvæðum segir á bls. 32:

"Finna má þess dæmi úr íslenskri dómaframkvæmd, að dómstólar hér á landi hafa
tekið sér það vald að heimila öðrum samningsaðilja einhliða hækkun umsamins verðs
samkvæmt samningi, jafnvel þó svo að rétti til þess að krefjast leiðréttingar samnings-
verðsins hafi ekki verið til að dreifa samkvæmt viðkomandi samningum. Virðast
sanngirnissjónarmið fyrst og fremst hafa legið til grundvallar niðurstöðunum í dómum
þessum og athyglisvert er, að ágreiningsefni í öllum þeim málum, sem um ræðir, fellur
utan sviðs þeirra einstöku laga um tilteknar samningstegundir, sem getið var í 5.4. hér
að framan.

Í þremur af þessum dómum var réttur til einhliða hækkunar viðurkenndur, en í
fjórða málinu, þ. e. Hrd. 1940,478, var dómur héraðsdóms ómerktur vegna galla á
málsmeðferð, en eigi að síður tekið fram í dómi Hæstaréttar, þó svo að sakarefnið hlyti
þar ekki efnisúrlausn, að ákvæði leigusamnings þess, er um var deilt í málinu, um
endurgjald fyrir lóðarafnot hafi ekki getað bundið lóðareiganda um ófyrirsjáanlega
framtíð, þar sem samningurinn hafi verið óuppsegjanlegur. Skal nú gerð grein fyrir
dómum þessum, en áður er vikið að dómi Hæstaréttar í Hrd. 1955,691, þar sem
brostnar forsendur samningsákvæðisins leiddu til þeirrar niðurstöðu að lóðareigandi gat
krafist hækkunar lóðarverðsins, sbr. 5.3. hér að framan."

4) Um ólögfesta meginreglu í íslenskum rétti er heimilar að víkja til hliðar ósanngjörnum
samningsákvæðum segir á bls. 41-42:

"Eins og rakið var í 5.5. hér að framan má víst telja, að til sé í íslenskum rétti
ólögfest me$inregla, er heimilar að víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum.
Regla þessi felur það í sér, eins og Karsten Gaarder bendir á og rakið er í 5.6. hér að
framan, að dómstólar þurfa ekki að veita lögvernd samningsákvæðum, sem eru
bersýnilega ósanngjörn í garð annars samningsaðilja. Það er eitt af megineinkennum
eignarréttinda (fjárverðmæta), að eigandi þeirra hefur aðild til þess að leita aðstoðar
dómstóla og yfirvalda til verndar rétti sínum (sbr. Ólafur Lárusson, Eignaréttur,
MCML, bls. 12."
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5) Um setningu laga um leiðréttingu orkuverðs segir á bls. 26:
"Þess er áður getið (bls. 12-14), að ætla verði, að löggjafinn geti gripið inn í gerða

samninga, jafnvel samninga sem ríkið sjálft er aðili að, þegar lagasetning hefur það að
markmiði að leiðrétta samningsákvæði, þegar slíkt er nauðsynlegt vegna brostinna
forsendna eða breyttra aðstæðna eftir gerð samnings.

Áður hefur og verið greint frá því sjónarmiði fræðimanna (bls. 21), að ríkið eins og
aðrir samningsaðiljar geti borið fyrir sig reglurnar um brostnar forsendur og afleiðingar
þeirra, ef skilyrði þess eru fyrir hendi á annað borð. Virðast fræðimenn eins og t. d.
Andenæs gera ráð fyrir því, að með lagasetningu sé þá hægt að ná fram leiðréttingu
viðkomandi samningsákvæðis vegna brostinna forsendna. Hefur verið á það bent af
sömu fræðimönnum, að löggjafinn geti þá að nokkru metið það, hvort skilyrðum þess
að bera fyrir sig brostnar forsendur sé fullnægt. Í ljósi þessa verður að ætla, að Alþingi
geti leiðrétt orkuverðið samkvæmt rafmagnssamningi ÍSALs og Landsvirkjunar til
samræmis við upphaflegt samningsmarkmið, ef það er mat löggjafans, að forsendur
verðákvæðisins séu brostnar. Rétt er að hafa í huga í þessu sambandi, að dómstólar hafa
vald til þess að meta það, hvort hinum efnislegu skilyrðum þess að bera fyrir sig
brostnar forsendur hafi í raun verið fullnægt, og þá jafnframt, hvort einhliða leiðrétting
hafi verið lögmæt."

7. Um brostnar forsendur.
Eins og fyrr er getið eru ekki önnur ákvæði í aðalsamningi og rafmagnssamningi sem

fjalla um breytingar á samningunum en Sl. gr. í aðalsamningi og 28. gr. í rafmagnssamningi,
en báðar segja greinar þessar, að breytingar á viðkomandi samningi verði ekki gerðar nema
með viðbótarsamningi. Um aðalsamning er sagt að Alþingi skuli staðfesta breytingu á
honum, en í rafmagnssamningi er sagt að viðbótarsamningur skuli vera löglega undirritaður.

Einnig er áður vikið að 38. gr. aðalsamnings, sem segir að hækkanir eða lækkanir á
byggingar- og rekstrarkostnaði bræðslu, virkjunar, hafnar og skyldra mannvirkja skuli ekki
vera forsenda að breytingum, umskiptum eða undanþágu frá (modification or reformation
of or relief from) neinum ákvæðum samnings þessa eða neins fylgisamninganna og skulu
engin áhrif hafa á skuldbindingar aðila hans og þeirra. Líklegast er að ákvæði þetta, sem
mun mega rekja til fulltrúa Alusuisse, vísi til hinna almennu reglna um brostnar forsendur
og breyttar aðstæður. Talsmenn félagsins, sem fyrst og fremst sóttust eftir lágu orkuverði
hér á landi, hafa að líkindum gert sér grein fyrir að teflt var á tæpasta vað af hálfu Íslendinga
með orkuverð ið , sem var ákveðið lítið eitt fyrir ofan kostnaðarverð orkunnar, en
kostnaðarverðið var byggt á áætlunum um væntanlegan stofnkostnað Búrfellsvirkjunar.
Hefur Alusuisse viljað reyna að tryggja sig fyrir áhrifum þess á raforkuverðið, að
framleiðslukostnaður reyndist hærri en áætlað var, vegna þess að stofnkostnaður virkjunar-
innar yrði hærri en reiknað hafði verið með. Verður að álykta að Alusuisse hafi með þessu
viðurkennt að það hafi verið ein af forsendum Íslendinga, að raforkuverðið yrði nægilega
hátt til að greiða framleiðslukostnaðarverð orkunnar frá Búrfelli og Alusuisse hafi með
þessu ákvæði viljað tryggja að áhættuna af þessari forsendu bæru Íslendingar einir og
áhættan væri Alusuisse óviðkomandi. En með þessu viðurkennir Alusuisse gildi reglunnar
um brostnar forsendur og breyttar aðstæður. Alusuisse var ljóst, að margar forsendur lágu
að baki ákvörðun Íslendinga um að semja á þann hátt við Alusuisse sem gert var aðrar en að
áætlaður stofnkostnaður virkjana yrði ekki hærri en svo að umsamið orkuverð yrði lítið eitt
hærra en kostnaðarverð orkunnar. Nefna má sem dæmi ytri tolla Efnahagsbandalags
Evrópu, raforkuverð til álvera í Bandaríkjunum og Evrópu, stöðugleika bandaríkjadollars
o. fl. Þá var það og forsenda að tekjur ríkissjóðs af skattgreiðslum frá bræðslunni yrðu
verulegar og nálægt 50% af tekjum af raforkusölu hið minnsta. Slíkar tekjur hafa að
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verulegu leyti brugðist. Hlutfall orku og skatta af framleiðslukostnaði hafa orðið miklu lægri
en byggt var á, en áætlanir þar að lútandi voru byggðar á upplýsingum frá Alusuisse um
fyrirhugaðan rekstur. Augljóst er að Íslendingar höfðu þess lítinn kost að meta upplýsing-
arnar frá Alusuisse um arðsemi hinnar fyrirhuguðu bræðslu og urðu alfarið að treysta á þá
útreikninga og hagkvæmni spár sem Alusuisse lagði fyrir íslensk stjórnvöld. Að svo miklu
leyti sem þær upplýsingar hafa brugðist hlýtur það að vera á áhættu Alusuisse.

Margvíslegar forsendur aðrar en forsendan um byggingarkostnað Búrfellsvirkjunar
hafa brostið og aðstæður hafa breyst á marga lund á ófyrirsjáanlegan hátt. Alusuisse hefur
ekki reynt að flytja áhættuna af þeim forsendum yfir á Íslendinga í aðalsamningi eða öðrum
samningum og því er nú unnt af Íslendinga hálfu að bera fyrir sig þessar breyttu aðstæður og
brostnu forsendur og breyta samningum aðila til samræmis við breyttar aðstæður og nýjar
forsendur m. a. með vísan til 38. gr. aðalsamnings.

Meðal ákvæða sem heimila Alusuisse að breyta skuldbindingum sínum sér í hag má
nefna 10. gr., en samkvæmt henni má félagið draga úr framleiðslu í bræðslu Ísal niður fyrir
lágmarksframleiðslumagn, ef framleiðsla annarra bræðsla félagsins er skert um sem svarar 1!4

af meðalframleiðslugetu á þremur mánuðum samfleytt, hvort sem er vegna söluvandkvæða
eða skorts á hráefnum eins og súráli eða anóðum.

Í skattakafla aðalsamnings er gerð tilraun til að ákvarða skattalega stöðu Ísal í landinu í
eitt skipti fyrir öll. Er samið um eitt framleiðslugjald sem komi í stað allra annarra skatta að
undanteknum þeim sem sérstaklega eru upp taldir. Þeir skattar og gjöld, sem Ísal greiðir
samkvæmt 31. gr., eru nákvæmlega skilgreindir og sagt að Ísal sé skylt að greiða "skatta og
gjöld, sem núgildandi lög gera ráð fyrir, að því marki og í þeim mæli, sem segir í þessari
málsgrein (svo og aðra svipaða skatta og gjöld, sem almennt eru þau sömu að upphæð og
síðar kunna að verða lögleidd)". Skattar þessir og gjöld eru minniháttar og flestir eins konar
endurgjald fyrir framlag af hálfu hins opinbera. Verður að ætla að hugsunin sé sú að Ísal
greiði þessi gjöld eða samsvarandi gjöld meðan félagið starfar og einnig þau gjöld, sem felld
eru niður með nýrri löggjöf, ef ekki kemur gjald eða skattur í staðinn. Sem dæmi má nefna
iðnaðarrannsóknargjald samkvæmt lögum nr. 64/1965, en lögin hafa verið felld úr gildi án
þess að nýtt gjald væri ákveðið í staðinn. Gjald samkvæmt lögunum virðist ísal eiga að
greiða áfram, enda þótt lögin séu felld úr gildi, til að skattaleg staða félagsins breytist ekki. Í
samningnum er því gerð tilraun til að semja um það að Alþingi afsali sér skattlagningarvald-
inu gagnvart Ísal og skuli staða þess félags vera sú hér á landi, en það beri ekki nýja skatta og
nýjar álögur til jafns við önnur fyrirtæki í landinu. Alusuisse óskaði eftir sambærilegri stöðu
fyrir dótturfyrirtæki sitt í Husnes í Noregi við stofnun þess nokkru áður en Ísal var stofnað,
en fékk ekki, enda talið óheimilt í Noregi og ógilt að stjórnskipunarlögum að semja á þann
veg.

f 33. gr. aðalsamnings er enn fjallað um skattalega stöðu Ísal og sagt að ákvæði
aðalsamnings og annarra samninga skuli ein ráða gjaldskyldu Alusuisse og Ísal-og eigi skuli
leggja neina aðra skatta og gjöld á Alusuisse og Ísal vegna starfsemi og athafna hér á landi á
samningstímanum og allt að tíu árum til viðbótar. Þá er og sérstaklega tekið fram að óheimilt
sé að leggja neins konar skatt á Ísal í sambandi við öflun, flutning, spennubreytingu,
afriðlun, notkun eða eyðslu á rafmagni sem bræðslunni er látið í té samkvæmt rafmagns-
samningnum að undanskildu því, sem greinir í aðalsamningi og rafmagnssamningnum.

Um gildi slíkra samningsákvæða er fjallað í greinargerð Þorgeirs Örlygssonar og vísast
til hennar þar um.

Sérstakt endurskoðunarákvæði er að finna í öðrum viðauka við aðalsamning frá 1975 og
er það nú í gr. 26.02 í aðals amningi , en þar er skilgreint hugtakið heimsmarkaðsverð áls eins
og það er notað í samningnum að því er varðar framleiðslugjald. Síðan segir að ef annar hvor
aðili telji þannig auglýst heimsmarkaðsverð á áli ekki sýna rétta mynd af markaðnum, þá
skuli aðilar taka upp samningaumleitanir í því skyni að reyna að ná samkomulagi um

15



sanngjarnari mælikvarða á rétt markaðsverð. Í ákvæði þessu er því lögð skylda á aðila til að
breyta samningi þegar tilteknar aðstæður eða forsendur breytast. Af þessu ákvæði má
e. t. v. álykta sem svo, að almennt geti aðilar krafist breytinga á samningi þegar aðstæður
breytast, en ástæða hafi þótt til að setja sérstakt ákvæði um þetta eina atriði, en það sé
aðeins til sérstakrar áherslu.

Í 35. gr. 1. mgr. segir, að ríkisstjórnin skuli ekki á neinn hátt skerða meðferð
fjárfestinga Alusuisse og Ísal með ósanngjörnum eða hlutdrægum aðgerðum. Í 35. gr. 2. og
3. mgr. eru áréttuð eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar (67. gr.). Ekki er unnt að túlka þá
grein öðruvísi en þannig, að verið sé að ítreka að Alusuisse hafi sömu vernd eigna sinna á
Íslandi og aðrir útlendingar, en félagið mun hafa viljað tryggja sig gegn hugsanlegum
breytingum á stjórnarskránni með ákvæði þessu.

Um deilumál er ákvæði í 46. gr. aðalsamnings og þar lögð sú skylda á aðilana að reyna
að jafna ágreining sín á milli í góðri trú á vinsamlegan hátt.

Af framangreindu er ljóst, að ekki er að finna í aðalsamningi eða rafmagnssamningi
nein bein almenn ákvæði um skyldu aðila til samningsgerðar, annaðhvort við tilteknar
aðstæður eða á vissu árabili. Þar er heldur ekki að finna neitt bann við því að breyta
ákvæðum samninganna og beinlínis gert ráð fyrir slíkum breytingum í 51. gr. aðalsamnings
og 28. gr. rafmagnssamnings. Einna helst er að finna vísbendingu um þetta í ákvæði í 38. gr.,
sem ætlað er að koma í veg fyrir að brostnar forsendur á alveg sérstaklega afmörkuðu sviði
leiði til breytinga á samningum aðila. Af þeirri grein má gagnálykta að breyttar aðstæður og
brostnar forsendur á öðrum sviðum geti heimilað öðrum aðilanum leiðréttingu. Á réttinn til
endurskoðunar hefur einkum reynt eftir orkuverðshækkunina í heiminum eftir olíuverðs-
hækkunina 1973, en þá vildi svo til að Íslendingar þurftu að fá hækkun á orkuverði, en
Alusuisse þurfti að fá skattgjald sitt lækkað, en það stefndi í margfalda hækkun vegna örra
hækkana á heimsmarkaðsverði á áli. Um áhrif brostinna forsendna á samningana mátti
stjórnendum og lögmönnum Alusuisse vera ljóst. Svissnesk lög eru t. d. ótvíræð að þessu
leyti en í greinargerð Charles J. Lipton er þeim ákvæðum lýst þannig:

"Í Sviss hefur úrlausn verið veitt sökum breyttra kringumstæðna með skírskotun til 2.
greinar lögbók ar þeirra og greina 119 og 373 í lagabálki um kröfurétt. Í áðurnefndum
greinum segir ef um "contrat d'enterprise" er að ræða:

"Ef framkvæmd verksins er hindruð eða verður sérstaklega erfið vegna óvenjulegra
kringumstæðna sem ómögulegt er að sjá fyrir eða eru ekki taldar upp meðal atvika sem
aðilar hafa talið upp yfir kringumstæður sem sjá mætti fyrir má dómari hækka
samningsverð eða fella úr gildi samninginn."
Í 119. gr. lagabálks um kröfur segir:
,,1. Krafan fellur niður þegar efndir verða ómögulegar vegna kringumstæðna sem ekki

varða skuldara.
2. Sé um tvíhliða samning að ræða, skal skuldari, ef hann losnar undan efndum á

fyrrgreindan hátt, greiða samkvæmt reglum um ólögmæta auðgun það sem hann hefur þegar
fengið og má ekki krefja um það sem eftir stendur.

3. Undanþegin þessu ákvæði eru tilvik þar sem lög eða samningar mæla svo fyrir, að
kröfuhafi skuli bera áhættu jafnvel áður en krafan er efnd."

Með því að beita þessum reglum og stundum með vísan til meginreglna laga hafa
svissneskir dómstólar að fullu viðurkennt kenningar um imprévision:

"Ójafnvægi sem verður milli greiðslu og gagngreiðslu vegna breyttra kringumstæðna
verða að leiða til endurskoðunar eða breytinga á samningi ef slíkt ójafnvægi er meiri háttar,
augljóst og óhóflegt." "
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8. Endurskoðun samninga.
Upphaf endurskoðunar aðalsamnings og rafmagnssamningsins árið 1975 má m. a. rekja

til samningaviðræðna fulltrúa ríkisstjórnarinnar og Landsvirkjunar við Alþjóðabankann árið
1973 um lán til Sigölduvirkjunar, en í bréfi Landsvirkjunar til bankans 20. des. 1973 segir
m. a., að með hliðsjón af viðræðum við bankann og með það í huga að uppfylla
arðsemiskröfur bankans staðfesti Landsvirkjun að hún hafi í hyggju m. a. að grípa til þeirra
aðgerða að leita eftir endurskoðun á aðalsamningi og rafmagnssamningi í samvinnu við
ríkisstjórnina og Alusuisse að því er varðar gildandi gjaldskráruppbyggingu og semja við Ísal
um gjald fyrir viðbótarorku, sem skili Landsvirkjun hæfilegum arði. Ennfremur að afla
framvegis í samningum um orkusölu samþykkis kaupenda við verðbreytingarákvæðum til að
vega á móti hækkuðum framleiðslukostnaði og verulegum sveiflum í verðmæti gjaldmiðla.

Á árunum 1974-1975 fóru síðan fram viðræður milli ríkisstjórnarinnar og Alusuisse og
óskaði ríkisstjórnin eftir hækkuðu orkuverði og verðbreytingarákvæði. Alusuisse óskaði
eftir hagstæðari skattgjaldsreglum og stækkun bræðslunnar, svo og viðurkenningu á
skilningi sínum á meðferð skattinneignar félagsins hjá íslensku ríkisstjórninni.

Í aðfararorðum viðaukasamnings aðila dagsetts 10. desember 1975 er forsendum aðila
m. a. lýst þannig:

Ríkisstjórnin og Alusuisse óska að gera verulegar breytingar áframleiðslugjaldi
ÍSALs, og greiðsluháttum þeim, er um það gilda, í ljósi þeirrar þróunar, sem orðið
hefur í áliðnaði og á efnahagsástandi í heiminum síðan aðalsamningurinn var gerður, og
til að halda því markmiði að tryggja reglulegar skattgreiðslur úr hendi ÍSALs, en sneiða
hjá sveiflum á þeim, er bersýnilega séu úr samhengi við raunverulega efnahagsstöðu
fyrirtækisins.

Landsvirkjun og ÍSAL óska að gera verulegar breytingar á verði fyrir samnings-
bundið rafmagn til bræðslunnar, með samþykki ríkisstjórnarinnar og Alusuisse, í ljósi
þeirrar þróunar, sem orðið hefur í orkumálum og á efnahagsástandið í heiminum síðan
rafmagnssamningurinn var gerður, og til þess að veita kost á aðlögun að síðari þróun
með hæfilegri stigbreytingu á verðinu.
Enda þótt fulltrúar Alusuisse hafi jafnan haldið því fram í viðræðum, að ekki kæmi til

álita að gera annars konar samkomulag en það, að Alusuisse fengi í sinn hlut jafnmikið og
það léti af hendi, þá fer ekki á milli mála að Alusuisse hefur með fyrrgreindum
aðfararorðum viðurkennt að breyttar aðstæður, sem felast í þróun í áliðnaði, orkumálum og
efnaha$sástandi í heiminum, leiði til þess að óhjákvæmilegt geti orðið að breyta samningum
aðila. I þessu dæmi árið 1975 vildi svo til að báðir aðilar höfðu hagsmuni af því að ráðast í
endurskoðun samninganna, en réttmæti og nauðsyn leiðréttingar hefði verið jafnmikil, enda
þótt aðeins annar aðilinn hefði orðið fyrir tjóni af þróuninni.

Ekki er ástæða til að meta það hér, hvort öðrum hvorum aðilanum var meiri nauðsyn en
hinum á endurskoðun 1975, en augljóst er að nauðsyn beggja var veruleg. Ekki verður
heldur lagt á það mat hvort öðrum hvorum tókst að fá meiri hagsmuni út úr samningsgerð-
inni en hinum. Það sem skiptir máli er að báðir aðilar viðurkenndu í raun að leiðrétting á
samningi við breyttar aðstæður er lögvarinn réttur samningsaðila.

9. Sérstaða langtímasamninga um nýtingu náttúruauðlinda
Samningar sem varða nýtingu náttúruauðlinda hafa sérstöðu meðal alþjóðlegra

fjárfestingarsamninga til langs tíma. Sú sérstaða er grundvölluð á þeim nánu tengslum sem
eru milli nýtingar á náttúrulegum auðlindum ríkja og beitingu á fullveldisrétti þeirra:

Í þjóðarétti hafa á undanförnum árum þróast almennar reglur um meðferð fullveldis-
réttar yfir náttúruauðlindunum. Í ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna um ævarandi
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fullveldi ríkja yfir náttúruauðlindunum, sem samþykkt var 14. desember 1962, er því lýst
yfir:
,,1. Að réttindi þjóða og ríkja til ævarandi fullveldis yfir náttúruauðlegð og náttúruauð-

lindum skuli nýta til framfara fyrir þjóðarheildina og til góðs fyrir þegna viðkomandi
ríkis.

2. Að rannsóknir, þróun og nýting slíkra auðlinda, svo og innflutningur fjármagns í þeim
tilgangi, skuli vera í samræmi við þær reglur, og með þeim skilyrðum, sem þjóðir og ríki
telja nauðsynleg eða æskileg, hvað varðar leyfi til, höft á eða bann við slíkri starfsemi.

3. Að þegar leyfi til fjárfestingar eru veitt skal um hið innflutta fjármagn, og tekjur af því,
fara samkvæmt gildandi löggjöf í viðkomandi ríki og samkvæmt alþjóðalögum. Arður af
slíkri fjárfestingu skal skiptast milli fjárfestingaraðilans og ríkisins, sem í hlut á, í
hlutföllum sem samkomulag næst um hverju sinni. Gæta skal þess þó að óskorað
fullveldi ríkja yfir náttúruauðlindum verði aldrei skert.

4. Að þjóðnýting, eignarnám eða eignarupptaka skuli vera grundvölluð á almenningsheilI,
þjóðaröryggi, eða öðrum þjóðarhagsmunum sem viðurkennt er að eru hafnir yfir
persónulega hagsmuni og einkahagsmuni, innlenda sem erlenda. Í slíkum tilvikum
skulu eigandanum greiddar sanngjarnar bætur samkvæmt þeim réttarreglum sem í gildi
eru í því ríki, sem grípur til slíkra aðgerða í krafti fullveldis síns og samkvæmt reglum
þjóðaréttar. Þegar deilt er um bótaskyldu samkvæmt þessari grein skulu úrræði
viðkomandi ríkis til lausnar slíkum deilum reynd til hins ítrasta til að útkljá deiluna. Hafi
fullvalda ríki og fjárfestingaraðili samið svo um skal skera úr ágreiningnum með gerð
eða fyrir alþjóðlegum dómstól.

5. Að frjáls og þjóðrækin beiting fullveldisréttar þjóðar yfir náttúruauðlindunum skuli
framkvæmd með gagnkvæmri virðingu milli ríkja, sem grundvölluð skal á fullvalda
jafnrétti allra ríkja.

6. Að alþjóðleg samvinna, er miði að efnahagslegum framförum þróunarríkja, hvort sem
um er að ræða fjárfestingu opinberra eða einkaaðila, tækniaðstoð eða skipti vísinda-
legra upplýsinga, skal hafa það að markmiði að þróa aukið efnahagslegt sjálfstæði
þjóðarinnar og skal vera grunduð á virðingu fyrir fullveldi ríkis yfir náttúruauðlindum
þess og auðlegð.

7. Að brot á rétti þjóða og ríkja til fullveldis yfir náttúruauðlindum þess er gagnstætt anda
og meginreglum stofnskrár hinna Sameinuðu þjóða, og hindrar þróun alþjóðasamstarfs
og friðsamlega sambúð ríkja.

8. Að alþjóðasamninga um erlendar fjárfestingar, sem gerðir eru við eða milli fullvalda
ríkja, skuli virða; ríki og samtök þeirra skulu vandlega og samviskusamlega virða
fullveldi þjóða og ríkja yfir náttúruauðlegð og auðlindum í samræmi við stofnskrá
Sameinuðu þjóðanna og þær meginreglur sem settar eru fram í þessari ályktun."
Telja verður að með ofangreindri ályktun hafi allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna

verið að skrá alþjóðlegan venjurétt á þessu sviði. Síðari réttarframkvæmd ríkja hefur fest
reglur þessar í sessi. Jafnframt hefur réttarþróunin á þessu sviði verið staðfest af síðari
ákvörðunum Sameinuðu þjóðanna, svo sem yfirlýsingu um nýskipan efnahagsmála í
heiminum, sem samþykkt var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 1974, og stofnskrá um
efnahagslegan rétt og skyldur ríkja sem einnig var samþykkt á allsherjarþinginu 1974.

Tveir alþjóðasamningar sem gerðir voru á vegum Sameinuðu þjóðanna skapa
grundvöllinn að alþjóðlegri mannréttindavernd samtímans. Það er samningur um borgaraleg
og stjórnmálaleg réttindi annars vegar og samningur um efnahagsleg, félagsleg og
menningarleg réttindi hins vegar. Báðir voru samningar þessir samþykktir af allsherjarþingi
Sameinuðu þjóðanna 16. desember 1966. Flest aðildarríki Sameinuðu þjóðanna eru aðilar
að samningunum. Í 1. gr. 2. mgr. samninganna eru samhljóða ákvæði er staðfesta helgi
reglunnar um ævarandi fullveldi ríkja yfir náttúruauðlindum, en þar segir:
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"Allar þjóðir mega, í sínu eigm markmiði, ráðstafa óhindrað náttúruauðæfum og
auðlindum sínum brjóti það ekki í bága við neinar skuldbindingar sem leiðir af alþjóðlegri
efnahagssamvinnu, byggðri á grundvallarreglunni um gagnkvæman ábata og þjóðarétti.
Aldrei má svipta þjóð ráðum sínum til lífsviðurværis."

Á grundvelli meginreglna um fullveldi yfir náttúruauðlindunum hafa fjölmargir
samningar til langs tíma, milli ríkisstjórna og erlendra fjárfestingaraðila, um nýtingu
náttúruauðlinda verið endurskoðaðir, í vissum tilvikum einhliða með löggjöf eða á annan
hátt.

Ennfremur er rétt að minna á að samkvæmt ofangreindum meginreglum er það ekki
einasta réttur heldur skylda ríkisstjórna að beita fullveldisrétti ríkis til að tryggja þegnunum
réttláta hlutdeild í arði af nýtingu náttúruauðlindanna. Með hliðsjón af því að Alusuisse
hefur neitað að taka upp raunhæfar viðræður við stjórnvöld um leiðréttingu orkuverðs-
ákvæða samninganna er því lagt til að tryggt verði með löggjöf að hlutdeild þjóðarinnar rýrni
ekki frá því sem fyrirhugað var 1966 er samningarnir voru gerðir.

Að lokum er rétt að minna á ályktun Alþingis sem samþykkt var 15. febrúar 1972 um
landhelgismál, en markmiðin með þeirri ályktun og því frumvarpi tillaga sem hér er lagt
fram eru þau sömu: að tryggja óskorað fullveldi íslenska ríkisins yfir náttúruauðlindum þess.

Í þingsályktuninni segir:
"Alþingi Ítrekar þá grundvallarstefnu Íslendinga, að landgrunn Íslands og hafsvæðið

yfir því sé hluti af íslensku yfirráðasvæði, og ályktar eftirfarandi:
1. Að fiskveiðilandhelgin verði stækkuð þannig, að hún verði 50 sjómílur frá grunnlínum

allt í kringum landið, og komi stækkunin til framkvæmda eigi síðar en 1. september
1972.

2. Að ríkisstjórnum Bretlands og Sambandslýðveldisins Þýskalands verði enn á ný gerð
grein fyrir því, að vegna lífshagsmuna þjóðarinnar og vegna breyttra aðstæðna geti
samningar þeir um landhelgismál, sem gerðir voru við þessi ríki 1961, ekki lengur átt við
og séu Íslendingar ekki bundnir af ákvæðum þeirra.

3. Að haldið verði áfram samkomulagstilraunum við ríkisstjórnir Bretlands og Sambands-
lýðveldisins Þýskalands um þau vandamál, sem skapast vegna útfærslunnar.

4. Að unnið verði áfram í samráði við fiskifræðinga að ströngu eftirliti með fiskistofnum
við landið og settar, eftir því sem nauðsynlegt reynist, reglur um friðun þeirra og
einstakra fiskimiða til þess að koma í veg fyrir ofveiði.

5. Að haldið verði áfram samstarfi við aðrar þjóðir um nauðsynlegar ráðstafanir til þess að
koma í veg fyrir mengun sjávar og heimilar ríkisstjórninni að lýsa einhliða yfir sérstakri
mengunarlögsögu á hafinu umhverfis Ísland."

10. Er leiðrétting orkuverðs með löggjöf dulið eignarnám?
Hugsanlegt er, að því verði haldið fram, að aðgerðir íslenskra stjórnvalda, sem leiða til

hækkaðs raforkuverðs til Ísal án þess að samþykki Alusuisse liggi fyrir, megi jafna til
eignarnáms að hluta og að fullar bætur eigi að koma fyrir.

Á slíkar röksemdir er erfitt að fallast. Raforkuverðið var ekki óeðlilegt árið 1966, þegar
upphaflega var um það samið, hvort sem miðað var við raforkuverð, sem þá var algengt að
álver greiddu, eða annan mælikvarða. Ennfremur skerti það samkeppnisstöðu álversins, að
greiða þurfti toll af áli frá Íslandi, sem selt var til ríkja Efnahagsbandalags Evrópu. Færðu
fulltrúar Alusuisse að því rök, að félagið gæti greitt verulega hærra verð fyrir orkuna, ef
Ísland fengi tollfrjálsan aðgang að markaði ríkja EBE.

Síðan hefur það gerst, að verð á raforku til álvera hefur stórhækkað og er nú að
meðaltali 3 til 4 sinnum hærra en til álversins í Straumsvík. Þetta á einnig við um raforkuverð til
til álvera í eigu Alusuisse, því meðalverð sem fyrirtækið greiðir nú er um það bil 3 sinnum
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hærra en verðið til álversins í Straumsvík. Þá hefur Ísal fengið tollfrjálsan aðgang að markaði
ríkja EBE.

Alusuisse gat ekki búist við því árið 1966 eða síðar, að raforkuverðið á Íslandi lækkaði
sífellt miðað við orkuverð til álvera annars staðar og það fengi staðist að Alusuisse bæri fyrir
sig að Ísland yrði að taka áhættuna eitt af því að raforkuverðið til Ísal yrði því æ hagstæðara,
jafnframt því sem orkuverð til almenningsveitna yrði æ hærra til að unnt yrði að standa við
afhendingu á orku til Ísal.

Leiðrétting á orkuverði til Ísal, sem tæki tillit til forsendna samningsaðila og breyttra
aðstæðna, hefði það í för með sér að Ísal myndi greiða ámóta orkuverð og samkeppnisaðilar
bræðslunnar og með því myndi ekki vera talið að verið væri að ganga á eignir Ísal hér á landi.
Slík leiðrétting yrði því ekki metin jafngild eignarnámi, sem heimilaði Ísal eða Alusuisse
bótarétt.

Jafnframt er augljóst, að Alusuisse verður að viðurkenna rétt ríkisins til að beita
fullveldi sínu með því að skipa málum með lögum og telji Alusuisse slíka löggjöf brjóta gegn
lögvernduðum rétti sínum verður félagið að leggja þann ágreining fyrir dómstól. Alusuisse
getur ekki neitað að fara að íslenskum lögum hér á landi.

11. Lögbundinn fyrirvari um lágmarksverð í 11. gr. 2. mgr. laga nr. 59/1965 um
Landsvirkjun.

Aðeins hefur verið vikið að því, að í gildi hafi verið árið 1966það ákvæði 2. mgr. ll. gr.
laga um Landsvirkjun sem mælir fyrir um lágmarksverð orku til stóriðju, sem ráðherra getur
samþykkt, svo bindandi sé að lögum. Á það var og bent, að um þetta ákvæði laga var
Alusuisse kunnugt. Rafmagnssamningurinn milli Landsvirkjunar og Ísal var gerður eftir að
lögin um Landsvirkjun voru samþykkt og ákvæðið í 11. gr. 2. mgr. var einkum sett vegna
fyrirhugaðs samnings um stórfellda sölu á orku til álvers og vegna þess að samningurinn átti að
gilda um langa hríð. Rafmagnssamningurinn var ekki lagður fyrir Alþingi til samþykktar
árið 1966 né heldur síðar er samið var um breytingar á honum. Hann hefur því ekki lagagildi
á Íslandi.

Sú forsenda fyrir rafmagnssamningnum að hann mætti ekki leiða til hækkunar á verði á
orku til almenningsveitna var skv. framansögðu kunn Alusuisse og má líta svo á, að hún hafi
verið viðurkennd af Alusuisse, þar sem félagið óskaði ekki sérstaklega eftir að vera óháð
þeirri reglu, sem þó var sett sérstaklega vegna samningsviðræðna við Alusuisse árið 1965.

Af þessu verður ályktað, að það myndi hafa fullt gildi að lögum, að ráðherra orkumála
afturkallaði samþykki sitt við orkuverðinu og tilkynnti Landsvirkjun og Alusuisse hvert væri
það lágmarksverð til Ísal, sem ekki hefði í för með sér hærra orkuverð til almenningsveitna
en ella.

Það gæti talist ókostur við þessa leið að draga mætti í efa að ákvæðið væri nógu
skýrt um það, hvernig meta skyldi hvenær verð á raforku til stóriðju telst hafa í för með sér
meiri hækkun á orkuverði til almenningsveitna en ella.

Af þeirri ástæðu er lagt til að löggjafarleiðin verði farin og lagt til skv. 1. gr. að
lágmarksverð verði skilgreint í lagatextanum sjálfum til bráðabirgða í stað þess að ráðherra
einn meti hækkunarþörfina.

12. Meginniðurstöður.
Meginniðurstöður af framansögðu eru þessar:

a) Íslenskar réttarreglur eru því ekki í vegi, að leiðrétting á verðákvæðum á langtímasamn-
ingum geti verið lögmætar.
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b) Skilyrði þess eru, að upphaflegar forsendur standist ekki eða verulegar breytingar verði
á öðrum sviðum.

e) Forsendur rafmagnssamnings aðila um verð fyrir orku eru löngu brostnar og ekki tókst
að leiðrétta þær árið 1975, er samningnum var breytt. Þá hafa aðstæður á þessu sviði
gjörbreyst bæði hér og annars staðar.

d) Heimilt er skv. íslenskum rétti að setja almenn lög, sem hafa í för með sér breytingar á
raforkuverðinu til Ísal, enda sé sú breyting innan hæfilegra marka miðað við
upphaflegar forsendur og breyttar aðstæður.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Hér er lagt til að orkuverð til Ísal hækki í 12.5 mill/kWst frá og með gildistöku laga
þessara. Tekið skal fram að ef orkuverð til Ísal hefði hækkað í 12.5 mill/kWst frá og með 1.
janúar 1983, myndu áætlaðar tekjur Landsvirkjunar aukast um 181.1 Mkr. fyrir yfirstand-
andi ár. Þessi tekjuaukning myndi lækka áætlaðan heildargreiðsluhalla Landsvirkjunar fyrir
1983 og 1982 um 38%. Þar af leiðandi myndi áætluð þörf á hækkun orkuverðs til
almenningsveitna á tímabilinu 1. febrúar 1983 til 31. desember 1983 lækka úr 125.9% í
51.3%. Eftir 29% hækkun til almenningsveitna, sem tók gildi 1. febrúar 1983, myndi 17.3%
hækkun 1. maí 1983 tryggja greiðslujöfnuð fyrir 1982 og 1983 samanlagt. Frekari hækkana
myndi þá ekki vera þörf á árinu til að jafna greiðslustöðu Landsvirkjunar.

Um 2. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.

Um 3. gr.
Í greininni er sett fram almenn viðmiðun vegna áframhaldandi viðræðna við Alusuisse

um endurskoðun raforkuverðákvæðis rafmagnssamningsins. Lagt er til að endurskoðun
skuli byggjast á þeirri grundvallarstefnu að raforkuverð í samningum til langs tíma við
stóriðjufyrirtæki megi ekki valda hærra raforkuverði til almenningsveitna en ella hefði
orðið. En það er sú viðmiðun sem samþykki ráðherra orkumála við upphaflegum samningi
um raforkusölu til Ísal byggðist á. Orðalag greinarinnar er að þessu leyti samhljóða 11. gr. 2.
mgr. laga nr. 59/1965 um Landsvirkjun.

Auk þessarar viðmiðunar er lagt til að tekið verði mið af heimsmarkaðsverði á áli,
framleiðslukostnaði á raforku og raforkuverði til álvera í heiminum. Samkvæmt niðurstöðu
starfshóps iðnaðarráðuneytisins sem skilaði áliti í ágúst 1982 var meðalverð á raforku til
álvera í heiminum í júlí 1982 rúmlega 22 mill/kWst. Heildarniðurstaða starfshópsins er að
eðlilegt raforkuverð til álversins sé 15-20 mill/kWst.

Um 4. gr.
Hér er lagt til, að sá fyrirvari verði á, að orkuverðið hækki miðað við 1. janúar 1984 ef

samningar takast ekki fyrir þann tíma. Jafnframt er lagt til að orkuverðið breytist upp frá því
í samræmi við breytingar á heimsmarkaðverði á áli samkvæmt viðmiðun sem notuð er í
samningunum við Alusuisse, eftir endurskoðun 1975, en þó án þeirrar skerðingar sem felst í
gildandi verðtryggingarákvæði .

Um 5. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.
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STAH.FSH6PUR UM
RAFORKUVERÐ TIL íSAL

Iðnaðarráðherra
Hjörleifur Guttormsson
Iðnaðarráðuneytinu
Arnarhvoli
101 REYKJAVíK

4. ágúst 1982

Með bréfi yðar dagsettu 9. janúar 1981 voru undirritaðir
skipaðir i starfsh6p til að gera athugun á þr6un raforkuverðs
til íslenska álfélagsins h.f. og afla gagna og röksemda fyrir
hækkun raforkuverðs til íSAL.

Starfsh6purinn hefur nú lokið störfum og sendir yður hér
með hjálagða skýrslu. Starfið hefur tekið lengri tima en i
upphafi var áætlað, en ástæða þess er m.a. sú að gagnaöflun
reyndist mun umfangsmeiri en áætlað hafði verið.

Heginniðurstaða starfsh6psins er sú, að gjörbreyttar for-
sendur frá þvi að raforkusamningurinn var gerður árið 1966 og
endurskoðaður árið 1975 réttlæti kröfur um að raforkuverðið
hækki i 15-20 mill/kWh miðað við núgildandi verðlag.

Niðurstaða þessi tekur fyrst og fremst mið af breyttum
forsendum varðandi framleiðslukostnað á raforku innanlands,
þr6un raforkuverðs til álvera annars staðar i heiminum og sam-
keppnisstöðu álverksmiðju á íslandi samanborið við verksmiðjur
i V-Evr6pu og N-Ameriku.

Starfsh6purinn hefur ekki tekið mið af þvi sérstaka ástandi
sem nú rikir á álmörkuðum enda gert ráð fyrir að þar sé um tima-
bundinn vanda að ræða. ! skýrslunni er heldur ekki fjallað um
hugsanlegar breytingar á öðrum ákvæðum álsamninganna, sem til
umræðu kunna að koma við endurskoðun þeirra og áhrif hefðu á
mat á endanlegum samningum, enda starfsh6pnum ekki falið að gera
athugun á öðrum þáttum en orkuverðinu.

Virðingarfyllst,

Hár Hariusson
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1. INNGANGUR

1.1 Skipun starfshópsins

Með bréfi dagsettu 9. janúar 1981 skipaði iðnaðarráðherra,
Hjörleifur Guttormsson, starfshóp til að athuga raforkuverð til
Islenska álfélagsins h.f. Starfshópurinn var þannig skipaður:

Finnbogi Jónsson, deildarstjóri, iðnaðarráðuneyti, formaður
Gunnlaugur Jónsson, deildarstjóri, Orkustofnun
Jóhann Már Maríusson, yfirverkfræðingur, Landsvirkjun
Kristján Jónsson, rafmagnsveitustjóri ríkisins.

í skipunarbréfi starfshópsins segir m.a.: "Starfshópnum
er ætlað það verkefni að afla gagna og upplýsinga fyrir ráðu-
neytið um atriði, er varða raforkuverð til íslenska álfélagsins
h.f., eins og það verð hefur þróast, og taka saman greinargerð
fyrir ráðuneytið um gögn og röksemdir, sem einkum kemur að haldi
í fyrirhuguðum samningaviðræðum við Alusuisse um hækkun raforku-
verðsins tillslenska álfélagsins h.f. Starfshópnum er í þessu
san.bandim.a. ætlað að haf" í huga þróun orkuverðs í heiminum
almennt, framleiðslukostnað á raforku frá nýjum virkjunum hér
á landi, svo og raforkuverð í nýjum og endurskoðuðum samningum
við álfyrirtæki annars staðar í heiminum."

Starfshópnum var upphaflega ætlaður mjög stuttur tími til
að ljúka störfum, en þar sem verkið reyndist umfangsmeira en
í fyrstu var áætlað og þar sem dráttur varð á svari Alusuisse
við óskum íslensku ríkisstjórnarinnar um viðræður um endurskoðum
álsamningana, fékk starfshópurinn lengri tíma til ráðstöfunar
en honum var ætlaður í skipunarbréfi.

1.2 Störf starfshópsins

Fyrsti fundur starfshópsins var haldinn um miðjan janúar
1981, en samtals hefur hann haldið um 50 fundi.

Fyrsta verk starfshópsins var að leita aðstoðar utanríkis-
ráðuneytisins og sendiráða Islands erlendis við öflun upplýsinga
um gildandi raforkuverð til álvera í einstökum löndum. Fengust
með þessum hætti ýmsar mikilsverðar upplýsingar. Það gerði hins
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vegar sendiráðunum víða erfitt fyrir að upplýsingar um raforku-
verð voru ekki opinberar og varð því að leita annarra leiða
til að fá upplýsingar um slíka raforkusamninga.

Starfshópurinn aflaði margvíslegra gagna erlendis frá sem
tiltæk voru um þetta efni, m.a. frá Noregi, Bandaríkjunum,
Astralíu og Nýja Sjálandi, og beint samband var haft við raf-
orkusölufyrirtæki, ráðuneyti og aðra aðila í ýmsum löndum.
H.a. heimsótti einn nefndarmanna, Kristján Jónsson, helstu raf-
orkusölufyrirtækin í Bandaríkjunum, en Bandaríkin hafa um langt
skeið verið langstærstu framleiðendur áls í heiminum og fram-
leitt um 30% heimsframleiðslunnar.

Þá fékk starfshópurinn margvísleg gögn um mál þetta frá
Dr. Carlos M. Varsavsky, sérfræðingi á sviði áliðnaðar, sem um
árabil hefur m.a. starfað hjá Sameinuðu þjóðunum og aðstoðað
ríki í samningum við fjölþjóðafyrirtæki. Einnig fékk starfs-
hópurinn skýrslu um raforkuverð til nýrra álvera frá Samuel
Moment í Bandaríkjunum.

í október 1981 gerði iðnaðarráðuneytið samninga við fyrir-
tækið CornrnoditiesResearch Unit um kaup á sérstakri skýrslu
sem fyrirtækið vann að um raforkuverð til álvera í heiminum.
Skýrsla þessi, sem er mjög ítarleg, var tilbúin um miðjan apríl
1982 og hafði starfshópurinn veruleg not af henni. Auk þess
að staðfesta ýmsar upplýsingar sem áður hafði verið aflað veitti
hún frekari upplýsingar um þessi mál.

A starfstimanum réði Landsvirkjun fyrirtækið Chase Econo-
metrics til þess að skrifa skýrslu um samkeppnisstöðu íslands
í áliðnaði og áhrif hennar á verðlagningu vatnsorkunnar og
nýttist þessi skýrsla við mat á þeim þáttum viðfangsefnisins.

í janúar 1982 var Hermann Sveinbjörnsson ráðinn til að
vinna úr þeim gögnum sem safnast höfðu um málið og var hann í
fullu starfi fyrir starfshópinn í um 1 1/2 mánuð, en Hermann
hefur m.a. unnið að rannsóknum við bandarískan háskóla á hag-
kvæmni raforkusölu til áliðnaðar.

í skýrslu þessari er leitast við að gefa sem gleggsta mynd
af raforkusölu til ísal í innlendu og alþjóðlegu samhengi og
setja fram helstu rök fyrir breytingum á þeim viðskiptum.
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2. FORSENDUR OG ÁKVÆÐI SAMNINGA íSLANDS OG ALUSUISSE
UM RAFORKUVERÐ TIL íSAL.

2.1 Yfirlit

Samskipti íslands og Alusuisse hófust með bréfi frá
fyrirtækinu til ríkisstjórnarinnar dags. 15. október 1960.
í bréfinu óskaði fyrirtækið upplýsinga um möguleikana á að
stofnsetja álvinnslu á íslandi, og tilgreindi jafnframt viss
grundvallarskilyrði af hálfu fyrirtækisins fyrir hugsanlegu
samkomulagi. Þann 5. maí 1961 var Stóriðjunefnd skipuð undir
formennsku dr. Jóhannesar Nordal, seðlabankastjóra. Hinn
14. nóvember 1964, skilaði Stóriðjunefnd skýrslu til ríkis-
stjórnarinnar, þar sem mælt var með því að gengið yrði til
samninga við hið svissneska fyrirtæki um stofnsetningu og
rekstur 30 þúsund tonna á1verksmiðju á íslandi er fengi raforku
frá fyrirhugaðri Búrfellsvirkjun. Endanlega var svo ákveðið
að miða við 60 þús. tonna verksmiðju.

Samningur Alusuisse og ríkisstjórnarinnar var undirritaður
28. mars 1966, og staðfestur sem lög frá Alþingi hinn 13. maí
1966 (lög nr. 76). Tvívegis síðan hafa verið gerðar viðbætur
við aðalsamninginn varðandi stækkun verksmiðjunnar, aukin raf-
orkukaup og breytingar á raforkuverði og skattgreiðslum,
(28. okt. 1969 og 10. des. 1975). Hámarks afkastageta fyrir-
tækisins var í upphafi 66.000 tonn á ári, frá sept. 1972 til des.
1979 var afkastagetan77.(XX)tonn, en núverandiafkastagetaer 88.(XX)tonn.

í raforkusamningi ísal og Landsvirkjunar er ekki gert ráð
fyrir endurskoðun eða breytingum á samningsákvæðum um raforku-
verð á 45 ára samningatímabili (sjá kafla 2.2). Hins vegar ,er
það staðreynd að frá því að raforkusamningurinn var undirritaður
þann 28. mars 1966 og frá endurskoðun hans 1975 hafa orðið veiga-
miklar breytingar í efnahagsmálum á alþjóðavettvangi, sem hafa
breytt mikilvægum forsendum sem lagðar voru til grundvallar
samningum íslands við Alusuisse.

Þegar álsamningarnir voru gerðir var olíuverð tiltölulega
mjög lágt og fór lækkandi að raunvirði, og þar með orkuverð
yfirleitt. Um miðjan sjöunda áratuginn var almennt álitið, að
raforkuverð frá kjarnorkuverum myndi ógna samkeppnisstöðu vatns-
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orkuvera innan fárra ára og verða ákvarðandi um raforkuverð
um ófyrirsjáanlega framtíð. Auk þess voru lán fáanleg á lágum
vöxtum til langs tíma á alþjóðlegum lánamörkuðum, og verðbólga
á Vesturlöndum mjög lítil. Við þessi skilyrði og horfur mið-
aðist samningurinn við Alusuisse.

Þróunin í orku- og efnahagsmálum frá 1973 hefur hins vegar
leitt til þess, að ávinningur af raforkusölu og viðskiptum við
Alusuisse í heild hefur orðið minni en búist var við í upphafi
af hálfu íslendinga. Sú endurskoðun sem gerð var á rafmagns-
samningnum 10. desember 1975, hefur ekki nægt til að vega upp á
móti síðari breytingum á ytri aðstæðum og því er brýnt að fram
fari að nýju endurskoðun á samningnum við Alusuisse.

2.2 Grundvallarákvæði upphaflegs raforkusamnings

í upphaflegum raforkusamningi var miðað við að verksmiðjan
keypti að meðaltali 120 MW af Landsvirkjun og allt að 1060 GWh/
ári. Augnabliksgildi aflsins mátti vera 130 MW. Auk þessa var
ákvæði um að Landsvirkjun skyldi stöðugt hafa tiltækt afl, sem
að hámarki svaraði til sextán af hundraði umfram þetta, eða
samtals til viðbótar um 20 MW.

Af raforkusamningnum sjálfum er erfitt að sjá við hvaða
nýtingartíma hefur verið miðað, þar sem ekki er fullt samræmi
milli ákvæða um afl og orku í samningnum. Hins vegar benda
upplýsingar um tæknilegar forsendur i skýrslum um verksmiðjuna
til þess að nýtingartími hafi verið áætlaður tæpar 8200 stundir
á ári.

Með viðaukasamningi 8. október 1969 var samið um 20 MW
orkusölu til viðbótar, þannig að aflið yrði samtals 140 MW
að meðaltali, augnabliksgildið 152 MW og orkunotkun in allt að
1237 GWh/ári.

Upphafleg orkuverðsákvæði álsamninganna voru í aðalatriðum
eftirfarandi:

@
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a) A 1.-6. starfsári (till. október 1975) var orkuverðið
3.0 mill/kWh.

b) A 7.-15. starfsári (till. október 1984) skyldi verðið
vera 2.5 mill/kWh.

e) A 16.-25. starfsári (till. október 1994) skyldi verðið
vera 2.5 mill/kWh að viðbættri leiðréttingu (hækkun) vegna
breytinga á breytilegum kostnaði Búrfellsvirkjunar og
skyldra varavirkja (rekstrarkostnaði, þ.e. vinnulaunum og
viðhaldskostnaði) á liðnum samningstíma. Er leiðréttingin
fyrst og fremst gerð í byrjun 16. starfsárs og síðan aftur
í byrjun 21. starfsárs, þ.e. með 5 ára millibili.

d) A 26-35. starfsári (þ.e.a.s. frá 1. október 1994 til 2004)
skal verðið vera sú upphæð, sem lægri er, miðað við eftir-
farandi viðmiðanir:

i) Verðið 2,5 Bandaríkjamill á kWh hækkað um þann
hundraðshluta sem verðið á rafmagni til álvers Sör-
Norge Aluminium A/S í Husnes í Noregi hefur hækkað
á tímabilinu 1969 til 1994.

ii) Verð það í Bandaríkjamill á Ulh, sem er jafnt einum
hundraðshluta (1%) af heimsmarkaðsverðf)á hverju pundi
af áli í Bandaríkjaeentum að meðaltali (vegið með til-
liti til tíma) þrjú síðustu árin fyrir 1. október 1994.

e) A 36.-45. starfsári (þ.e.a.s. frá 1. október 2004 til 2014)
skal verðið vera sú upphæð, sem lægri er, miðað við eftir-
farandi viðmiðanir:

i) Verðið 2,5 Bandaríkjamill á kWh hækkað um þann
hundraðshluta sem verðið á rafmagni til álvers Sör-
Norge Aluminium A/S í Husnes í Noregi hefur hækkað
frá 1969 til 2004.

ii) Verð það í Bandaríkjamill á kWh, sem er jafnt einum
hundraðshluta (1%) af heimsmarkaðsverði á hverju ensku
pundi af áli í Bandaríkjasentum að meðalté'.li(vegið
með tilliti til tíma) þrjú síðustu árin fyrir 1. októ-
ber 2004.

f) Hið endurskoðaða verð skv. d) og el-lið skyldi þó aldrei
vera lægra en leiðrétt samningsbundið verð skv. el-lið.

1) Skráð útflutningsverðALCAN
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Miðað við gildandi heimsmarkaðsverð á áli 1966, sem
var um 25 cent/pund, hefði ákvæði d) og e) liðar gefið orku-
verðið 2,5 mill/kWh miðað við óbreytt heimsmarkaðsverð á áli,
en það hafði verið stöðugt, um 25 cent/pund, síðasta áratuginn
(sjá töflu 2.1). Leiðrétting á raforkuverði myndi lítil áhrif
hafa þótt því yrði beitt, þar sem framleiðslukostnaður raf-
orku í vatnsaflsvirkjun er fyrst og fremst fjármagnskostnaður.

Engin verðtrygging er á raforkuverðinu á tímabilinu frá
1994-2004 og á tímabilinu 2004-2014, heldur er um fast óbreytt
verð að ræða á þessum tímabilum.

Fyrsti afhendlngardagur rafmagns frá Landsvirkjun til
álverksmiðjunnar í Straumsvík var 1. október 1969 (60 MW),
annar afhendingardagurinn var 1. júní 1970 (80 MW), þriðji
7. september 1972 (140 MW) og sá fjórði var 31. desember 1979
(160 MW).

2.3 Grundvallarforsendur raforkusamningsins

Helstu forsendur raforkusamningsins við ísal má lesa í
skýrslum og öðrum gögnum sem lögð voru til grundvallar þeirri
ákvörðun stjórnvalda og Alþingis um að semja við Alusuisse
um byggingu og rekstur álverksmiðju á íslandi.

Hér á eftir verður reynt að greina frá þeim forsendum
samninganna, sem að mati starfshópsins höfðu einkum áhrif á
ákvarðanir um raforkuverðið. Síðar í skýrslunni verður leitast
við að meta, að hve miklu leyti þær forsendur sem við var miðað
hafa breyst.

2.3.1 Hugmyndir um bróun á orkuverði í heiminum
A árunum 1961-65 þegar unnið var að undirbúningi álsamn-

inganna voru þau viðhorf ráðandi, að almennt orkuverð i heim-
inum mundi fljótlega lækka vegna tilkomu kjarnorkustöðva og
þvi myndi vatnsorka ekki lengur vera samkeppnisfær í áliðnaði .
Olíuverðið hafði um þetta leyti farið lækkandi að raunvirði
í marga áratugi. Eftirfarandi tilvitnun er tekin úr skýrslu
Stóriðjunefndar til ríkisstjórnarinnar 14. nóvember 1964:
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"Fyrirsjáanlegt þykir, að í náinni framtið verði reistir kjarn-

orkuofnar til vinnslu á fersku vatni úr sjó, sem jafnframt ITI\.U1du

verða látnir knýja rafmagr.sstöðvar, sem boðið gætu mjög lágt raf-

orkuverð og auk þess má reikna ræð miklum framförum á sviði kjarn-

orkustöðva yfirleitt og eru sumar þeirra þegar boðaóar , Þá er og

þess að gæta, að jarðgasstöðvar eru álitnar verða skæðir keppinautar,

sérstaklega þar sem jarðgasið er að finna í námundavið stór iðnaðar-

svæði, sbr. Holland, Norðursjó og Frakkland og fleira rrætti telja.

Það má þvi telja vist, að ef ekki tekst að koma upp aluminium iðnaði

á íslandi mjög fljótlega sé mjög vafasamt, að það takist yfirleitt.

Að minnsta kosti er áhættan við að bíða mjög mikil."

Með hliðsjón af þessu er ljóst að samningarnir við Alu-

suisse voru m.a. byggðir á þeirri forsendu, að almennt orkuverð

i heiminum myndi fara lækkandi á árunum eftir 1966,m.a. vegna

tilkomu kjarnorkustöðva.

2.3.2 Raforkuverð til álvera annars staðar í heiminum

Þegar raforkuverðið til ísal var ákveðið 1965 var höfð

hliðsjón af raforkuverð i til álvera i öðrum löndum. í skýrslu

Stóriðjunefndar til ríkisstjórnarinnar 14. november 1964 segir

m.a. :

"Á alþjóðavettvangi er nú yfirleitt einingin "mill" notuð um raforku-

verð til aluminiumverksmiðju, en eitt mill er þúsundasti hluti úr

bandarískum dollar eða 4,3 aurar miðað við núverandi gengi. Allt fram

á síðustu ár bauð Noregur rétt rúm 2 mill eða tæpa 9 aura á kWhtil

aluminiumframleiðenda, en hefur nú hækkað verðið i ca. 3 mill eða um

13 aura á kWh, enda er Noregur búinn að ná góðri aðstöðu á aluminium-

iðnaði. Másegja, að um hærra verð en þetta sé yfirleitt ekki að ræða.

Að visu eru aluminiumverksmiðjur enn reistar, t.d. í Mið-EvrÓpuþar

sem raforkuverð er tiltölulega hátt, en þá er ástæðan jafnan sú, að

verksmiðjurnar eiga gömul, afskrifuð orkuver, sem framleiða verulegan

hluta raforkunnar eða þá að öryggissjónarmið eru látin ráða, nema að

hvort tveggj a sé.

Noregur er að sjálfsögðu ekki eina landið, sem miða þarf við. Þarmig

hefur verið samið um 2,65 mill á kWhi Ghana og f í.rmanuArærican Metal

Climax, sem getið er á öðrum stað í þessari skýrslu, tókst nýlega

@
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ásamt fleirum að ná samningi um rúm 2 mill á kWh á vesturströnd
Bandaríkjanna og í Venezuela mun hafa verið samið ekki alls fyrir
löngu um mun lægra verð en 3 mill á kWh, en þeir samningar hafa
ekki verið birtir. Svo nætti lengi telja, og eins og síðar verður að
vikið ná búast við enn hættulegri keppinautum, áður en langt um liður.
Það er því ljóst, að 3 mill á kWh er hæsta verð, sem til greina
getur kcrnið, og allar athuganir nefndarinnar benda til þess, að verðið
verði í rauninni að vera lægra, ef takast á að skapa fyrsta vísinn að
aluminiumvinnslu hér á landi."

í skýrslu ríkisstjórnarinnar til Alþingis 1965 er sérstak-
lega fjallað um með hvaða hætti skuli endurskoða raforkuverðið
að afloknu 25 ára rekstrartímabili og segir þar m.a.:

"Umræður um endurskoðun raforkuverðs hafa einkum leitt til þeirrar
niðurstöðu, að grunnverði til verksmiðjunnar verði breytt til sam-
rænis við breytingar .á orkuverð i á nálægum rrörkuðim, auk þess sem
heppilegt sé eftir atvikum að hafa hliðsjón af verðhreyfingum á
aluminiurnrálmi. í þvi sarrbandi hafa fulltrúar Swiss Aluminium lagt
megináherslu á nauðsyn þess, að tryggja samkeppnisaðstöðu fyrirtækisins
gagnvart BandaríkjaJtÖnnun annars vegar og evrópskum framleiðendum, og
þá einkum Norðrrönnum, hins vegar. Telja þeir sig geta fallist á, að
grunnverð inu yrði breytt til samrænis við þann, sem lægri verði af
neðangreindum valkostum, tó þannig, að orkuverð til verksmiðjunnar
verði aldrei lægra en 2,5 mill að viðbættum áorðnum hækkunum vegna
breytilegra kostnaðarþátta:
1) 2,5 mill á kWst. að viðbættri hlutfallslegri hækkun heildSÖlu-

verðs á raforku í Noregi eða frá Tenessee Valley Authority, sem
verið hefur stærsti orkuframleiðandi i Bandaríkjunum um alllangt
skeið.

2) 1,2% af heilnsrrarkaðsverðiá aluminium, en það jafngildir í dag
taplega 3 millum."

Ljóst er af þessum tilvitnunum að viðræður um raforkuverð
álversins hafa í ríkum mæli tekið mið af raforkuverði til álverk-
smiðja í Bandaríkjunum og Evrópu, enda er lega íslands mitt á
milli þessara tveggja helstu markaðssvæða fyrir ál. Ennfremur
er ljóst, að algengt raforkuverð til álvera í heiminum um miðjan
sjöunda áratuginn hefur verið um og innan við 3 mill/kWh. M.a.
með hliðsjón af þeirri staðreynd var raforkuverðið til ísal
ákveðið 3 mill/kWh fyrstu sex árin og síðan 2,5 mill/kWh.

®
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íslendingar hafa með þvi fallist á það sjónarmið Alusuisse,
að raforkuverð til ísal ætti að taka mið af raforkuverði í Banda-
rikjunum og Vestur Evrópu með hliðsjón af samkeppnisstöðu íslands.
Eðlileqt er að lita á þá viðmiðun sem eina af meqinforsendum
raforkusamningsins.

2.3.3 Framleiðslukostnaður raforku á íslandi

Ein af grundvallarforsendum raforkusamningsins við ísal á
sínum tíma var sú, að orkuverð ið væri i samræmi við framleiðslu-
kostnað á raforku á íslandi og að bygging álversins myndi ekki
leiða til hækkunar á orkuverð i til almennings. Eftirfarandi til-
vitnun sem tekin er úr skýrslu ríkisstjórnarinnar til Alþingis
1965 staðfestir þessa forsendu samningsins:

"Svisslendingunum hafa til þessa ekki verið gerð nein verðtil!xJð,
en hins vegar bent á, að verð á raforku hér á landi hlyti að fara
mjög eftir lánskjörum, sem fáanleg væru á lánum til nýrrar virkjunar.
Ekki kæní,heldur til greina, að gerður yrði samningur um sölu á raf-
orku til aluminiumfyrirtækis, sem hefði i för með sér að raforkuverð
hér innanlands yrði hærra en ella."

Samningurinn við Alusuisse um raforkuverð til ísal tók
þannig einnig mið af þeim lánskjörum sem buðust á erlendum lána-
mörkuðum, eins og fyrrgreind tilvitnun ber með sér, og var
orkuverðið til ísal ákveðið í trausti þess að ekki yrðu breyt-
ingar þar á.

í samningaviðræðum við Alusuisse var fram í ársbyrjun 1965
miðað við að Alusuisse reisti hér álverksmiðju, sem væri um
30 þúsund tonn að stærð og tæki þannig innan við helming af
áætlaðri orkuvinnslugetu Búrfellsvirkjunar. Samanburður á því,
annars vegar, að virkja Búrfellsvirkjun einungis fyrir almennan
markað og, hins vegar, að selja 450 GWh til álverksmiðju sýndi
að siðari kosturinn yrði hagkvæmari.

Var þá ráðgert að virkja Búrfellsvirkjun i fjórum áföngum
svo sem hér segir: Fyrsti áfangi 105 MW, þar af 55 MW til
stóriðju og 50 MW til almennra nota. Siðan kæmu þrír 35 MW
áfangar alls 105 MW, er væru til almennra nota eingöngu á tíma-
bilinu fram til 1979. Aætlaður stofnkostnaður Búrfellsvirkjunar
var um 39 milljónir dala án vaxta á byggingartíma og orkuvinnslu-
getan (forgangsorka) var áætluð 1720 GWh.
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Akvörðunin um að semja við Alusuisse um byggingu 60 þ6sund
tonna verksmiðju í stað 30 þ6sund tonna og fl~ta þar með öðrum
virkjanaframkvæmdum byggðist m.a. á þeirri forsendu, að með því
móti væri unnt að ráðast í hraðari uppbyggingu raforkukerfisins
á "sterkum efnahagslegum grundvelli" með um 50% eiginfjármögnun
í næstu stórvirkjun á eftir B6rfellsvirkjun. Þetta er m.a. stað-
fest í framhaldssk~rslu Stóriðjunefndar til ríkisstjórnarinnar
6. febróar 1965, en þar segir m.a.:

"Sammburður sá, sem hér hefur verið gerður, sýnir ótvirætt að hag-
kvæmt mundi vera frá sjónarmiði raforkukerfisins, að aluminiumverk-
smiðjan st.ækkaói fljótlega úr 30 þús , tonn í 60 þús. tonn. Með því
ITÓtimundi hagnaðurinn af hinni hagkvænu virkjun við BtÍrfellkoITB.
fyrr fram. Þetta mundi gera fjárhagslega kleift að ráðast i aðra
stórvirkjun, þ.e.a.s. Dettifossvirkjun, strax og Búrfellsvirkjun yrði
ful.Lbú in (valkostur R 2). Hefur verið reiknað með 165 MW virkjun
Dettifoss, sem tæki til starfa í árslok 1977. Gæti hún séð 60 þ6s.
tonna aluminiumbræðslu, er byggð yrði í tveimur áföngum,fyrir nægri
raforku.

S\~ ör þrów1 raforkukerfisins mundi að sjálfsögðu krefjast miklu
meiri lánsfjáröflunar en ella, en 1:iJ þyrftu lántökur á tímabilinu
1969-1978 ekki að vera nema 50% af heildarfjárfestingu kerfisins, svo
að fjárhagsleg skilyrði til lánsfjáröflunar ættu að vera góð."

"Heildarniðurstaða þessara athugana er því sú , að hagkvamt sé að
byggja Búrfellsvirkjun í tveimur áföngum í stað fjögurra og selja
frá herni orku til alununiumverksmiðju, er hafi 60 þús. tonn8 afköst
og byggó yrði í tveimur áföngum. Mikilvægast er, að með þessum hætti
mundu skapast tækifæri til byggD1gar annarrar stórvirkjunar fljótlega
á eftir Búrfellsvirkjun á sterkum efnahagslegum grundvelli."

Staðfesting Alþingis á samningnum við Alusuisse 1965 er
m.a. byggð á þeirri skoðun, að raforkuöflun fyrir hinn almenna
markað myndi verða ódýrari með álbræðslu en án.

t greinargerð með frumvarpi til laga um lagagildi samnings
milli ríkisstjórnar tslan~s og Swiss Aluminium Ltd. um álbræðslu
við Straumsvík segir m.a.:

"Er þetta raforkuverð í raun og veru mjög hagstætt fyrir Landsvirkjun
og neytendur hennar, enda þótt það sé ekki nema litið fyrir ofan
meðalfrarnleiðslukostnað."
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Af því sem hér hefur verið rakið um raforkuverð til ísal,
framleiðslukostnað á raforku og raforkuverð til almennings er
greinilegt að ein forsenda raforkusamningsins hefur verið sú,
að raforkusalan til ísal hefði ekki í för með sér hærra raf-
orkuverð til almennings en ella.

Raforkusamningurinn var ennfremur byggður á þeirri for-
sendu að hann auðveldaði verulega eiginfjármöqnun (50%) í næstu
virkjun. Samkvæmt þessu var að sjálfsögðu horft til þess hvað
kosta myndi að virkja næstu virkjanir á eftir Búrfellsvirkjun
og að í þær þyrfti að ráðast fyrr en ella. Þróunin varð hins
vegar sú, m.a. vegna breytinga í alþjóðlegum efnahagsmálum, að
viðbótarorkuöflunin varð mun dýrari en áætlað hafði verið og
sá kostnaður hefur hingað til lagst að mestu á almenningsraf-
veitur og er nánar fjallað um það síðar í skýrslunni.

Með hliðsjón af framansögðu er því hægt að líta á það sem
eina af forsendum raforkusamningsins við ísal, að orkuverðið
væri í samræmi við framleiðslukostnað á raforku í landinu.

2.3.4 Hlutfall raforkukostnaðar ug tolla af framleiðsluverðmæti

Þegar samningarnir um álverksmiðjuna í Straumsvík voru
undirritaðir 1966 var heimsmarkaðsverð á áli, samkvæmt skráningu
Alcan, 24,5 cent/pund eða um 540 dalir/tonn. Eins og áður hefur
komið fram var samið um að orkuverðið til verksmiðjunnar yrði
3 mill/kWh fyrstu 6 árin og eftir það um 2,5 mill/kWh. Heildar-
notkun ísal á hvert tonn fullunninnar vöru var áætluð um
16.000 kWh.

Þannig hefur verið gert ráð fyrir því, að raforkukostnaður
verksmiðjunnar yrði í upphafi um 48 dalir á hvert tonn eða um
8,8% af framleiðsluverðmæti miðað við verðskráningu Alcan og
síðar um 40 dalir eða um 7,4% af framleiðsluverðmæti. Þegar
þessi hlutföll voru ákveðin var hins vegar búið að taka tillit
til þess að verksmiðjan þyrfti að greiða toll af áli, sem flutt
er til helstu markaðssvæðanna í Mið-Evrópu. Tollur á innflutt
ál til Efnahagsbandalagsins og Efta var þá 7% og voru samningarnir
við Alusuisse byggðir á þeirri forsendu að greiða þyrfti þennan
toll.

Samanlagður raforkukostnaður og tollar til Efnahagsbanda-
lagsins hafa þannig numið um 15% af skráðu verði ALCAN þegar
samningarnir voru gerðir.
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í skýrslu Stóriðjunefndar til ríkisstjórnarinnar 14. nóvem-
ber 1964 var sérstaklega fjallað um þetta mál og sagði þar m.a.:

"SVisslendingar hafa m, a. bent á að hinir háu tollar Efnahagsbanda-
lags Evrópu geri það óhagstæðara að byggja aluminiumverksmiðju hér á
landi. Hafa þeir lýst sig fúsa til þess, að ákvæði yrði í saxmingi,
er gerðu ráð fyrir hækkun raforkuverðs, ef íslendingar fengju toll-
frjálsan aðgang að þessum rrörkuðummeð einhverjum hætti."

Að framansögðu er ljóst, að ein af forsendum raforkusamn-
ingsins hefur verið sú að raforkuverð hér á landi þyrfti að vera
lægra en ella, vegna þess að ísal hefði ekki tollfrjálsan
aðgang að helstu álmörkuðunum Vestur-Evrópu.

2.3.5 Samkeppnisstaða íslands í ál iðnaði

í samningaviðræðunum við Alusuisse á sjöunda áratugnum
mun íslendingum hafa verið bent á að mikil samkeppni væri milli
einstakra landa u~ staðsetningu áliðnaðar. Þannig væri t.d.
mikið og ódýrt vantsafl í Afríku og Suður-Ameríku sem áætlað
væri að myndi kosta 1,5 - 2 mill/kWh og auk þess væru hráefnin
þar í námunda við virkjanir. Einnig að mikill áhugi væri hjá
Norðmönnum og öðrum þjóðum í Evrópu að fá álverksmiðjur til sín.
Alusuisse benti einig á, að engin reynsla væri fengin af erlendri
fjárfestingu hér á landi 'og erlendir aðilar tækju því á sig
verulega áhættu af því að reisa fyrirtæki hér á landi. Auk þess
væri lega landsins óhagstæð og flutningskostnaður á hráefnum og
afurðum því mikill. A forsíðu skýrslu Stóriðjunefndar til ríkis-
stjórnarinnar 1964 er sérstaklega tekið fram eftirfarandi:

"í skýrslu þessari kana fram ýmis atriði, bæði viðskiptalegs eðlis
og á annan hátt mikilvæg fyrir hagsmuni íslendinga í máli þessu.
Það yrði því sanningsaðstöðu þeirra skaðlegt, ef Viðsemjendur eða
ríki, sem keppa við ísland um staðsetningu aluminiumverksrniðju,
kynntust þessum atriðum."

Þetta mat á samkeppnisstöðu íslands i áliðnaði hefur vafa-
laust haft sín áhrif á þau samningsákvæði um raforkuverð sem
íslendingar töldu sig þurfa að fallast á við Alusuisse. Síðar
í skýrslunni verður reynt að meta samkeppnisstöðu íslands í ál-
iðnaði í dag með hliðsjón af upphaflegum forsendum.
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2.4 Grundvallarákvæði núgildandi raforkusamnings

Með breytingu á rafmagnssamningnum þann 10. desember 1975
(annar viðauki) var tekið upp nýtt orkuverð frá 1. október 1975,
en þá átti verðið að lækka úr 3,0 í 2,5 mill/kWh. Eitt helsta
atriði þessa nýja samkomulags var að rafmagnsverðið var tengt
breytingum á álverði (frá 1. janúar 1978), en skv. eldra samkomu-
lagi var það lítt breytilegt fyrr en við lok 25 ára samningstíma.
Núgildandi reglur um raforkuverð eru settar fram í 13., 14. og
15. grein rafmagnssamningsins og eru í aðalatriðum eftirfarandi:

1) Frá gildisdegi samnings (10. des.) til 31. desember 1975
er verðið 3,0 mill/kWh.

5)

Frá 1. jan. 1976 til 30. júní 1976 er verðið 3,5 mill/kWh.

Frá 1. júlí 1976 til 30. júní 1977 er verðið 4,0 mill/kWh.
Frá 1- júlí 1977 til 31. des. 1977 er verðið 4-4,5mill/kWh háð álverði.

Frá 1, janúar 1978 til 1. október 1994 fylgir orkuverðið
álverði þannig:

2 )

3)

4)

a) Að því leyti sem heimsmarkaðsverð áls1) er 40 eent eða
minna, skal hið samningsbundna verð ve~a það verð í
Bandaríkjamillum á kWh, sem er jafnt einum hundraðs-
hluta (1%) af heimsmarkaðsverðinu. Þó skalorkuverðið
aldrei vera lægra en 3,5 mill/kWh.

b) Að því leyti sem heimsmarkaðsverð er yfir 40 eentum
en ekki hærra en 50 eent, skal hið samningsbundna verð
hækkað um sem svarar 0,85% af fjárhæðinni umfram 40 eent
uppp að 50 eentum.

e) Að því leyti sem heimsmarkaðsverð er yfir 50 eentum en
ekki hærra en 60 eent, skal hið samningsbundna verð
hækkað sem svarar 0,70 af fjárhæðinni umfram 50 eent
upp að 60 eentum.

d) Að því leyti sem heimsmarkaðsverð er yfir 60 eentum en
ekki hærra en 70 eent, skal hið samningsbundna verð
hækkað sem svarar til 0,55 % af fjárhæðinni umfram 60 eent
upp að 70 eentum.

e) Að þvi leyti sem heimsmarkaðsverð er yfir 70 eentum
skal hið samningsbundna verð hækkað sem svarar 0,40% af
fjárhæðinni umfram 70 eent.

1) Skráð útflutningsverðALCAN
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Þessi regla gefur eftirfarandi orkuverð (dæmi):
Ef álverðer 40 cent/punder samsvarandiorkuverð4,00 mill

50" 4,85
60
70

ll' " " 5,55
6,10

"
"

Þegar heimsmarkaðsverð á áli er hærra en 70 cent/pund gildir
eftirfarandi regla um orkuverðið:
RV ; 6,10 + 0,40

10 (HMV-70)

þar sem RV raforkuverð (milVkWh)
mw heimsmarkaðsverð áls (cent/pund)

Með hækkandi álverði gefur þessi regla eftirfarandi orkuverð:

Ef álverðer 80 cent/punder samsvarandiorkuverð6,50 mill/kwh
90

" " 100
" 125

" " 150
" " " 175 "

" 200 "

6,90
7,30 "
8,30
9,30

10,30
11,30

6) Frá 1. október 1994 till. október 2014 gilda sömu reglur
og kveðið er á um í samningnum frá 1966, sbr. d) og el-lið
í kafla 2.2 hér að framan. Þó skal verðið á þessu tímabili
aldrei vera lægra en það verð sem ofangreind regla hefði
gefið (5.1iður, e) ef hún hefði verið í gildi.

2.5 Grundvallarforsendur endurskoðunarinnar 1975
Árið 1975 voru samningarnir við Alusuisse endurskoðaðir

í framhaldi af viðræðum um hækkun á raforkuverði sem staðið
höfðu yfir í tvö ár. Með viðbótarsamningum 10. desember 1975
var ekki einungis samið um hækkun á raforkuverði, heldur einnig
um aukna orkusölu (20 MW) og lækkun á skattgreiðslum fyrirtækis-
ins á samningstímanum. Eftir þennan samning er umsamið afl til
ísal 160 MW og umsamin orka 1413 GWh/ári, en þar af skulu 12 MW
og 106 G\'hvera afgangsafl og afgangsorka. Augnabliksgildi afls-
ins má samkvæmt samningnum vera 174 MW, en til viðb6tar þarf
Landsvirkjun að hafa stöðugt tiltækt allt að 16% varaafl.

@
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Fulltr6ar Alusuisse hafa haldið þvi fram, að samningurinn
1975 hafi verið kaup kaups og þannig hafi i rauninni ekki verið
samið um auknar álögur á ísal á samningstímanum. Hér mun átt
við, að samningurinn fól í sér lækkun á heildarskattgreiðslum
fyrir tímabilið 1975-2014 gegn hækkun á raforkuverði fyrir tíma-
bilið 1975-1994. A tímabilinu 1994-2014 eiga skv. samningnum
upphafleg ákvæði um orkuverð að gilda óbreytt með þeim fyrirvara
að þau feli ekki í sér lægra verð en endurskoðunin 1975.
Arið 1975 var einnig samið um að Alusuisse fengi leyfi til að
stækka verksmiðjuna í Straumsvík um II þúsund tonn.

2.5.1 Breyttar forsendur réttlæta endurskoðun
Með sarmí.nqunum 1975 fékkst viðurkenning á mjög mikilvægum

þætti varðandi lagalegan rétt til endurskoðunar á grundvelli
breyttra forsendna. Hér er um að ræða lykilatriði í rétti
okkar til endurskoðunar nú og breytinga á gildandi ákvæðum um
raforkuverð.

Þessi þýðingarmikla forsenda samninganna 1975 kemur fram
í inngangi að viðaukasamningnum, en þar segir m.a.:

"R:Lkisstjórninog Alusuisse óska að gera verulegar breytingar á fram-
leiðslugjaldi ísals og greiðsluháttum þeim er um það gilda, í ljósi
þeirrar þróunar, sem orðið hefur í áliðnaði og á efnahagsástandi í
heiminum síðan aðalsarrmingurinnvar gerður, og til að halda því mark-
miði að tryggja reglulegar skattgreiðslur úr hendi ísals, en sneiða
hjá sve í f Lum á þeirn er bersýniJega séu {rrsamhenai við raunverulega
efnahagsstöðu fyrirtækisins.
Landsvirkjun og ísal óska að gera verulegar breytingar á verði fyrir
samningsbundið ra:Em3.gntil bræðslunnar, ræð sarrþykkiríkisstjórnarinnar
og Alusuisse, í ljósi þeirrar þróunar, sem orðið hefur í orkumál.un
og á efnahagsástandi i heiminum síðan rafmagnssamningurinn var gerður,
o'J til þess að veita kost á aóIöqun að síðari þróun ræð hæfilegri stig-
breytingu á verðinu.

Alusuisse er reiðub6ið til að láta ísal stækka bræðsluna fram yfir þá
140 megawatta heildarmálraun, sem nú er kveðið á um í aðalsamningnum,
ræó því að bæta ví.óhana mannvirkjum roeó20 rregawattamálraun;"
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2.5.2 Forsendur varðandi verðbólguþróun
Akvæðin um skattgreiðslur í samningunum frá 1966 staðfesta

þá forsendu samninganna, að ekki var gert ráð fyrir neinni telj-
andi verðbólgu í heiminum á starfstíma verksmiðjunnar.

Akvæði um breytingar á framleiðslugjaldinu er að finna í
26. grein aðalsamningsins, en þar segir m.a.:

"Upphæ) framleiðslugjaldsins í Bandarikjadollurum eins o:r hún er
tilgreind í stafliðum a) til oq ræð e) í rrálsgrein25.02 skal hækka
um sjö Bandaríkjadollara (US$ 7.00) á smálest fyrir sérhvert Banda-
rikjacent (US$ 0.01) á enskt pund, sem heimsmarkaðsverð áls á útskip-
unart.ímafrá bræðslunni hækkar yfir tuttugu og sjö Bandaríkjacent
(US$ 0.27) á enskt plU1d,og skal lækka um sjö Bandaríkjadollara
(US$ 7.00) á smálest fyrir hvert Bðndarikjacent (U5$ 0.01) á enskt
plU1d,sem heimsmarkaðsverð áls fellur niður fyrir tuttugu og tvö
Bandaríkjacent (US$ 0.22) á enskt pund, en brot úr Bandaríkjacenti
reiknast pro rata."

Nú er heimsmarkaðsverð skv. framangreindri viðmiðun um
79 cent/pund, þannig að hækkunin nemur 52 centum/pund. Ef þetta
skattgreiðsluákvæði væri í gildi, hefði það haft í för með sér
að grunngjaldið væri 20 dalir/tonn að viðbættum 364, eða samtals
384 dalir/tonn eða um 22% af framleiðsluverðmæti.

Ljóst er að það hefur aldrei verið ætlun samningsaðila að
skattarnir yrðu þetta háir, enda var samið um breytingar á þessu
ákvæði 1975 og er grunngjaldið nú um 35 dalir/tonn. Hins vegar
staðfestir þetta ákvæði, eins og áður segir, þá forsendu sarminganna,
að v.mta mætti lítillar verðbólgu i heiminum og þar af leiðandi
myndi fjármagnskostnaður virkjana i framtíðinni verða miklu minni
en raun hefur á orðið.

2. 5.3 Forsendur samninganna 1975 um raforkuverð til ál vera
annars staðar í heiminum

Alusuisse hefur bent á, að lita beri á orkuverð, flutnings-
kostnað á markað og tolla sem eina heild, þegar meta skuli getu
ísal til að greiða hærra raforkuverð. Má í þvi sambandi minna á
hugmyndir Alusuisse i samningaviðræðunum 1964-65 um að ákvæði yrði
i aðalsamningi sem gerði ráð fyrir hækkun raforkuverðsins ef ísland
fengi tollfrjálsan aðgang að álmarkaði Efnahagsbandalagsins.

46



Sö afstaða Alusuisse að meta beri samkeppnishæfni ísal
miðað við aðrar álverksmiðjur með þvi að reikna raforkuverð,
flutningskostnað og tolla sem eina heild, kom einnig skýrt fram
i samningaviðræðunum og endurskoðuninni 1975. Hér verða þvi
rifjaðar upp röksemdir Alusuisse og forsendur samninganna 1975
til þess að rökstyðja siðar í skýrslunni hækkun raforkuverðsins
á grundvelli forsendna Alusuisse í áðurnefndum viðræðum.

Tafla 2.2 og myndir 2-2 til 2-4 eru gögn sem Alusuisse lagði
fram í viðræðunum 1975. Gögn þessi sýna vel þá aðferð sem
Alusuisse telur eðlilegt að nota við mat á því, hvert raforku-
verðið hjá ísal eigi að vera miðað við raforkuverð annars staðar.
Dálkur 1 i töflu 2.2 sýnir raforkuverð á einstökum svæðum.
Dálkur 2 sýnir raforkukostnað i álframleiðslu á hvert pund,
miðað við að raforkunotkunin sé 7 kWh/pund (u.þ.b. 15.500 kWh/
tonn). Dálkur 3 sýnir flutningskostnað á hvert pund og dálkur 4
tolla. Heildarkostnaður vegna raforku, flutninga og tolla er
siðan sýndur í dálki 5.

Fyrir ísland eru sýnd tvö tilvik. Annars vegar óbreytt
(þágildandi) raforkuverð 3 millj kWh og hins vegar "tilboð"
Alusuisse um 4 mill/kWh.

Eins og fram kemur í töflunni er gerður samanburður á sam-
keppnisstöðu ísal miðað við tvö helstu markaðssvæði fyrir ál í
heiminum, Bandaríkin og Evrópu (Efnahagsbandalagið) . Varðandi
sölu á áli til Bandaríkjanna kemur í ljós að raforkuverð, tollur
og flutningskositnaðurvar að meðaltali 5,7 cent/purrl hjá álverk-
smiðjum í Bandaríkjunum og Kanada. Varðandi Evrópumarkað kemur
í ljós að raforkuverð, tollar og flutningskostnaður var að meðal-
tali 7,4 cent/pund miðað við þau álframleiðslulönd, sem upp eru
talin í töflunni (Zaire er sleppt, þar var ekkert álver 1975 og
þar er heldur ekkert álver nö 7 árum síðar). Meðaltal þessara
kostnaðarliða fyrir þessi tvö markaðssvæði er skv. töflunni
6,55 cent/pund hjá samkeppnisaðilum sem miðað er við.

Varðandi ísal kemur i ljós, að umræddir kostnaðarliðir nema
7,3 cent/pund ef selt er til Bandaríkjanna en 6,4 cent/pund ef
selt er til Evrópu miðað við 4 mill/kWh i raforkuverð. Meðal-
talið fyrir þessi tvö markaðssvæði er þvi 6,95 cent á pund hiá
ísal.

@
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Þarna var um að ræða "tilboð" af hálfu Alusuisse og var
siðan samið um 4 mill/k~h .sem grunnverð. Niðurstaða þessara
athugana er eftirfarandi.

Forsendur raforkusamningana voru þvi m.a. þær, að raforku-
kostnaður, flutningskostnaður afurða á markað og tollar hjá
ísal næmu samanlagt u.þ.b. ?ömu upphæð og þessir kostnaðarliðir
hjá samkeppnisaðilum i Evró~ og Bandarikjunum.
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Tafla 2.1 Skráð verð á áli 1954-1981, bY.93! á skráningu skv. Ameri-
can Met.aL r1arket 1954 - 1971 óg skv. skráning:u ALCAN
1972 - 1981.-------

Ar A verðlagi A verð1aqi Meðalverð
hvers árs 1980 5 ára

($/1b) ($/1b) ($/lb)

1954 0,22 0,69
1955 0,24 0,75
1956 0,26 0,78
1957 0,28 0,82 1956-1960:
1958 0,27 0,78 0,77
1959 0,27 0,77
1960 0,26 0,72
1961 0,2ó 0,71
1962 0,24 0,65 1961-1965 :
1963 0,23 0,61 0,65
1964 0,24 0,62
1965 0,25 0,64
1966 0,25 0,62
1967 0,25 0,60 1966-197~
1968 0,26 0,60 0,61
1969 0,27 0,60
1970 0,29 0,61
1971 0,29 0,57 1971-1975:
1972 0,26 0,50 0,55
1973 0,27 0,49
1974 0,36 0,59
1975 0,39 0,59
1976 0,43 0,61 1976-1980:
1977 0,50 0,67 0,68
1978 0,52 0,64
1979 0,64 0,71
1980 0,77 0,77
1981 0,79 0,73

®
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1750
Tafla 2.2

COST COMPARISON ENERGY I FREIGHT I DUTY FOR ALUMINIUM IN US ,. I lb

A. TO USA (Eastern Region)

~

~~~~L~i$Freight Duty Total

( 7 kwh for 1 lb)

1 kwh

Y'i,~CANADA East Coast 2,0~ ,11,4 2,6 1,0 5,0

CANADA West Coast
:««

~~.~3,0~ 2,ll ( 2,8 1,0 5,9
yy";"Hh ~f~Y:USA North West ~,~~ "'11,f:;;: 2,8 - 4,4

~~ ';.vV;,·c"~:r'v ,/
USt. Mid-West 8,OX :«5,6:(:: 1,2 - 6,8

~l'" ~;X)~~
USA South 6,01 4 2",~ 2,5 - 6,7

('!AT/v"-r

ICELAND 3.0( ~(Cé~2,1'/ 3,5 1,0 6,6

:{OJ ,)...- /
3~ 1,0 7,32,81,) ,~

.:.J:'::

B. TO EUROPE (Germany)

Freight Duty Total

From metal value:
US t -Iib

%

GERMANY --.6 7,6

NORWAY 1,4 5,95 2,3 7,8

BAHRAIN 2,8 7 2,7 6,9

ZA'iRE 3,0 5,1

ICELAND 1,3 5,95 2,3 5,7
1,3 5,95 2,3 6,4

April 1975

@
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3. RAFORKUSALA TIL íSAL 1969-1981

3.1 Uppsett afl Landsvirkjunar og orkusala 1968-1981

Uppsett afl Landsvirkjunar á árunum 1968-1981 er sýnt á
töflu 3.1. Arið 1969 var þörf fyrir aukna framleiðslugetu
orðin mjög aðkallandi. An stóriðju hefði með Búrfellsvirkjun,
ef i hana hefði verið ráðist, liklega verið hægt að mæta
almennri orkueftirspurn inn á samtengt landskerfi fram til 1985,
og hefði þá fyrst verið þörf fyrir nýjar virkjanir. Athuganir
sem fram fóru á árunum 1963-1965 bentu til þess, að hagkvæmt
gæti verið að ráðast i Búrfellsvirkjun, þó hún yrði einungis
ætluð fyriralmennan markað, en þá i fleiri áföngum en gert var.
Þó var sýnt fram á að fjármögnun virkjunarinnar yrði erfiðari
með þvi móti. Sala á raforku til álverksmiðjunnar hefur þannig
haft i för með sér ákveðinn flýtingarkostnað við aðrar og
dýrari virkjunarframkvæmdir sem er nauðsynlegt að taka tillit
til.

Frá 1970 hefur orkusalan til ísal numið meir en helmingi
af heildarorkusölu Landsvirkjunar, eins og fram kemur i töflu
3.1. Hlutur Landsvirkjunar i orkuvinnslunni i landinu árið
1980 var um 83%, þannig að til ísal fór um 44% af framleiddri
raforku á íslandi árið 1980. Eins og sjá má af mynd 3-1 hafa
helstu sveiflur i orkusölu Landsvirkjunar tengst ísal, en
vöxtur eftirspurnar til almenningsveitna hefur verið nokkuð
jafn, um 7,5% að meðaltali á ári allt frá 1969.

Aukning framleiðslugetúnnar hefur þó eðlilega verið i

skrefum, þar sem hálfar eða heilar virkjani~ tengjast kerfinu
i einum áfanga.

Samkvæmt ársskýrslu Landsvirkjunar 1981 var heildar-
orkuöflun fyrirtækisins á þvi ári 2756 GWh og hei1darorku-
sala 2625 GWh, eða um 95% af heildarorkuöflun. Mismunurinn
er töp i flutningskerfinu og eigin notkun.
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Skipting orkusölunnar á kaupendur var eftirfarandi:

Rafmagnsveita Reykjavíkur 426,4 GWh (16,3%)
Rafmagnsveitur ríkisins 510,4 09,4%)
Rafveita Hafnarfjarðar 45,0 ( 1,7 %)
Aburðarverksmiðja ríkisins 107,3 4,1 %)
íslenska álfélagið h ,f. 1.214,5 (46,3%)
íslenska járnblendifélagið h.f. 321,0 (12,2%)

Samtals 2.624,6 GWh (100%)

í heild skiptist orkusalan þannig, að um 37,4% fóru til
almenningsveitna og um 62,6% til stóriðju. Af orkusölunni
til íslenska járnblendifélagsins var u~ 43% selt sem afgangs-
orka og um 2,2% af orkusölunni til ísal.

Tekjur Landsvirkjunar af raforkusölu á árinu 1981 voru
eftirfarandi:

Tekjur Orka ~<eðaJ.verð
þús.kr. % GWh % aurar!kí'lh

Raforkusalatil almenningsveitna 197.505 71,8 981.8 37,4 20,1
Raforkusalatil stóriðju 77.752 28,2 1642.8 62,6 4,7

Raforkusalaalls 275.294 2624,6 10,5

3.2 Rekstrarafkoma Landsvirkjunar 1971-1981

Gagnstætt því sem reiknað var með við samningsgerðina 1965
hefur afkoma Landsvirkjunar verið afar erfið á síðastliðnum ára-
tug. Með samningn~m við ísal var ætlunin að leggja grundvöll
að sterkri fjárhagsstöðu Landsvirkj unar með um 50% eiginfjár-
mögnun í næstu virkjunum á eftir Búrfellsvirkjun. Reyndin hefur
aftur á móti orðið sú, að yfir 90% allra framkvæmda Landsvirkjunar
hafa verið fjármagnaðar með lánum og af mynd 3-3 má sjá að Lands-
virkjun hefur aðeins einu sinni (1977) skilað arði umfram lág-
marksarðgjafarkröfur Alþjóðabankans. Helstu ástæður fyrir þessari
útkomu eru eftirfarandi:
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1. Stofnkostnaður virkjana á íslandi hefur vaxið mun meira
miðað við dollara en sem nemur verðbólgu í Bandaríkjunum.
Stofnkostnaður Búrfellsvirkjunar og kostnaður við öflun
viðbótarorku í síðari virkjunum hefur þannig reynst meiri
en áætlað var 1966.

2. Alþjóðleg verðbólga hefur verið mjög mikil og aðeins
fengist bætt að hluta í þeim samningum sem gerðir hafa
verið um orkusölu til ísal.

3. Alþjóðlegar gengisbreytingar hafa einnig verið óhagstæðar,
því tekjur af raforkusölu til ísal miðast við Bandaríkja-
dal, sem lækkaði mjög gagnvart þeim gjaldmiðlum, evrópskum
og japönskum, sem verulegur hluti lána miðaðist við (sjá
mynd 5-3).

4. Fjármagnskostnaður hefur vaxið mjög mikið. Einkum hefur
aukin verðbólga hækkað nafnvexti lána, sem hefur þyngt
mjög greiðslubyrði þeirra og þannig í reynd stytt raun-
verulegan lánstíma.

í töflu 3.1 eru sýndar heildartekjur Landsvirkjunar
1968-1981. Þar kemur fram að á árinu 1981 voru tekjur af
raforkusölu til ísal um 22,4% af raforkusölunni í heild, en
fyrirtækið fékk 52,3% af orku Landsvirkjunar. Þetta leiðir
hugann að því, hver sé eðlilegur munur á raforkuverði til
stóriðju annars vegar og til almennings hins vegar. t kafla
4.4 eru leidd að því rök, að með því að taka tillit til
mismunandi nýtingartíma, afhendingarspennu o.fl. eigi stór-
iðjan að greiða að lágmarki 65% af verði til almenningaveitna.
Miðað við ákveðna kröfu um arðgjöf mundi slík regla leiða til
allt annarrar skiptingar á heildargreiðslum fyrir raforku
milli almenningsveitna og stóriðju en raunin er nú. t upphafi
(1969) var verðið til ísal um 55% af verði til almennings-
veitna. Þótt orkuverðið til ísal hefði ekki haldist nema í
50% af verði til almenningsveitna hefði það gjörbreytt afkomu
Landsvirkjunar eins og mynd 3-4 sýnir.
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Tafla 3.2 sýnir framkvæmdir Landsvirkjunar 1965-1981
í miljónum dala á ári hverju. Taflan er byggð á upplýsingum
frá Landsvirkjun um bókfærðan stofnkostnað með vöxtum á
byggingartíma, sundurliðað eftir árum og framkvæmdum, umreikn-
að í Bandaríkjadali á meðalgengi hvers árs.

Samkvæmt töflunni reyndist stofnkostnaður Búrfellsvirkj-
unar með vöxtum á byggingartíma um 64 miljónir dala. Tafla
3.3 sýnir að miðað við vísitölu heildverslunar í Bandaríkjunum
þá samsvarar þetta um 179 miljónum dala á verðlagi ársins 1981.
Verðlag í Bandaríkjunum hefur þannig nær þrefaldast á tíma-
bilinu 1965-1981. Raforkukostnaður við stöðvarvegg Búrfells-
virkjunar nemur því miðað við 1500 kWh/ári á verðlagi 1981 um
119 mill á árskílówattstund. Sigölduvirkjun kostaði á verð-
lagi 1981 189 miljónir dala, en það gefur 270 mill á árskíló-
wattstund miðað við 700 GWh orkuvinnslu á ári. Sigölduvirkjun
er þannig rúmlega tvöfalt dýrari í orkueiningu en Búrfells-
virkjun miðað við fast verðlag í Bandaríkjadölum. Það hefur
einnig verið reiknað að miðað við byggingarvísitölu er Sigalda
70% dýrari á orkueiningu en Búrfell. Þessi mismunur stafar
af því að byggingarkostnaður innanlands hefur vaxið mun hraðar
en sem nemur gengisbreytingum og erlendri verðbólgu. Þessi
óhagstæða þróun byggingarkostnaðar innanlands þarf að hafa í
huga þegar metin er þörf Landsvirkjunar fyrir hækkun á raforku-
verði og þá einnig hækkun á verði til ísal.

Ef miðað er við verðlag hvers árs, sem i rauninni endur-
speglar betur lántökuþörf vegna einstakra virkjanaframkvæmda,
kemur i ljós að Búrfellsvirkjun hefur kostað 43 mill/kWh/ári,
Sigölduvirkjun 165 mill/kWh/ári og Hrauneyjafossvirkjun um
200 mill/kWh/ári.

Nú er liðinn nokkur tími síðan stjórnvöldum og Landsvirkjun
varð ljós nauðsyn þess að endurskoða aftur raforkuverðið til
ísal með það í huga að fá það enn hækkað sökum þess hvað meðal-
kostnaður við orkuframleiðslu hefur vaxið mikið með tilkomu
nýrra og dýrari virkjana, sem varð að flýta byggingu á að
hluta til vegna samninga um stækkun álversins árin 1969 og
1975.
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A allra síðustu árum hefur það einnig kornið í ljós
að sveiflur i rennsli eru meiri en búist var við, og rennslið
hefur reynst minna en reiknað var með. Auknar upplýsingar um
rennsli á Þjórsár-Tungnaársvæðinu hafa leitt til þess að orku-
geta Búrfells og Sigöldu er nú talin minni en áður. Má í því
sambandi nefna að orkugeta (forgangsorka) Búrfells er nú talin
1500 GWh, en i áætlunum Harza Engineering, sem lagðar voru
fyrir stjórnvöld á sinum tima,var miðað við 1720 GWh.
Þetta hefur haft áhrif á kostnað Landsvirkjunar af þvi að sjá
ísal fyrir orku, þvi til þess að tryggja þessar 220 GWh sem
á vantaði, þurfti að flýta öðrum virkjunum, sem eins og áður
sagði reyndust mun dýrari en Búrfellsvirkjun.

®
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Tafla 3.2 Framkvæmdir Landsvirkjunar 1965-1981
i miljónum dala á ári hverju (með vöxtum

á bygginqartima.

1) . öl.d2} 3}
~1eðal-Búrfells- Þórisvatns- SlqO u- Hraun- AfTar Samtals

Ar virkjun miðlun virkjun eyjafoss- framkv. gengi
virkjun kr/US$-

1965 3,0 - - - 2,7 5,7 43,06
66 2,8 - - - 0,7 3,5 43,06
67 12,2 - - - 0,5 12,7 44,23
68 28,8 - - - 4,7 33,5 61,31
69 8,3 0,4 - - 2,4 11,1 88,10
70 3,9 2,8 - - 0,9 7,6 88,10
71 3,1 6,3 0,6 - 0,6 10,6 87,85
72 1,0 2,4 1,7 - 4,1 9,2 87,64
73 0,5 0,3 3,3 - 1,7 5,8 90,02
74 - 0,2 14,3 - 3,1 17,6 100,24
75 - - 28,5 - 3,4 31,9 154,03
76 - - 42,8 - 3,4 46,2 182,31
77 - 2,8 13,9 - 9,1 25,8 199,29
78 - - 5,4 9,1 2,4 16,9 272,14
79 - - 4,9 23,2 1,8 29,9 352,93
80 - - - 54,8 3,0 59,4 480,09
81 - - - 59,0 6,5 65,5 726,20

SNfi' . 63,6 15,2 115,4 146,1 51,0 392,9

I} FramkVéH'rlumv.i ó Búrfellsvirkjun á tiræbilinu 1974-1981 við Ibúóarnús

o.fl. samtals að upphæð um 3 milj. dala er hér sleppt. í tölunUm er

hins vegar innifalinn kostnaður sem er sameiginlegur öllum virkjunum

á Þjórsársvæói m.a. vegagerð frá Suðurlandsvegi, stækkun tengisvirkis

við írafoss, kostnaður við vatnsréttindi o.fl.

2) FraMkVéH'rlumvið Sigölduvirkjun á árunum 1980-81 samtals að upphæð um

3 milj. dala er hér sleppt.

3} Framkvændir við Hrauneyjarfossvirkjun á árinu 1982 eru áæt Laóar sam-

tals um 251 milj. króna eða um 21,6 milj. dala ræð vöxtum á árinu.
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Tafla 3.3 Framkvæmdir Landsvirkjunar 1965-1981 í miljónum
dala á föstu verðlagi 1981, byggt á töflu 3.2 og
vísitölu heildsölu í Bandaríkjunum.

Ar Búrfells- ÞÓris- Sigöldu- IIraun- Aðrar Samtals Vísitala
virkjun vatns- virkjun eyjafoss framkv. heildversl.

miðlun virkjun i USA

1965 9,0 - - - 8,2 17,2 55,2
1966 8,2 - - - 2,0 10,2 57,1
1967 35,6 - - - 1,5 37,0 57,2
1968 81,9 - - - 13,4 95,3 58,6
1969 22,7 1,1 - - 6,6 30,4 60,9
1970 10,3 7,4 - - 2,4 20,1 63,1
1971 7,9 16,1 1,5 - 1,5 27,1 65,2
1972 2,4 5,9 4,2 - 10,0 22,5 68,1
1973 1,1 0,6 7,1 - 3,7 12,6 77,0
1974 - 0,4 26,1 - 5,6 32,1 91,5
1975 - - 47,5 - 5,7 53,7 100,0
1976 - - 68,2 - 5,4 73,6 104,6
1977 - 4,2 20,9 - 13,7 38,7 111,0
1978 - - 7,5 12,7 3,3 23,5 119,7
1979 - - 6,1 28,7 2,2 32,0 134,7
1980 - - - 59,5 3,3 64,5 153,6
1981 - - - 59,0 6,5 65,5 166,7

SAMT. 179,1 35,7 189,1 159,9 95,0 660,5

®
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4. ÞRÓUN RAFORKUVERÐS TIL íSAL 1969-1981

í þessum kafla verður reynt að lýsa því, hvernig raforku-
verðið til ísal hefur þróast miðað við ýmsar viðmiðunarstærðir
s.s. fast verðlag í Bandaríkjunum,vísitölu byggingarkostnaðar
á íslandi, þróun heimsmarkaðsverðs á áli, raforkuverð til almenn-
ingsveitna, raforkuverð til álvera annars staðar í heiminum
og innflutningsverð á olíu.

4.1 Raungildi raforkuverðsins miðað við fast verðlag
í Bandaríkjunum

í töflu 4.1 og á mynd 4-1 er sýnd þróun raforkuverðs til
ísal miðað við fast verðlag í Bandaríkjunum. Við útreikningana
var stuðst við vísitölu heildverslunar í Bandaríkjunum (US whole-
sale price index). Þessi vísitala er yfirleitt notuð í þessu
sambandi, en þess má geta, að ef notaður er svokallaður "CE plant
cost index" (úr:"Chemical Engineering" ) fæst nær alveg sama
útkoma. Athyglisverðast er í þessu sambandi að árið 1975 er
verðið einungis um 65% af upphaflegu verði, og þrátt fyrir
hækkanir á raforkuverðinu til ísal eftir 1975 hefur verðið
aldrei náð aftur upphaflegu raunvirði.

Árið 1981 var orkuverðið til ísal 79,3% af raungildi þess
1969 ef miðað er við þróun heildsöluvísitblu í Bandaríkjunum.

Rétt er að geta þess að samkvæmt upphaflegum samningi átti
raforkuverðið að lækka 1975 í 2,5 mill/kWh en framleiðslugjaldið
að hækka að sama skapi.
4.2 Raunqildi raforkuverðsins miðað við fast verðlaq

á. íslandi

í töflu 4.1 og á mynd 4~1 er einnig sýnd þróun raforkuverðs-
ins miðað við byggingarvísitölu hér á landi. Hér er það einkum
tvennt, sem vekur athygli. í fyrsta lagi að verðið lækkar um
helming miðað við upphaflegt raunvirði á tímabilinu 1969-1973,
en helst nokkurn veginn óbreytt eftir það. Stafar þetta aðallega
af þvi, að vísitala byggingarkostnaðar nær tvöfaldast á meðan
gengi íslenskrar krónu gagnvart dollar helst nær óbreytt. Á tíma-
bilinu 1969-1973 breytist gengið gagnvart Bandaríkjadal úr 88,1 kr.
í 90,0 kr., þ.e. um 2,1%. Á saQa tímabili hækkar byggingarkostnaður
um 98%. Þar af leiðir hið snögga fall raunvirðis tekna Lands-
virkjunar 1969-1973, reiknað i islenskri mynt.
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í öðru lagi vekur athygli að raunvirði rafmagnsverðsins,
miðað við byggingarvísitölu, er aðeins 50% af upphaflegu raun-
virði, þó að miðað við heildsöluvísitölu í Bandaríkjunum sé
raunvirðið um 79%. Þetta felur það í sér að tekjur af raforku-
sölunni til ísal eru nú helmingi minni að verðgildi, miðað við
þróun byggingarkostnaðar og þar með virkjunarkostnað,en þegar
verksmiðjan hóf rekstur.

Ef raforkuverðið til ísal á að ná sínu upphaflega verð-
gildi miðað við byggingavísitölu, þyrfti það að hækka um 100%.

4.3 Raforkukostnaður ísal sem hlutfall af skráðu markaðsverði
Tafla 4.2 og mynd 4 2 sýna þróun raforkuverðs i hlutfalli

við skráð verð á hrááli á hverjum tíma. Árið 1969 var raforku-
kostnaður á tonn hjá ísal 8% af skráðu framleiðsluverðmæti, en er
nú 5,9% (miðaðvið 15.900'kWh/tormog USD 1750/tormskráðverð). Við samn-
ingsgerðina var þetta hlutfall 8,8% miðað við orkuverðið 3 milli
kWh. Eins og sjá má á mynd 4-2 fer hlutdeild orkukostnaðar að
síga jafnt og þétt frá 1973 en þá tók verð á áli að hækka án
þess að orkuverð til ísal hækkaði. Með breytingum á raforku-
samningnum í lok 1975 er spyrnt nokkuð við fæti gegn þessari
þróun en þó ekki nóg til að breyta í grundvallaratriðum þeim
vanda sem hér er við að etja.

4.4 Raforkuverð til ísal miðað við raforkuverð
til almenningsveitna

Þegar borið er saman raforkuverðtil ísal annarsvegar og alrærmings-
veitna hins vegar vekur athygliað mismunurirmá þessumverðumhefur farið
stigvaxandi. Árið 1969 var heildsöluverðtil alrærmingsveitna81% hærra á

kWst en verðið til ísal, en eins og fram kemur hér á eftir virðist
eðlilegt að miða við að stóriðjan greiði verð sem er a.m.k. 65%
af verði til almenningsveitna, þ.e. að almenningsveitur greiði
um 50% hærra verð en stóriðjan. Árið 1981 greiddu almennings-
veitur 313% hærra verð á kWst en ísal, og í maí 1982 greiddu
almenningsveitur um 400% hærra verð.

Spyrja má hver sé eðlilegur munur milli orkuverðs til stór-
iðju og orkuverðs til almenningsveitna.
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Ef borin er saman raforkusala til almenningsveitna annars
vegar og stóriðju hins vegar kemur fyrst og fremst tvenns konar
eðlismunur i ljós. ! fyrsta lagi hefur stóriðjan lengri nýt-
ingartima eða u.þ.b. 8000 stundir á ári á móti u.þ.b. 5000 stund-
um hjá almenningsrafveitum. ! öðru lagi tekur stóriðjan við
fullri orku alveg frá byrjun en notkun almenningsveitna i heild
vex um u.þ.b. 25 MW á ári og fullnýta þær þvi orkuvinnslugetu
nýrrar stórvirkjunar mun hægar en stóriðjan.

Þá má nefna að stóriðjan tekur yfirleitt við raforku með
hærri spennu en almenningsrafveitur en samkvæmt gjaldskrá Lands-
virkjunar er verðið 5% lægra ef tekið er við raforkunni á
220 kV spennu i stað 132 kV spennu.

Vegna lengri nýtingartima verður stofnkostnaður i virkjun,
sem byggð er fyrir stóriðju, lægri en fyrir virkjun sem byggð
er fyrir almenna notkun. Munurinn liggur i þvi að uppsett afl
virkjunarinnar verður minna og vélbúnaðurinn þar með ódýrari,
svo og að ekki er þörf á jafnmikilli vatnsmiðlun og ella.

Samkvæmt athugunum sem gerðar hafa verið i þessu efni,
m.a. af Helga Sigvaldasyni verkfræðinsi, er talið að stofnkostn-
aður virkjunar sem einungis er byggð fyrir stóriðju sé 10-15%
lægri en fyrir virkjun sem einungis er byggð fyrir almennings-
veitur.

Eins og áður sagði fullnýtir stóriðja að jafnaði virkjun
fyrr en ella. Ef ekki er unnt að byggja viðkomandi stórvirkjun
í minni áföngum sem henta vexti almennrar notkunar hefur slík
fullnýting fyrr i för með sér ákveðinn fjármagnsparnað. Verk-
fræðistofa Sigurðar Thoroddsen h.f. áætlar að framleiðslukostn-
aður á orku frá Blönduvirkjun sé um 13,1 mill/kWh við stöðvar-
vegg á verðlagi i desember 1980 miðað við að virkjun yrði full-
nýtt i einum áfanga. Hins vegar yrði framleiðslukostnaðurinn
skv. sömu áætlun 15,4 mill/kWh miðað við að virkjunin yrði
byggð i einum áfanga og almenningsveitur fullnýttu hana á 5 1/2
ári. ! báðum tilvikum er miðað við 6% reiknivexti. Fullnýting
strax gefur þannig u.þ.b. 15% lægra raforkuverð, miðað við að
virkjunin yrði ekki byggð i áföngum fyrir almenningsmarkaðinn,
en ef svo væri gert yrði munurinn minni.
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Samkvæmt nýjustu gjaldskrá Landsvirkjunar (maí 1982) er
verð á raforku miðað við 5000 stunda nýtingartíma og 132 kV
afhendingarspennu 33,65 aurar /kWh (30,4 mill/kWh) og miðað
við 8000 stunda nýtingartíma 23,54 aurar kWh (21,3 mill/kWh)
Stóriðjan tekur við orkunni á 220 kV þannig að samkvæmt gjald-
skrá Landsvirkjunar ætti hón að greiða 22,36 aura/kWh (20.2
mill/kWh) . Hlutfall raforkuverðs til stóriðju miðað við
raforkuverð til almenningsveitna ætti því samkvæmt qjaldskrá
Landsvirkjunar að vera 66%. t dag er betta hlutfall u.þ.b. 21%.

Norðmenn hafa 0ert all ítarlegar athunanir á því, hvert
sé eðlilegt raforkuverð til stóriðju annars ~egar og almennings
hins vegar. Niðurstöður þessara athugana koma m.a. fram
í skýrslum norska orkuráðuneytisins, nr. 49:1979, uKraftintensiv
industri" og St. meld nr. 54, uNorges frnmtidige enernibruk
og produksjonu. Samkvæmt þessum skýrslum er talið að kostnaðar-
verð til stóriðju sé um 85% af kostnaðarverði til almennings-
veitna, eða nánar tiltekið 11-12 norskir aurar á kWst á m6ti
13,5 aurum til almenningsveitna miðað við verðlag í janóar 1980
og 7% reiknivexti.

A Orkuþingi 1981 flutti Sigurður Briem, yfirverkfræðingur
hjá íslenska álfélaginu h.f. erindi um hagkvæmni raforkusölu
til stóriðju. í erindi Sigurðar komu fram útreikningar um
hver væri eðlilegur verómunur á raforku til st6riðju annars
vegar og almenninqsveitna hins vegar.

Sigurður tekur fyrst dæmi af virkjun sem qæti framleitt
1000 GWh fyrir almennan markað og reiknar út raforkuverð
til almennings miðað við að það taki um 8 ár að fullnýta
virkjunina. Síðan athUGar hann hann möguleika að helmingur
orkunnar fari til almenningsveitna, 500 GWh, en afgangurinn
til stóriðju. Sigurður ~erir þó ráð fyrir að orkuvinnslugeta
virkjunarinnar aukist um 10% i heild eða i 1100 GWh og unnt
verði þá að selja um 600 GWh til stóriðju. Ekki er víst að
þessar forsendur gildi fyrir þær virkjanir sem nú eru í undir-
búningi.

Niðurstaða Sigurðar er sú að stóriðjan eigi að greiða um
60% af verði til almenningsveitna að gefnum áðurnefndum for-
sendum. Er þá gert ráð fyrir að raforkuverð til almennings
ver(i hið sama hvort sem ráðist er í st6riðju eða ekki.
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Orkustofnun hefur gert útreikninga á orkuverði til stór-
iðju annars vegar og orkuverð til almennings hins vegar
(sjá töflu 6.1 og 6.2) og lagt til grundvallar tvær mismunandi
aðferðir. Fyrra tilvikið er frá fyrri hluta árs 1981 en í því
er gert ráð fyrir ákveðinni virkjanaröð og 3 möguleikum á stað-
setningu 150 MW stóriðjufyrirtækis. Raforkuverð til almennings
er reiknað á grundvelli þessarar ákveðnu virkjunarraðar svo
og raforkuverðið til stóriðjunnar. Fjórar mismunandi virkjunar-
leiðir eru kannaðar, sjá töflu 6.1.

Niðurstaða Orkustofnunar samkvæmt aðferð 1 er sú að meðal-
kostnaðarverð til stóriðju er áætlað 68,5% af meðalkostnaðar-
verði til almenningsveitna miðað við 6% reiknivexti og 67,7%
miðað við 8% reiknivexti.

sá megingalli er á þessum útreikningum að gert er ráð
fyrir ákveðinni virkjunarröð hvort sem farið er í stóriðju eða
ekki. Réttara er að reikna fyrst út raforkuverð til almennings-
veitna miðað við hagkvæmustu virkjunarröð en láta síðan stór-
iðjuna taka á sig viðbótarkostnaðinn. í seinni skýrslum Orku-
stofnunar er byggt á þessari aðferðafræði og kemur þá í ljós,
að kostnaðarverð til stóriðju á næstu árum og fram til aldamóta
er u.þ.b. 90% af kostnaðarverði til almennings. Meginskýringin
á þessu er sú að unnt er að fullnægja raforkuþörf almennings
fram til aldamóta með mjög ódýrum virkjunum en stóriðja kallar
á framkvæmdir í dýrari virkjunum fyrr en ella.

Miðað við það sem hér að ofan er rakið er nokkuð mismun-
andi hvað talið er eðlileg kostnaðarskipting, en að öllu saman-
lögðu má reikna með því að stóriðjan (8000 stunda nýtingar-
tími og 220 kV afhendingarspenna) eigi að greiða orkuverð sem
nemur a.m.k. 65% af heildsöluverði til almenningsveitna
(5000 stunda nýtingartími og 132 kV afhendingarspenna) .

4.5 Raforkuverð til ísal miðað við verðþróun á raforku
til álvera annars staðar.

A sama tíma og hlutdeild raforkukostnaðar í framleiðslu-
verðmæti fer lækkandi hjá ísal, fer hún yfirleitt hækkandi hjá
öðrum álverum í þróuðum ríkjum. í byrjun sjöunda áratugarins
var algengt að raforkukostnaður á tonn væri 5-10% af skráðu
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framleiðsluverðmæti, en nú er algengt að hann sé 20-25% af
skráðu verði sbr. mynd 4-5. Hjá ísal var hlutfall raforku-
kostnaðar tæp 6% af skráðu verði á árinu 1981 eins og kemur
fram í töflu 4.2 Það er því ljóst að hlutur íslands í þeim
virðisauka, sem til verður í álverksmiðjunni í Straumsvík,
hefur farið minnkandi, þegar miðað er við viðskipti óskyldra
aðila með raforku til áliðnaðar.

Mynd 4-5 sýnir raforkukostnað hjá ísal miðað við aðra
álframleiðendur á ýmsum svæðum. ísal er með lægstan kostnað,
meira að segja lægri en meðaltal fyrir Noreg, þar sem stærsta
álvinnslan er ríkisfyrirtæki, mörg orkuverin löngu afskrifuð
og tiltölulega lítið um nýjar virkjanir. Rétt er að leggja
áherslu á að orkusalan til álvera í Noreqi er ekki nema að
takmörkuðu leyti viðskipti milli óskyldra aðila þar sem sum
fyrirtækin eiga orkuv~r og ríkið sem á stærstan hluta orku-
veranna á meir en helminq alls áliðnaðarins.

Tafla 4.5 sýnir þróun raforkuverðs til álvera í Banda-
ríkjunum. Af töflunni má sjá, að meðalraforkuverðið til álvera
í Bandaríkjunum hefur hækkað um rúmlega 16 mill/kWh á 7 árum,
úr tæpum 5 mill í 21 mill. Á sama tíma hefur raforkuverð
til ísal hækkað um 3,45 mill, úr 3 mill/kWh í 6,45 mill/kWh.

Bonneville Power Administration (BPA) sér fleiri álverum
fyrir orku en nokkur önnur rafveita í heiminum, enda er þróunin
þar talsvert leiðandi fyrir áliðnaðinn í heild. Verðið þar
hefur hækkað úr 2,8 mill/kí'i'h1978 í 17,5 mill að meðaltali
í árslok 1981. Hjá Tennessee Valley Athority (TVA) var meðal-
orkuverð til álvera 30,75 mill/kWh í árslok 1981. Annars
staðar í Bandaríkjunum er raforkuverð til álvinnslu einnig
mjög á uppleið. Búist er við að ívilnanir til handa áliðnaði
í orkusölu verði að mestu úr söqunni þar í landi á næstu 5-10
árum og að áliðnaður muni þurfa að greiða samkvæmt gjaldskrá
fyrir orkuna eins og aðrir notendur. Til dæmis er álitið að
viðbótarorka á B?A orkuveitusvæðinu í formi kjarnorku, muni
kosta allt að því 70 mill/kWh. Tafla 4.4 sýnir almenna þróun
verðlags á iðnaðarraforku í Bandaríkjunum og gefur hugmynd um
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þá þróun sem áliðnaðurinn mun standa frammi fyrir í auknum
mæli þegar langt íma orkusamningar renna út á næstu árum.

! Bandaríkjunum er stefnan sú að gefa áliðnaðinum
nokkurra ára aðlögunartíma til þess að taka á sig orkuverð
í samræmi við verð til annarra notenda samkvæmt gjaldskrá,
þannig að álverin taki eðlilegan þátt í kostnaði við frekari
uppbyggingu orkukerfisins.

Raforkuverðið til ísal mun vera með því lægsta sem nokkurs
staðar þekkist i heiminum í dag milli óskyldra aðila.

! kafla 7 er nánar fjallað um raforkuverð til álvera
annars staðar í heiminum miðað við stöðu mála í dag.

4.6 Hlutfallslegur kaupmáttur seldrar raforku til ísal
gagnvart innfluttri olíu

Verðhækkun á öllum helstu orkugjöfum í heiminum hefur
á undanförnum árum farið langt fram úr alþjóðlegri verðbólgu.
Ef litið er á rekstur álverksmiðjunnar í Straumsvík einungis
með tilliti tilorkuviðskipta, þ.e.a.s. útflutnings á raforku
í formi orkusölu til Alusuisse með tilheyrandi gjaldeyris-
tekjum, á móti innflutninsi á orku í formi olíukaupa með til-
heyrandi gjaldeyrisútgjöldum, kemur i ljós að viðskiptakjör
íslands að þessu leyti hafa rýrnað um 84%. Tekjur af sölu
á 1000 GWh af raforku til ísal árið 1970 hefðu það ár nægt
til kaupa á um 120 þúsund tonnum af gasolíu og var
þetta sú mynd m.a. sem stjórnvöld höfðu af hagkvæmni samnings-
ins með tilliti til oliuviðskipta. Arið 1981 nægðu tekjur af
1000 GWh orkusölu hins vegar aðeins til kaupa á um 19 þúsund
tonnum af olíu.
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ÞIDUN RAFORKUVERÐSTIL ÁLVERA! BANDAR1:KJUNUM1974-1981

Meðalverð á hverju ári í mill/kWh

ORKUFRAMLEIÐANDI/ FRAML.GETA 1974 1979 1981
ÁLFYRIRI'ÆKI álfyrirtækjanna

(þús. tonn) (mill/kWh) (mill/kWh) (mill/kWh)

BCNNEVIILE PæEI<
ADMINISTRATION-

ALmA, INTALm, KAISER,
MARTIN MARIEITA, REYNOWS,
ANAcaIDA (10 ÁLVER) 1467 2,3 4,5 14,7

TENNESSEE VAIJ.EY
AUI'HORITY

ALmA, aN. ALUMINIUM,
REVERE OJPPER AND BRAS,
REYNOLDS (4 ÁLVER) 619 8,0 24.3 30,7
PCWERAUI'HORITY OF
N.Y.--
AlillA (MASSENA, N. Y.)
og REYNOLDS (MASSENA,
N.Y.) 309 2,0 8,3 6,8

OOUI'H CAROLINA SERVICE
AUTIIORITY

ALUMAX, BERKEIEY OJ., S.C. 197 16,2 29
roIDMAC EDISON , MD.

EASTAlill, FREDRICK, MD 160 2 16,9 25
BIG RIVERS RURAL
ELECTRIC OO-OP, K.Y

ANAaNDA, SEBREE, K. Y. og
NATICNAL OOUI'HWIRE 326 8,0 17,0 27

DUKE PCWER OJ., N.C.

ALmA, BADIN, N.C. 163 8,0 18,5 27
ARKANSASPCWER & LIGHI',

ARK
REYNOWS, ARIæDELPH. &
JCNES MIUS 175 6,0 16,4 25

OOUl'HERNINDIANA GAS &
ELECl'RIC co., IND.

ALmA, WARRICK, IND. 263 8,0 26,6 32

VEGIÐ MEÐALTAL 3679 4,7 13,2 21

HEIMIID: INDUSTRI ~KCN:MISK INm'ITUIT, U.S DEPARIMENTOF ENEICY I D.F.
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ORKUVERÐ Til íSAL

US MILL/kWh
Mynd 4-4
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rnVOD-OB-951-HS ,
6201.0107 AA - 64 - Mynd 4-5

28%

I

DÆMI UM RAFORKUKOSTNAÐ A TONN
• I

SEM HLUTFALL AF SKRAÐU ALVERÐI 1981

. JTVA/4 ALVER ( USA)

S.C. SERVICE AUTH./ALUMAX (USA) J
, JÞYSKALAND/MEÐALTAL

POTOMAC EDISON EASTALCO (USA) J
SPA/IO ALVER I

ÁSTRALíA /MEDAL TAL J

NOREGUR / IMEÐALTAL

LANDSVIRK.1
ISAL

. .
o 8 12 16 20 244

Miðað er við raforkunotkuna 15000 k Wh á tonn
og skráð Alcan- verð $ 1750/tonn
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5. L!KLEG ÞRÓUN RAFORKUVERÐS TIL íSAL 1982-2014
r1IÐAÐ VIÐ ÓBREYTTA SAMNINGA

Raforkusamningurinn frá 1966 (með viðauka frá 1975) gildir
til 1994. Fari annar samningsaðili fram á það, framlengist
samningurinn sjálfkrafa í 10 ár til viðbótar. Sama ákvæði
endurtekur sig 2004 þannig að í raun gildir samningurinn í 45
ár eða til 2014. A þessum tveimur framlengingartímabilum gilda
ákvæðin um raforkuverð frá árinu 1966 óbreytt.

Frá 1982-1994 mun þróun á skráðu heimsmarkaðsverði Alcan
ráða öllu um þróun raforkuverðsins til !sal, þar sem verðið er
um 40% verðtryggt miðað við útflutningsverð Alcan. Allar get-
gátur eða spár um raforkuverðið til Isal á þessu tímabili eru
því í raun spár um álverðið.

Tafla 2.1 og mynd 2-2 sýna verðþróun á áli frá 1954 og
kemur í ljós að raunvirði áls lækkaði á tímabilinu 1957-1973 U!l\

40 prósent en hækkar síðan um 60 prósent á tímabilinu
1973-1980. Frá miðju árinu 1980 hefur frjálst markaðsverð á
áli fallið ört (sbr. mynd 5-1) þó að skráð verð hafi staðið
i stað.

! Bandaríkjunum var frjálsa markaðsverðið 52 c/lb í nóvem-
ber 1981, en 53 c/lb í Evrópu á sama tíma. Skráð verð Alcan
var á sama tíma 79 c/lb eða um 52% hærra. Markacurinn einkennist
i dag af offramboði og umframbirgðum á áli og eru viðskiptin og
markaðsverðið í algeru lágmarki. Söluverð í langtima samningum
er að jafnaði mun hærra og viðskipti stöðugri en LME verðið
gefur vísbendingu um markaðsþróun á hverjum tíma.

eRU spáir að skráð verð haldist þó óbreytt í USD 1750/tonn
til ársloka 1983 (sjá mynd 5-1) og lækki þannig ekki frá því sem
nú er frekar en i álkreppunni 1974-76 þegar markaðsverð féll en
Alcan export-verð hélst stöðugt.

Tímabilið 1973-1980 var greinilega aðlögunartími fyrir
áliðnaðinn að gjörbreyttum aðstæðum - einkum í orkumálum. A
þessu tímabili endurheimti ál aftur það raunvirði sem það
hafði verið i kringum 1956 (sjá töflu 2.1) .

®
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Það er algeng skoðun að olía muni þegar til lengri tíma er
litið hækka meira í verði en nemur verðbólgu og að aðrir
orkugjafar muni fylgja í kjölfarið. Með hliðsjón af því
og þeirri staðreynd að áhrif síðustu olíukreppu og almennar
orkuverðshækkanir hingað til hafa ekki alls staðar enn haft
sín áhrif á eldri samninga um raforkuverð, virðist líklegt að
meðalraforkuverð til áliðnaðar muni hækka að raungildi á næstu
árum.

Þegar á heildina er litið má telja líklegt að álverð hækki
í samræmi við verðbólgu á næstu áratugum, svo framarlega sem
ekki skelli á meiriháttar efnahagskreppa.

Miðað við 10% hækkun á skráðu álverði á ári, mun verðið
tvöfaldast á 7 til 8 árum (þ.e. 100% hækkun). A sama tíma mundi
raforkuverðið til Isal einungis hækka um 50% skv. núgildandi
samningi.

Mynd 5-2 sýnir áætlaða þróun raforkukostnaðar hjá Isal
sem hlutfall af heimsmarkaðsverði á áli. Fram til 1994 mun
verðið lækka jafnt og þétt miðað við fast verðlag. A mynd 5-4
sést að það verður komið niður í 4,5 mill/kWh árið 1994 miðað
við verðlag 1982.

Eins og fram kemur í kafla 2.3 mun grunnverðið árið 1994
ákvarðast af því hvort heldur er lægra, 1) verð á áli í US c/lb,
eða 2) pr6senthækkun raforkuverðs tímabilið 1969-1994 hjá Söral
í Husnes í Noregi (75% Alusuisse, 25% Norsk Hydro o.fl.).

ívilnanir norskra stjórnvalda til Söral hafa m.a. falist
i raforkuverði sem var ámóta og ísal greiddi (sjá mynd 5-5).
Raforkuverðið til Söral er hækkað á 5 ára fresti sem nemur 60%
af hækkun vísitölu heilsöluverslunar á sama tímabili, og er
verðið nú með sköttum um 11,5 mill/kWh.

Eins og áður segir gildir raforkusamningurinn við Isal til
2014. Miðað við óbreytta samninga mun raungildi raforkuverðsins
minnka jafnt fram til 1994 og verður þá komið í 4,5 mill/kWh á

90



verðlagi ársins 1982 miðað við 8% verðbólgu og sömu hækkun á
álverði (sjá mynd 5-4). Árið 1994 myndi verðið hækka í um 8
mill/kWh og það verð síðan gilda óverðtryggt næstu 10 árin
eða fram til 2004. Árið 2004 á að leiðrétta verðið skv.
núgildandi samningi og er áætlað að þá hækki það úr um 4 mill/kWh
miðað við verðlag 1982 í um 8 mill/kWh. Fram til 2014 færi
verðið síðan lækkandi vegna verðbólgu og yrði kornið í tæp 4
mill/kWh í lok samningstímabilsins árið 2014. Mynd 5-4
lýsir betur en nokkuð annað, hversu brýnt er að endurskoða raf-
orkusamninginn.
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6. FRAMLEIÐSLUKOSTNAÐUR RAFORKU í NÝJUM VIRKJUNUM A íSLANDI

í flestum löndum er stefnt að þvi að verðlagning á raf-
orku til áliðnaðar miðist við meðal framleiðslukostnað á raf-
orku hjá viðkomandi orkuveitu. sé þessari grundvallarreglu
ekki fylgt taka álverin ekki eðlilegan þátt i kostnaði við
orkuöflunina. Því er nauðsynlegt að hafa hliðsjón af fram-
leiðslukostnaði orku í núverandi landskerfi og kostnaði við
viðbótarorkuöflun þegar raforkuviðskiptin við ísal eru metin.

Almenningsrafveitur hér á landi horfast nú i augu við
þá staðreynd að orkuverð til þeirra er nú um 50% hærra
en nemur kostnaði við viðbótarorkuöflun vegna þeirra. ísal
greiðir hins vegar raforkuverð sem er aðeins um 1/3 af þvi
sem viðbótarorkuöflun til stóriðju kostar. A timabilinu 1969-
1981 hafa almenningsveitur borið uppi rúm 70% af tekjum Lands-
virkjunar á ári hverju (sem þó hafa ekki verið nægilegar), en
aðeins tekið 40-45% af framleiddri orku.

6.1 Spá um raforkuhörf 1980-2000
Meqinniðurstöður raforkuspár Orkuspárnefndar frá 1981

eru, að eftirspurn eftir raforku muni i framtiðinni liggja á
þvi bili sem að neðan greinir, eftir þvi hvað reiknað er með
miklum nýjum orkufrekum iðnaði. Hi(\að er við orku i orkuveri
(þ. e. með töpum) .

Ar Gí'lh HW

1985 3904-4400 635- 700
1990 4514-5500 755- 880
1995 5161-7500 884-1175
2000 5925-9650 1036-1500

Raforkuþörf til almennra heimilisnota er áætluð um 30%
minni um aldamót i þessari spá en í síðustu spá á undan
(frá 30. des. 1978), en til iðnaðar um 21% meiri, og er þá
nýr orkufrekur iðnaður ekki meðtalinn. Lækkun i heimilis-
notkun og þjónustugreinum stafar að hluta til af hagkvæmari
orkunýtingu. Aukningin í iónaói stafar fyrst og fremst af þvi
að nú er gert ráð fyrir fleira fólki við störf þar en í fyrri
spá, einkum vegna Þeirra takmarkana sem stærð fiskistofna
setur fjölda starfa í fiskveiðum oq fiskiðnaði. Efri mörkin
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miðast við að þrír fjóröu hlutar nýrra starfa verði i almennum
iðnaði, og einn .fjórði i nýjum orkufrekum iðnaði.

6.2 Framleiðslukostnaður á raforku fyrir almenningsveitur
og stóriðju i ~jum virkjunum

Orkustofnun hefur gert tvenns konar áætlanir um framleiðslu-
kostnað á raforku frá nýjum virkjunum. Sú fyrri er frá þvi
á fyrri hluta árs 1981 (sjá töflu 6.1) og sú síðari frá því í
nóvember 1981 (sjá töflu 6.2).

! fyrri aðferð Orkustofnunar er gert ráð fyrir fjórum
mismunandi virkjanaleiðum og þremur möguleikum varðandi stað-
setninga nýs 150 MW stóriðjuvers. Raforkuverð til almennings
er reiknað á grundvelli hverrar virkjunarraðar fyrir sig
svo og raforkuverð til stóriðjunnar. Niðurstaðan er sú, að
framleiðslukostnaður á raforku til nýrrar stóriðju sé á bilinu
16-20 mill/kWh að meðaltali, miðað við 6-8% reiknivexti
Framleiðslukostnaður á raforku til almenningsveitna er áætlaður
samkvæmt þessu 23,5 - 29 mill/kWh. Aðurnefndar tölur eru á
verðlagi i desember 1980. A núgildandi verðlagi (júní 1982) er
áætlaður framleiöslukostnaður á raforku til stóriðju samkvæmt
töflu 6.1 um 22 mill/kWh miðað við 8% reiknivexti og 17,5
mill/kWh miðað við 6% reikni vexti.

! síðari útreikningum Orkustofnunar frá því í nóvember
1981 er framleiðslukostnaður á raforku til stóriðju reiknaður
mí.ða ð við að viðbótarorkunotkun i stóriðju fram til aldamóta
verði samtals um 3800 GWh. Kostnaðurinn er reiknaður út miðað
við 6 mismunandi þróunarkosti varðandi staðsetningu nýrra iðn-
fyrirtækja. Niðurstöður útreikninga eru þær að framleiðslu-
kostnaður á raforku til stóriðju er áætlaður ívið hærri en
samkvæmt fyrri aðferðinni. Miðað við gengi dollars 15. des.
1980 (U8$ = 592,10), er áætlaður framlei0slukostnaður samkvæmt
töflu 6.2 i heildina á bilinu 20-22 mill/kWh miðað við 8%
reiknivexti. Athyglisvert er að sáralítill munur er á áætluðum
framleiðslukostnaði til almenningsveitna eingöngu eða að við-
bættri stóriðju. sé þessi áætlaði framleiðslukostnaður borinn
saman við núgildandi taxta Landsvirkjunar, kemur i ljós að hann
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er um 75% af heildsöluverði til almenningsveitna, en 220% hærri
en verðið til ísal, sbr. mynd 6-3.

Miðað við verðlag í júní 1982 er áætlaður framleiðslukostn-
aður til stóriðju samkvæmt seinni aðferð Orkustofnunar um
23 mill/kWh miðað við 8% reikni vexti.

Framleiðslukostnaður á raforku í einstökum virkjunum
hefur einnig verið áætlaður. A töflu 6.1 eru sýndar niðurstöður
verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen h.f. af slíkum útreikningum
varðandi þær virkjanir sem lagaheimildar var aflað fyrir vorið
1981. Sýnd eru tvö tilvik: Annars vegar er miðað við fullnýt-
ingu strax, sem gæti átt við þegar um stóriðju er að ræða.
Hins vegar er miðað við að virkjun verði byggð í einum áfanga
en orkunotkunin vaxi jafnt og þétt um 135 GWh/ári. í ljós kemur
að meðal framleiðslukostnaður við stöðvarveag í þessum virkjunum
er áætlaður um 15,2 mill/kWh miðað við fullnýtingu strax, 6%
reiknivexti og verðlag í desember 1981. sé gert ráð fyrir að
kostnaður við flutning og raforkutöp nemi sem svarar um
2 mill/kWh er áætlaður framleiðslukostnaður frá næstu virkjunum
að meðaltali um 17,2 mill/kWh miðað við verðlag í desember
1981. Miðað við núgildandi verðlag (júní 1982) og 6% reikni-
vexti er áætlað kostnaðarverð til stóriðju samkvæmt þessari
aðferð um 18 mill/kWh.

Landsvirkjun hefur ekki birt neina útreikninga á fram-
leiðslukostnaði á raforku til stóriðju og almenningsveitna frá
nýjum virkjunum. Hins vegar hefur Landsvirkjun látið í ljós
þá skoðun í skýrslu sinni um "raforkuöflun í samtengdu lands-
kerfi í framhaldi af Hrauneyjafossvirkjun", að unnt eigi að
vera, á viðunandi fjárhagsgrundvelli, að fullgera þrjár stór-
virkjanir, þ.e. Blöndu-, Fljótsdals- og Sultartangavirkjanir
á næstu 10-12 árum, auk stækkunar Búrfellsvirkjunar um allt að
140 MW. Þá er reiknað með að núgildandi kostnaðaráætlanir
reynist raunhæfar, að raunvextir af lánsfé verði ekki hærri en
6%, almenningsveitur greiði að raungildi sama orkuverð og i
nóvember 1981, þ.e.a.s um 27 mill/kl'1h, og nýr orkufrekur
iðnaður verði fyrir hendi sem greiði 15-20 mill/kVvh, fullverð-
tryggt. Þá er bent á að sé gert ráð fyrir leiðréttingu á orku-
verði til núverandi stóriðju muni rekstrargrundvöllur inn batna
sem þvi nemur.

@
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Landsvirkjun tekur fram, að ofangreind niðurstaða byggist
einnig á þvi, að ráðstafanir verði gerðar til að koma núverandi
fjárhagsstöðu Landsvirkjunar og byggðalinukerfisins i viðunandi
horf, "annað hvort með þvi að hækka tímabundið orkuverð til
almenningsveitna eða þá á annan hátt".

Eins og gefur að skilja eru útreikningar á framleiðslu-
kostnaði raforku mjög háðir því, hvaða vextir eru lagðir til
grundvallar. Munurinn á þvi hvort notaðir eru 6% eða 8% vextir
nemur að meðaltali um 4 mill/kWh en hér verður ekki lagt mat
á við hvora vaxtakröfuna eigi að miða.

Meginniðurstaðan er því sú að framle~ðslukostnaður á orku
fyrir stóriðju í nýjum virkjunum sé 18-22 mill/kWh, miðað við
6-8% reiknivexti, fulla verðtryggingu og verðlag í júni 1982.

6.3 Arðsemiskröfur og orkuverð
Núverandi raforkukerfi, án Hrauneyjafossvirkjunar og Kröflu,

hefur framleiðslugetu sem nemur 3000 GWh. Að byggðalínum og
220 kV línum meðtöldum en án Kröflu og Hrauneyjafoss námu skuld-
ir þessa kerfis um 2000 milljónum um áramótin 1980/81. Miðað
við ársreikninga Landsvirkjunar 1978 og 1979 þarf fyrirtækið
að hafa tekjur, sem nema um 11% af skuldum til þess að skila
þvi sem kallað er 7% arðgjöf af meðalbókfærðum eignum i rekstri.
Ef þessar forsendur eru notaðar, nema nauðsynlega tekjur 220
mí.Ll j ónu,n eða 7,33 aurum á kWh á heildsölustigi. Orkusala
landskerfisins skiptist þannig, að um 60% fara til stóriðju en um
40% til almenningsveitna. sé reiknað með að almenningsveitur
greiði 50% hærra verð en stóriðja á hverja kWh, þarf stóriójan
að greiða 6,1 eyri á kWh en almenningsveitur 9,15 aura á kWh

á verðlagi í árslok 1980.
Eftir Hrauneyjafossvirkjun og miðað við stöðu Kröflu i

dag er orkuvinnslugeta kerfisins um 4000 Gwh, en heildarskuldir
raforkukerfisins líklega um 3700 m.kr. Miðað við sömu forsendur
og áður um skuldastöðu fyrirtækisins og hlutfallslega skiptingu
söluverðs mi.lli stóriðju og almenningsveitna er niðurstaðan sú,
að nauðsynlegtheildsöluverðer 10,2 aurar á kM"!til alrrermingsveitna.
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r-liðaðvið gengiðum árartÓtin1980/81nemur þetta verð 13 mill á kWh til
stóriðju og 20,4 mill á kWh til almenningsveitna. Miðað við
núgildandi verðlag svarar það til þess að stóriðjan eigi að
greiða að lágmarki 15 mill/kWh og almenningsveiturnar um
23 mill/kWh.

Það má teljast lágmarkskrafa að raforkukaupandi greiði
ekki hærra raforkuverð með stóriðju en án. Með öðrum orðum,
að ekki sé hægt að krefja hið almenna atvinnulíf um styrk til
handa stóriðju í formi niðurgreidds rafmagns. ! ljósi þessarar
lágmarkskröfu virðist eðlilegt að taka m.a. mið af neðan-
greindum atriðum við útreikning á lágmarksverði á raforku til
nýrrar stóriðju og leiðréttingu núverandi samninga:

1. Settar verði ákveðnar kröfur um arðgjöf Landsvirkjunar
(t.d. lágmarksarðgjafakrafa Alþjóðabankans) í samræmi
við kröfur um eiginfjármögnun í nýfjárfestingum.

2. Raforkuverð til almenningsnota verði reiknað á grund-
velli hagkvæmustu röðunar virkjanaframkvæmda fyrir
almennan markað að viðbættri núverandi stóriðju.

3. Lágmarksraforkuverð til nýrrar stóriðju miðist við
virkjanaröð, sem mæti auknum markaði stóriðjunnar.
Miðað verði að hámarki við að raforkuverð til almennra
nota verði hið sama og reiknað var í lið 2.

®
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Tafla 6.1 Áætlun Orkustofnunar (aðferð I) um framleiðslukostnað
raforku rreð flutningskostnaði, miðað við mismunandi
virkjunarleiðir og staðsetningu 150 MW iðjuvers
(Verðlag i desember 1980. Gengi 1 US$ - 592,10)

1. Reiknivextir 6%

Til Til stóriðju
Virkjunarleið alrænningsnota (mill/kWh)

Nr. (mill/kWh) á Grundartanga i Eyjafirði á Reyðarfirð'

I (B-S-F-St-BÚ) 22,0 15,4 16,2 17,4
II (B-F-St-Bús) 22,7 17,1 17 ,6 16,2
III (S-B-F-st-Bú) 24,0 14,2 16,1 16,4
IV (F-B-St-Bú-S) 25,2 16,7 15,9 13,0

Meðtal 23,5 15,9 16,5 15,8

Meðalkostnaðarverð til almenningsveitna = 23,5 mil]/kWh
~~ðalkostnaðar til stóriðju = 16,1 mil]/kWh
Verð til stóriðju sem hlutfall af verði til alrænningsveitna = 68,5

II. Reiknivextir 8%

Til Til stóriðju IVirkjunarleið alrænningsnota (mill/kWh)

Nr. (mill/kWh) á Grundartanga i Eyjafirði á Reyðarfirði
IX) (B-S-F-St-B) 27 ,1 18,9 19,6 21,6
II (B-F-St-B-S) 27,9 20,8 21,3 19,8
III (~-B-F-St-B) 29,8 17,3 19,8 20,3
IV (F-B-St-B-S) 31,5 20,6 19,6 16,2

Meðaltal 29,1 19,4 20,1 19,5

Meðtaltal til almenningsnota = 29,1 milVkWh
Meðtaltal til stóriðju = 19,7 milVkWh
Kostnaðarverð til st6riðju sem hlutfall af verði til almenningsveitna = 67,7

x) B = Blanda, S = Sultartangi, F = Fljótsdalur, St = Stórisjór og Bú = BÚrfell II.
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Tafla 6.2 Aætlun Orkustofnunar (aðferð II) um framleiðslukostnað
raforku til almennj_ngsveitna og stóriðju (verðlag í
desember 1980, reiknivextir 8%)

-
Virkjunar- Framleiðslu- ,

leið. kostnaður til Framleiðslukostnaður raforku til stóriðju.
almennings

ISO IS-1 IS-2 IS-3 IS-4 IS-5 IS-6 Heðaltal ti
(rnill/kwh) 3tórjf<.ju

VL-1 20,9 20.7 20,1 21 ,3 19,9 19,8 21 ,1 211,5
VL-2 23,1 '19, <j zc ,3 20,6 20,4 20,3 20,4 20,3
VL-3 23,3 20,7 20,1 20,9 19,4 20,1 21 ,1 20.4
VL-4 20,6 21 ,9 21 ,3 22,6 21 ,1 20,9 22,1 21 ,7

-,- 1----- ----- _. ,--- -_ .._._---" .--

l-1.eðaltal 22,0 20,8 20,5 21 ,4 20,2 20,3 21 ,2 20,7
L..__ ._._ ..__ ..___ ._ L-...- ________ ._---------

Skýringar: VL-1: Blönduv. - Fljótsdalsv. - Sultartangav.
VL-2: Fljótskalsv. - Blönduv. - Sultartangav.
VL-3: Sultartangav. - Fljótsdalsv. - Blönduv.
VL-4: Blönduv. - Sultartangav. - Fljótsdalsv.
ISO: Eingöngu virkjað fyrir almennan markað.
IS1-IS6: 3800 Gwh virkjaður til stóriðju til aldamóta,

skv. eftirfarandi E=Eyjafjörður,R=Reyðarfjörður,
SV=SV-land.

Ar 1985 1987 1990 1993 1996 1999

IS 1 SV: 500 R: 500 E: 700 E: 700 SV: 700 SV: 700

IS2 SV: 500 E: 500 E: 200 E: 700 SV: 700 SV: 700R: 500
IS3 SV: 500 E: 500 E: 200 E: 700 SV: 700 SV: 700R: 500
IS4 SV: 500 SV: 500 SV: 200 E: 700 E: 700 SV: 700R: 500
IS5 SV: 500 E: 500 R: 700 R: 700 SV: 700 SV: 700

IS6 SV: 250 SV: 250 E: 700 SV: 700 SV: 350 R: 350
R: 250 R: 250 E: 350 E: 350
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7. ALÞJÓÐLEG STAÐA OG HORFUR VARÐANDI ORKUVERÐ TIL ÁLIÐNAÐAR

7.1 Orkugjafar i álframleiðslu og helstu framleiðslusvæði

Þrátt fyrir ýmsar þýðingarmiklar framfarir og endurbætur
hefur tækni við álframleiðslu verið i grundvallaratriðum
óbreytt i nær 80 ár. Þessi grundvallartækni byggir á vinnslu
hrááls (Al) með rafgreiningu á súráli (A1203) og þurfti áður
um 20.000 kWh af raforku til að framleiða eitt tonn af áli.
Þó að raforkunotkunin hafi verið minnkuð niður i um 14.000 kWh
á tonn i nýjustu álverunum er framleiðslan samt sem áður mjög
orkufrek og raforkuverðið enn einn mikilvægasti þátturinn
varðandi samkeppnisstöðu og staðsetningu þessa iðnaðar.

Frumhráefni i álframleiðslu er báxit, sem finnst víða
i jörðu, þó einkum i hitabeltislöndum, og er súrálið unnið
úr báxiti með svokölluðum "Bayer process". Um fjö'jur tonn af
báxíti verða í vinnslunni að tveimur tonnum af súráli, sem
við rafgreiningu i álverksmiðju verða að einu tonni af áli.
Þrátt fyrir að súrálið sé að jafnaði stærsti einstaki kostnaðar-
liðurinn i framleiðslu áls, u.þ.b. 30% af heildarframleiðslu-
kostnaði, hafa álverksmiðjur yfirleitt ekki verið staðsettar
með hliðsjón af nálægð við hráefnis lindir þar sem önnur atriði
s.s. raforkuverð og nálægð við markaði skiptir meira ~áli.

Tafla 7.1 sýnir skiptingu framleiðslugetu áliðnaðarins
eftir löndum árið 1981 og áætlun fyrir árið 1984.

Árið 1978 var um 88% framleiðslugetunnar i iðnríkjunum
og um 12% í þróunarríkjum, en gert er ráð fyrir að hlutur
þróunarríkja muni fara mjög vaxandi á næstu árum og áratugum.
Til skamms tíma hefur verið búist við mikilli aukningu áliðnaðar-
ins í Ástralíu, en á síðustu misserum hefur komið mikill aftur-
kippur i öll áform þar í landi. Ljóst er að framtíð og sa~-
keppnishæfni áliðnaðar mun að verulegu leyti ráðast af alþjóð-
legri þróun orkumála. Langtíma raforkusamningar álvera munu
víða renna út á næstu árum og má telja líklegt að álver muni
í vaxandi mæli þurfa að greiða raforkuverð samkvæmt gjaldskrá,
sem tekur tillit til meðalframleiðslukostnaðar heildarraforku-
kerfis viðkomandi landa.
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Tafla 7.1 Framleiósluqeta áliónaóarins Í heiminum 1981
og áætlun fyrir 1984
(Austur Evrópa 00 Kína ekki meótalin)

Aætlað er að á þessum áratug verði framleiðslukostnaður raforku
frá kolastöðvum Í iðnrÍkjunum yfirleitt á bilinu 25-45 US millj
kWh á verðlagi ársins 1981. Frá nýjum stórum vatnsorkuverum,
þar sem almenn eftirspurn eftir raforku er takmörkuð, er líklegt
að hægt verði að bjóða raforku til áliðnaðar á 17-22 mill/kWh, sem
er áætlaður framleiðslukostnaður frá slíkum orkuverum.

Landsvæði Fjöldi 1981 1984
álvera hús. tonn bús. tonn

1. Evrópa alls 52 3713 3814

Austurríki 2 93 93
Bretland 5 369 267
Frakkland 10 446 481
Holland 2 264 264
ísland 1 88 88
ítalía 6 302 250
Noreour 8 705 925
soánn 5 401 401
SVÍhjóó 1 85 85
Sviss 3 86 86
Þýskaland 9 731 731
Grikkland 1 143 143

2. Norður Ameríka alls 38 6101 6340
Bandaríkin 31 4867 4867
Kanada 7 1234 1473

3. Aðrar heimsálfur 37 3899 5612
AstralÍa 3 367 978
Nýja S:iáland 1 150 344
AfrÍka 3 359 446
Mið-Austurlönd 4 498 651
Suður-AIærÍka 6 919 1845
,Japan II 1183 700
Önnur As í.ul.önd 9 423 648

SAl'1I'ALS 127 13713 15766

Heimild: corrtrodi ties Research Unit

107



Árið 1980 var hlutfallsleg skipting orkugjafa til áliðnaðar
á Vesturlöndum eftirfarandi:

Vatnsorka 50%
Kol 26%
Olía 10%
Gas 7%
Kjarnorka 7%

100%

Heimild:SkandinaviskeAluminiumdager'SO

Um 28% raforkunnar var framleidd með eigin aflstöðvum,
en um 72% var aðkeypt frá óskyldum aðilum. ! dag koma fyrst
og fremst þrir af ofangreindum orkugjöfum til greina fyrir
áliðnað, þ.e. gas, kol og vatnsorka. Þó eru tveir þættir
sem valda þvi að kol verða að teljast ótryqqur orkugjafi
fyrir áliðnað í framtíðinni.

1. Eftirspurn eftir kolum til orkuframleiðslu í iðnaði
hefur aukist gífurlega í seinni tíð, og er líklegt
að verð á kolum muni fylgja olíu eftir.

2. Þar sem bæði kol og vatnsorka eru til staðar, er víða
talið hagkvæmast og öruggast að nota vatnsorku til að
mæta toppálagi, en kol til að sjá um grunnálag. Mun
slík stefna hafa í för með sér aukna eftirspurn eftir
kolum og hækkað verð.

Má nefna sem dæmi að hjá Tenessee Valley Authority (TVA),
sem byggir orkuframleiðslu sína til áliðnaðar að mestu á kolum,
var verðið á árinu 1981 um 30 mi11/kWh og raforkukostnaður
álvera þar nam um 25% af skráðu verði áls. Virðist sem staðan
hjá TVA sé dæmigerð fyrir aðstæður á Vesturlöndum, og því líkur
á að hlutur raforkunnar í framleiðslukostnaði áls muni þar
almennt hækka upp í 20-30% á næstu árum. Miðað við núverandi
markaðsástand er hins vegar óliklegt að ný álver verði reist
nema þar sem raforka er boðin á verði sem nemur um 15% af skráðu
Alcan-álverði eða minna. Samkvæmt því koma í raun og veru
einungis vatnsorka og gas til greina sem álitlegir og/eða hag-
kvæmir orkugjafar á næstunni (áströlsk brúnkol hafa sérstöðu).
Mið-Austurlönd, Suður Ameríka og Afríka eru því líklegustu
framtíðarsvæðin auk Ástralíu og Kanada.
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A síðustu árum hafa orkuseljendur víða gert kröfu til
að hækka orkuverð í gildandi samningum við álfyrirtæki, vegna
vaxandi verðbólgu og hærri framleiðslukostnaðar á raforku.
Að jafnaði hefur viðleitni til endurskoðunar eða ógildingar á
langtímasamningum verið þungur róður. Hækkanir á orkuverði
hjá BPA og TVA í Bandaríkjunum eru innan ramma gildandi samn-
inga, sem veita orkuseljanda heimild til hækkunar samkvæmt fjár-
þörf fyrirtækjanna. Nýja Sjáland er dæmi um árangurs-
ríka sókn í þessu efni en þar var raforkuverðið
fimmfaldað árið 1977 m.a. með hótunum um einhliða aðgerðir ef
ekki yrði fallist á hækkunina. Volta River Authority í Ghana
hefur átt í hörðum deilum við Kaiser Aluminium veqna hins
lága raforkuverðs til álbræðslu þess (VALCO) þar í landi, en
gerðar eru kröfur um allt að þreföldun raforkuverðsins.

7.2 Norður Ameríka
7.2.1 Bandaríkin

Bandaríkin eru langstærstu framleiðendur áls í heiminum
og hafa verið með um 30% heimsframleiðslunnar um langt skeið.
Bandaríkin eru jafnframt stærstu notendur á áli í heiminum og
þar með helsta markaðssvæðið. Þrjú af sex stærstu fjölþjó6a-
fyrirtækunum á sviði álframleiðslu eru bandarísk (Alcoa, Reyn-
olds og Kaiser). Hagvöxtur og þróun orkumála í Bandaríkjunum
hefur því bein og óbein áhrif á álverð og uppbyggingu álvera
um allan heim.

Frá því um mitt ár 1981 hefur mJog dregið úr eftirspurn
eftir áli í heiminum, birgðir hafa hlaðist upp og hefur þetta
ástand endurspeglast í því að álverð hefur aldrei verið lægra
að raungildi en nú. Framleiðslukostnaður álvera liggur yfir-
leitt á bilinu 1300-1600 dalir á tonn, en frjálst markaðsverð
á áli er á miðju ári 1982 um 1000 dalir á tonn, skv. London
Metal Exchange (LME). Þetta markaðs ástand hefur m.a. leitt
til þess að mjög hefur verið dregið úr framleiðslu margra álvera
þar sem orkuverðið hefur verið 35-70 mill á kWh og jafnvel
hefur álverum verið lokað.
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! lok ársins 1981 hafði lokun álvera í Bandaríkiunum leitt til
samdráttar se~ nam um 25% framleiðsluqetunnar. Ráðgjafafyrirtækið
Commodities Research Unit, (CRU) spáir áframhaldandi samdrætti
og telur líkur á að heildarframleiðslan 1982 verði um einni millión
tonna minni en 1981, eða um 3 1/2 milljón tonn. spáð er aukningu eftir-
spurnar árið 1983 og að það ár verði framleiðslan um 4 milljónir
tonna. Þrátt fyrir allt er þó talið að áðurnefndur samdráttur
muni veita fyrirtækjum tækifæri til tæknilegra umbóta í því
skyni að auka fraQleiðni og minnka orkunotkun banniq að fram-
leiðendur verði betur í stakk búnir þegar markaðurinn batnar.

Verð á raforku til álvera í Bandaríkjunum er mjög mismunandi
eða frá u.þ.b. 5 mill/kWh til 32 mill/kWh. Tuttugu og níu
álver af þrjátíu og einu með yfir 90% af framleiðslugetunni
greiða verð sem er hærra en 17 mill/kWh. Alfyrirtækjunum má
skipta niður í tvo meginhópa, annars vegar þau sem fá raforku
frá opinberum almenningsrafveitum og hins vegar þau sem fá raf-
orku frá einkarafveitum. Þau álver sem fengið hafa raforku
frá opinberum orkuveitum hafa að jafnaði verið mun betur sett,
einkum þau sem tengd eru hinum gríðarstóru vatnsorkuverum BPA
á Vesturströndinni. Um 32% áliðnaðarins í USA fær orku frá BPA,
um 14% frá TVA og um 7% frá Power Authority of New York (PASNY) .
Þessar þrjár opinberu orkuveitur sjá þannig meira en helmingi
áliðnaðarins í Bandaríkjunum fyrir orku.

Almennt má segja að í Bandaríkjunum séu fjögur megin
álframleiðslusvæði og eru þau eftirfarandi:

1. Norðvestur svæðið (Washington og Oregon). BPA svæðið á
norðvestur hluta Bandaríkjanna er eitt stærsta áliðnaðar-
svæðið í landinu og er samanlögð framleiðslugeta 10 álverk-
smiðja þar um 1.487 þúsund tonn. Hjá BPA var raforkuverðið
óbreytt í yfir 30 ár (1940-1974) um 2,0 mill/kM1 að meðal-
tali fyrir forgangsorku, en var hækkað árið 1974 í
3,2 mill/kWh. Þegar samningarnir um álverksmiðjuna í
Straumsvík voru gerðir (1965-1966) var sterklega tekið mið
af orkuverðinu í Bandaríkjunum, m.a. hjá BPA á vesturströnd-
inni. Samningarnir hér fólu í sér að orkuverðið yrði að
meðal tali um 2,5 mill/kvJh á samningstímanum, en um það
hefur verið samið m.a. með hliðsjón af því að orkuverðið
hjá BPA væri um 2 mill/kWh.
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Frá því 1978 hefur verðið hjá BPA hins vegar hækkað jafnt
og þétt og var kornið í 17,5 mill/kWh í árslok 1981 og
seinna á þessu ári mun verðið hækka í 21-25 mill/kWh.
BPA stendur nú á krossgötum, þar sem vatnsorka á svæðinu
er fullnýtt og öll aukning í orkuvinnslu verður að koma
frá kjarnorku- og/eða kolastöðvum. Hinn 5. des. 1980 voru
samþykkt ný lög um BPA, sem nefnast "Pacific Northwest
Electric Power Planning and Conservation Act". í viðauka,
þar sem fjallað er um verðlagningu á raforku til áliðnaðar,
segir að fyrir 1. jÚlí 1985 skuli álver fá orku samkvæmt
heildsölugjaldskrá, sem stendur undir kostnaði við orku-
öflunina. Eftir þann tíma skal greitt smásöluverð fyrir
raforkuna, þ.e. heildsöluverð að viðbættri venjulegri álagn-
ingu dreifiveitna m.t.t. stærðar og eðlis álagsins. BPA
hefur lýst því yfir að líklegt verð fyrir forgangsorku til
núverandi álvera verði 27,5 mill árið 1985 miðað við verð-
lag 1981. Af umræddum fjórum álframleiðslusvæðum er BPA
staðsett lengst frá aðal iðnaðar- og álnotkunarsvæðunum á
austurströndinni. Flutningskostnaður á áli innan Banda-
ríkjanna frá BPA svæðinu til austurs trandar innar mun vera
allt að því jafnmikill og frá íslandi til Bandaríkjanna.
Ef frá er talin 180 þúsund tonna álverksmiðja í eigu Alumax,
sem á að koma í gagnið 1987,eru engin ný álver fyrirhuguð
á þessu svæði né annars staðar í Bandaríkjunum.

2. Suður svæðið (Texas, Lousiana, Arkansas). Samanlögð
framleiðslugeta 6 álverksmiðja á þessu svæði er um 732
þúsund tonn og var orkuverð á svæðinu á bilinu 20-32 milli
kWh og að meðaltali um 25 mill/kvlh á seinni hluta árs 1981.
Verksmiðjurnar hafa eigin orkuver sem ganga fyrir jarðgasi,
þar á meðal er 33 þúsund tonna verksmiðja Conalco í Lake
Charles sem nú hefur verið lokað. Helstu orkuseljendur á
svæðinu eru Texas Power & Light Co. og Arkansas Power &
Light Co.

3. Suðaustur svæðið (Tenessee, Indiana, N-Carolina, Alabama,
Kentucky, Missouri). Samanlögð framleiðslugeta 10 álvera
á þessu svæði er um 1.794 þús. tonn á ári. Orkuverðið er að
meðaltali 26 mill/kWh eða á bilinu 21-32 mill/kWh. Aðal-
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orkusalinn á svæðinu er TVA, sem framleiðir nú mestan
hluta raforkunnar í kolastöðvum. Vatnsafl var einungis
um 6000 MW af um 30.000 MW heildaraflgetu í lok 1980.
í byggingu eru 5 kjarnorkuver (samtals um 13.000 MW), sem
TVA áformar að bætist við kerfið fram að 1990. Raforku-
verðið hjá TVA til áliðnaðar hefur hækkað mjög af þessum
sökum og er nú yfir 30 mill/kWh, sem er svipað og raforku-
verð frá einkarafveitum. TVA selur m.a. 132 þúsund tonna
verksmiðju Conalco í New Johnsonwille orku, en Alusuisse
á 60% hlutafjár í því fyrirtæki. Aðrir stórir orkuseljendur
á þessu svæði eru Big Rivers Electric Corporation og South-
ern Indiana Gas and Electric Co.

4. Norðaustur svæðið (N.Y. State, Ohio, W-Virginia, Mary-
land). Samanlögð framleiðslugeta 5 álverksmiðja á þessu
svæði er 854 þúsund tonn og er meðalorkuverð á svæðinu
16 mill/kWh. Tvö álver á þessu svæði, sem kaupa orkuna af
New York State Power Authority, greiða mjög lágt verð fyrir
orkuna og eru þær í algerri sérstöðu í Bandaríkjunum að
þessu leyti. Önnur þessara verksmiðja er í eigu Alcoa og
var orkuverð þar tæp 8 mill/kWh á sl. ári, en eins og
kemur fram í töflu 7,2 var meðalorkuverð til álbræðslna
Alcoa hins vegar 19,3 mill/kWh. Hin verksmiðjan er í eigu
Reynolds og greiddi hún tæp 5 mill/kWh. Raforkuverð til
þessara álbræðslna mun fara stighækkandi og samkvæmt CRU
mun það verða komið i um 17 mill/kWh miðað við nú-
gildandi verðlag eftir miðjan áratuginn. Aórar verk-
smiðjur á norðaustur svæðinu greiddu 20-25 mill/kWh en
meðal þeirra er 239 þúsund tonna verksmiðja í Hannibal,
Ohio í eigu Ormet, en Alusuisse á 40% hlutafjár i Ormet.

Tafla 7.2 sýnir orkuverð til álfyrirtækja í Bandaríkjunum
á seinni hluta árs 1981. Samkvæmt henni er raforkuverð til
einstakra álfyrirtækja á bilinu 17-32 mi11/kWh og meðaltalið
fyrir öll Bandaríkin er 22 mill/kWh.
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_T_a_f_l_a__7_._2 Meðalverð til álfyrirtækja í Bandaríkjunum
á seinni hluta árs 1981.

Samanlögð Meðal- ;Fyrirtæki Fjöldi afköst
álvera álvera í eigu raforkuverð
í eigu fyrirtækisins
fyrir- (þúsund tonn) (mill/kWh)tækisins

Alcoa 8 1541 19, 3
Reynolds 6 781 20,5
Kaiser 4 657 23, ·1
Anaconda 2 326 22,0
Conalco 2 165 32,0
Martin ma.rietta 2 191 17,0
Intalco 1 237 17,0
Alumax 1 180 29,0
Eastalco 1 158 25,0
Ozrne t; 1 239 20,0
Noranda 1 127 26,0
Revere 1 102 32,0
National

Southwire 1 163 27.0

SAMTALS 31 4.867 22.0

Heimild: Commodities Research Unit.

Ef litið er til lengri tíma er líklegt að raforkuverð
til áliðnaðar í Bandaríkjunum muni fylgja framleiðslukostnaði
á raforku frá kolastöðvum, 25-30 mill/kWh á föstu verðlagi
1981.

Aðeins eitt álver hefur verið stofnsett í Bandaríkjunum
síðan 1973, það er 180 þúsund tonna verksmiðja Alumax
i South Carolina sem h6f starfsemi 1980 og aðeins eitt n~tt
álver er fyrirhugað, það er verksmiðja í eigu Alumax í Oregon
í Norðvestur Bandaríkjunum, sem áætlað er að fái orku af BPA.
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Raforka til álverksmiðju Alumax í South Carolina er fengin frá
South Carolina Public Service Authority sem byggir orkufram-
leiðslu sína að 68 hundraðshlutum á kolum. Raforkusamningurinn
sem undirritaður var 23. september 1977 er til 15 ára frá
fyrsta afhendingardegi orku og má framlengjachann þrisvar,
fimm ár í senn, til samtals 30 ára að hámarki. Aflþörf álvers-
ins er 330-360 MW. Upphaflega umsamið grunnverð var 16,2 milli
kWh.

Leyfilegar hækkanir raforkuverðs á samningstímanum skulu
vera í samræmi við:

1. Hækkun eldsneytiskostnaðar rafveitunnar.
2. Hækkun fjármagnskostnaðar.
3. Hækkun heildarrekstrar- og framleiðslukostnaðar

rafveitunnar.
Arið 1977 var umsamið verð 16.2 mill árið 1980 var það

komið í 20 mill
kWh.

en á miðju ári 1981 var verðið komið í 29 milU

Engin frekari aukning er fyrirsiáanleg á álframleiðslu í
Bandaríkjunum. Þvert á móti má gera ráð fyrir að sumum álverum,
þar sem raforkuverðið stefnir í 40 milVkWh verði lokað.
Þetta mun leiða til þess að Bandaríkin verða háð innflutningi
í vaxandi mæli á næstu árum og bandarísk álfyrirtæki munu líklega
leita eftir samstarfi við aðra í álframleiðslu, þar á meðal
ísland sem er mjög vel staðsett með tilliti til álmarkaðarins
í Bandaríkjunum.

7.2.2 Kanada

Kanada er annað stærsta landið í framleiðslu hrááls utan
Austur Evrópu (sjá töflu 7.1). Sjö álver eru nú starfandi í
Kanada og eru 6 í eigu Alcan en hið sjöunda er í eigu Canadian
Reynolds. Þau eru staðsett í Quebec, að einu undanskildu
sem er í British Colombia. Heildarframleiðslugeta þeirra er
um 1.230 þús. tonn (Grande Baie stækkunin meðtalin) og er landið
stærsti útflytjandi hrááls í heiminum. A síðustu árum hefur
útflutningurinn numið um 700 þús. tonnum á ári.

@
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Þó að Kanada sé með allra mikilvægustu álframleiðendum i
heiminum er þar ekki miklar upplýsingar að fá varðandi raforku-
viðskipti til áliðnaðar og er ástæðan einfaldlega só að Alcan sér
öllum álverum sinum i Kanada fyrir orku ór eigin vatnsorkuverum
og orkuverðið þvi hreint bókhaldsatriði milli deilda i samsteyp-
unni. Einu viðskiptin milli óskyldra aðila i Kanada eru milli
Québec Hydr~ annars vegar og Reynolds hins vegar.

Flest vatnsorkuver Alcan eru löngu afskrifuð, og er fram-
leiðslukostnaður i þeim álitinn vera 2-3 mill/kWh. Vatnsréttindi
eru yfirleitt annað hvort leigð eða i eigu samsteypunnar a.m.k.
til ársins 2008. Uppsett afl vatnsorkuvera Alcan er um 3600 MW
eða u.þ.b. sex sinnum meira en uppsett afl Landsvirkjunar og eru
2800 MW tryggt afl. Er talið að framleiðslukostnaður hjá nóverandi
álverum Alcan i Kanada sé sá lægsti i heiminum.

Reynolds hefur gert tvo samninga um orkukaup i Kanada.
Annar samningurinn er fyrir núverandi álver fyrirtækisins sem
er um 160 Þúsund tonn. sá samningur er þó ekki nema að hálfu
milli óskyldra aðila þvi orkan er keypt af virkjun sem Reynolds
á um 40% i. Talið er að orkuverðið þar sé innan við 10

Hinn samningurinn, sem er i rauninni eini samningurinnmill/kWh.
i Kanada sem hægt er að flokka undir viðskipti óskyldra aðila,
varðar kaup á orku frá Hydro-Quebec fyrir um 210 þúsund tonna
aukningu á álframleiðslu Reynolds i Kanada frá og með 1984.
Orkuverðið samkvæmt þessum samningi er nú 15 bandaríks mill/kWh
en það mun hækka um 14% á ári fram til 1986 og verður þá kornið
27 US mill/kWh. Eftir þa ó er gert ráð fyrir að verðið hækki aó
hámarki um 10% á ári næstu 10 árin. Arið 1996 verður orkuverðið
endurskoðað og þvi breytt i áföngum þannig að það verði i samræmi
við almennt heildsöluverð á raiorku Quebec.

Chase Econometries telur Kanada hafa betri samkeppnis-
stöðu en nokkurt annað land i álframleiðslu þannig að þróun
orkuverðs þar í landi getur skipt verulegu máli fyrir ísland.
Aform hafa verið uppi um verulega aukninau áliðnaðarins þar
i landi og er stækkun eða ný álver á dagskrá í Quebec, Nýfundnalandi
og British Columbia. Varðandi orkuverð til nýrra álvera i Quebec
hefur verið greint frá samningi Reynolds og Quebec-Hydro.
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Stórmál sem varðar raforkusamninga almennt og raforku-
verð í Quebec sérstaklega er nú fyrir hæstarétti í Kanada.
En hér er um að ræða hugsanlega riftun á samningi milli
Quebec Hydro (QH) annars vegar og Churchill Falls Corporation
(CFC) á Labrador hinsvegar, í framhaldi af lögum sem samþykkt
voru á Nýfundnalandi 1980 um rétt Nýfundnalands á yfirráðum
yfir eigin orkulindum. Quebec Hydro á um 32% hlutafjárins
í CFC en Nýfundnaland og Labrador Hydro 68%.

Samkvæmt samningnum sem gerður var fyrir olíuverðhækkun-
ina 1974 og gildir í rúm 60 ár kaupir Quebec Hydro 4700 MW
af 5200 MW framleiðslu í Churchill Falls til ársins 2041 og
er orkuverðið nú um 2 mill/kWh. Falli dómurinn Nýfundnalandi
í vil er gert ráð fyrir mjög verulegri hækkun orkuverðsins
eða jafnvel að orkusölu til Quebec Hydro verði hætt að fullu.

! dag eru flutt úr um 17 TWh af raforku frá Quebec til
Bandaríkjanna. Er rétt að hafa í huga að framtíðarraforku-
verð til áliðnaðar í Quebec hlýtur að taka mið af hugsanlegum
fórnarkostnaði eða tekjutapi miðað við þann kost að selja
raforku til Bandaríkjanna. Ekki er heldur fyrirsjáanlegt
að orka frá hinu risavaxna orkuveri í James Bay verði sérstak-
lega ódýr þegar flutningskotnaður er meðtalinn og vart undir
25-30 mill/kWh.

A Vesturströndinni áformaði Alcan að stækka Kitimat álverið
úr 270 þús. tonnum í allt að 570 þús. tonn og mundi það þá
verða stærsta álver í heiminum. Til þess að gera þessa stækkun
Kitimat mögulega fyrirhugaði Alcan mikla aukningu vatnsorku-
vera í British Columbia. Deilur risu hins vegar í sambandi
við vatnsréttindi, raforkuverð á svæðinu og umhverfisvernd
vegna þessarar áætlunar. Ovíst er hvað verður um frekari
stækkun Kitimat álversins en ýmislegt bendir til að ef af
stækkun verður, verð1 orkuverðið ekki undir 20 mill/kWh. Ekki
er gert ráð fyrir nýjum álverum á þessu svæði á næstu árum.

116



Töluverður áhugi hefur verið á þvi á Nýfundnalandi að undanförnuað
þar verðikomið á fót álbræðslu og stafar sá áhugi m.a. af c1eilunum
um orkuna frá Churchill Falls. Ekki er vitað um neinar ákveðnar
áætlanir í þessu efni ennþá að öðru leyti en því að nokkur fyrirtæki,
þar á meðal Norsk Hydro, hafa ihuqað þann kost að reisa þar ál-
bræðslu. Talið er að raforkuverð til hugsanlegra álvera á Ný-
fundnalandi verði ekki undir 20 mill/kWh oq verði að fullu verð-
tryggt.

7.3 Evrópa

7.3.1 Noregur

Við undirbúning samninga Alusuisse oq íslenska
ríkisins tóku báðir aðilar talsvat mið ~ Noregi m.a. með tilliti
til samkeppnisstöðu. Noregur hefur áratuga reynslu í
álvinnslu og byggir framleiðsluna eingöngu á vatnsafli en auk þess
hafa byggðasjónarmið og atvinnumál komið við sögu ekki
ósvipað og hér á landi. Stefna Norðmanna var á tímabili sú að
sækjast eftir erlendu fjármagni til að byggja orkufrekan iðnað.
Buðu Norðmenn erlendum fyrirtækjum (t.d. Alusuisse í Husnesi)
samningsbundinn rétt til þess að njóta ekki lakari kjara í heild
en norsk álfélög. Vafalaust hefur þetta veikt samningsstöðu
íslands á sínum tíma.

Framleiðslugeta i álframleiðslu i Noregi er um 700 þúsund
tonn eða 6% af framleiðslugetu vesturlanda, og landið er stærsti
framleiðandi á hrááli í Vestur-Evrópu á eftir Vestur-Þýskalandi.
Yfir 90% af framleiðslunni er flutt út og kemur Noregur næst á
eftir Kanada i röð álútflytjanda. Eftir að rikið keypti siðasta
hlut Alcan i Ardal og Sunndalverk vorið 1979 eiga Norðmenn sjálfir
81,3% af samanlagðri framleiðslugetu álvera í landinu. Með fullum
afköstum er samanlögð raforkunotkun norskra álvera um 13 TWh
á ári, sem er um 16% af heildarraforkunotkun i landinu.
Yfirlit yfir stærð og eigendur álverksmiðja i Noregi á árinu 1981
eru sýnd i töflu 7.3.

®
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Tafla 7.3 Alverksmiðjur í Noregi árið 1981.

Fyrirtæki Verksmiðja Stærð Eigendur
þús. tonn

Sör-Norge Aluminium Husness 70 Alusuisse 75%, Norsk Hydro ofl.
25%Masel Aluminium Lista 80 Elkem 55%, Alcoa 45%

II II fusjoen 90 Elkem 55%, Alcoa 45%
Q.N.N. Aluminium Tyssedal 24 Norska ríkið 100%
Ardal Sunndal Verk Hl1Syanger 23 Norska ríkið 100%

II II II Sunndalsc;zlra122 Norska ríkið 100%
II II II Ardal 186 Norska ríkið 100%

Norsk Hydro a/s Karm;6y 110 Norska ríkið 51%, aðrir 49%

Samtals 705
I

Verksmiðja Ardal og Sunndal Verk (ASV) í Hl1Syanger hefur nú
verið stækkuð í 65 þúsund tonn og verksmiðja Norsk Hydro á
Karmoy í 160 þúsund tonn. ASV hefur þróað eigin tækni sem fyrir-
tækið notar i vióbótarverksmiðju sinni í Hl1Syanger. Norsk Hydro
notar tækni sem þróuð hefur verið af franska fyrirtækinu Pechiney

Arið 1978 var meðalraforkuverð (með skatti og dreifingar-
kostnaði) til norskra álvera 4,4 norskir aurar/kWh, eða 8,4
mill/kWh og 1980 um 10 mill/kí-Ih. Sum fyrirtæki greiða allt
að 25 mills/kWh fyrir hluta þeirrar orku sem fengin er frá
ríkisrafveitunni (Statskraftverkene). Raforkuviðskipti álverk-
smiðja í Noregi eru að stórum hluta viðskipti milli skyldra
aðila, þar sem ríkið á langstærsta hluta áliðnaðarins og jafn-
framt aðalorkufyrirtækið, og sum fyrirtækin hafa eigin orku.
Besta dæmið um viðskipti óskyldra aðila í Noregi er samningur
verksmiðjunnar í Husness. Frá miðju ári 1982 er raforkuverðið
þar 11,5 mill/k\'ih með raforkuskatti sem telja verður hluta af
orkuverðinu. Vegna umhverfissjónarmiða o.fl. hefur Noregur tak-
markaða möguleika til að bæta við umtalsverðum vatnsvirkjunum,
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og er ekki búist við að þær horfur breytist í bráð. !þurrum
árum kreppir mjög að í orkuframleiðslu og hefur t.d. þurft að
kaupa orku frá Svíþjóð. Teljandi aukning í norskum áliðnaði er
því ekki fyrirsjáanleg (sbr. Tyssedalmálið).

Raforkusamningar, undirritaðir á tímabilinu 1962-1976,
kveða á um hækkun raforkuverðs á 5 ára fresti um 60% miðað við
hækkun vísitölu heildverslunar á sama tíma. Eftir 1976 skulu
samningar vera lengst til 20 ára og verðið skal hækka árlega í
fullu samræmi við hækkun vísitölu heildverslunar.

! upphafi ársins 1980 lagði norska ríkisstjórnin fram
þingsályktunartillögu um langtímaáætlun í orkunotkun og orku-
framleiðslu í Noregi (St. meld. nr. 54, 1979-1980, Norges fram-
tidige energibruk og -produksjon). Þingsályktunartillaga þessi
gerir ráð fyrir verulegum breytingum á verðlagningu á orku til
orkufreks iðnaðar í Noregi. Lagt var til að raforkuverð sam-
kvæmt eldri samningum yrði hækkað í áföngum þannig að verðið
endurspeglaði svokallaðan langtímajaðarkostnað við framleiðslu
á viðbótarorku. Nýir samningar yrðu þegar miðaðir við þetta
raforkuverð sem var talið vera 11-12 norskir aurar á kWh
(21-23 mill) miðað við verðlag í janúar 1980. Langtímajaðar-
kostnaðurinn er reiknaður sem meðalframleiðslukostnaður frá
þeim virkjunum sem ráðgert er að taka í notkun á tímabilinu
1978-1990 m.v. 40 ára endingartíma virkjana, 25 ára endingar-
tíma aðflutningslína og 7% reiknivexti. t þingsályktunartil-
lögunni var lagt til að umræddu markmiði um hækkun raforkuverðs
til orkufreks iðnaðar yrði náð með eftirfarandi hætti (lauslegur
úrdráttur).
a) öll viðbótarorka verði seld á verði sem endurspegli

langtímajaðarkostnað við frekari orkuframleiðslu.

b) Grunnverð samkvæmt samningum sem tóku gildi árið 1976
eða seinna verði endurskoðað árið 1985 og nýtt verð þá
ákveðið í samræmi við langtímajaðarkostnað. Tekin verði
upp verðtrygging sem feli í sér árlega breytingu á raf-
orkuverðinu í samræmi við almenna verðlagsþróun (vísi-
tölu heildverslunar) .

@
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e) Orkuafhending frá virkjunum sem eru í tímabundinni eign
fyrirtækjanna sjálfra en falla til ríkisins á tímabilinu
1979-1984 skal frá og með 1990 verðlögð í samræmi við
langtímajaðarkostnað.

d) Gömlum samningum sem gilda til 1990 eða lengur og sem
ríkið getur ekki breytt einhliða, verði reynt að breyta
með nýju samkomulagi við hlutaðeigandi fyrirtæki. Breyt-
ingarnar miðist við að grunnverð og verðtryggingarákvæði
verði hliðstæð og gilda um aðra samninga. ! þeim tilvikum
sem samningaviðræóur leióa ekki til þeirrar niður-
stöðu er ríkisstjórnin þeirrar skoðunar að hækka beri raforku-
skatt. á viðkomandi fyrirtæki, þannig að umræddu mark-
miði verði náð.

Meirihluti norska stórþingsins féllst í aðalatriðum á
stefnu ríkisstjórnarinnar. Breytingartillögur sem lagðar voru
fram af iðnaðarnefnd þingsins fólu hins vegar í sér að notaðir
yrðu 6% reiknivextir í stað 7% við mat á langtímajaðarkostnaði.
Þá lagði nefndin til að settar yrðu á samræmdar reglur um verð-
tryggingu raforkuverðsins sem tækju mið af verðþróun á orku-
frekum iðnaðarvörum.

Núverandi ríkisstjórn (1982) hefur tekið upp nokkuð mildari
stefnu gagnvart áliðnaðinum og m.a. gefið í skyn að gamlir
samningar verði látnir haldast, nema þar sem verðið er óeðlilega
lágt. Varðandi nýja samninga er gert ráð fyrir að orkuverðið
verði í samræmi við markaðsverð.

7.3.2 Þýskaland
! Þýskalandi eru níu álver sem framleiða rúmlega 600 þús.

tonn af áli árlega, en framleiðslugetan er um 730 þús. tonn.
Meðalstærð álvera í Þýskalandi er um 80 þúsund tonn. Meiri
hluti álveranna var tekinn í notkun á árunum 1969-1973,
en á þeim tíma var búist við að kjarnorka yrði mjög ódýr og
myndi sjá fyrir vaxandi hluta raforkuframleiðslunnar. Stærsti
hluti áliðnaðarins er í eigu ríkisins (VAW), en auk þess er
m.a. Alusuisse stór aðili í þýskum áliðnaði.

®
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7.3.3 Frakkland

Framleiðslugeta franska áliðnaðarins er nú 446 þús. tonn
í 10 álverum sem öll eru í eigu Pechiney, sem er einn af hinum
sex stóru fjölþjóðahringum í áliðnaðinum. Meðalstærð álvera
í Frakklandi er þannig um 50 þús. tonn. Upphaflega átti
Pechiney vatnsaflsstöðvar, sem sáu álverunum fyrir orku, en
eftir síðari heimsstyrjöldina voru vatnsaflsstöðvarnar þjóð-
nýttar, og pechiney kaupir nú alla sína raforku af Electricite
de France (Edf). pechiney fær hluta raforkunnar eða
sem samsvarar orkugetu þjóðnýttu stöðvanna, á hagstæðu
verði. Raforkuverð til álvera í Frakklandi er þó með því hæsta
sem þekkist i Evrópu, eða um 26 mill/kWh, enda greiðir Pechiney
hærra meðalraforkuverð en nokkur hinna fimm stærstu ál-
framleiðendanna í heiminum. Raforkuframleiðslan i Frakklandi
byggist nú nokkuð að jöfnu á kjarnorku, vatnsorku og eldsneytisorku.
Fleiri álver verða væntanlega ekki byggð í Frakklandi og verður
Pechiney, sem þróað hefur mjög fullkomna tækni i álframleiðslu,
annað hvort að selja tækni sína öðrum eða fjárfesta annars staðar
til að koma henni í frekari notkun.

7.3.4 Bretland

Samanlögð framleiðslugeta 5 álverksmiðja í Bretlandi var
um 369 þús. tonn á sl. ári, en minnkaði við áramótin niður í
267 þús. tonn. Breska áliðnaðinum var að mestu kornið á fót í
lok sjöunda áratugarins með aðstoð ríkisins, og var það
þáttur í að auka atvinnu á atvinnuleysis svæðum. Rökin voru þau
sömu og í V-Þýskalandi á sama tíma, þ.e. að í framtíðinni yrði
nægilegt framboð á ódýrri kjarnorku. Raunar áttu 2 álver með
samtals 202 þús. tonna framleiðslugetu beinan þátt
í byggingu tveggja kjarnorkustöðva. öðru þessara álvera
(Invergordon),sem var i Skotlandi,var lokað í árslok 1981 vegna
rekstrarerfiðleika, sem m.a. stöfuðu af háu raforkuverði, lík-

lega um 34 mill/kWh. Verksmiðja þessi er með 102 þúsund tonna
framleiðslugetu og hefur hún verið auglýst til sölu. Bandaríska
álfyrirtækið Alumax (sem er að hálfu í eign japanskra fyrirtækja,
m.a. Mitsui) sýndi um tíma áhuga á kaupum, en talið er fremur
ólíklegt að úr þeim verði.

®
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Meðalraforkuverð til þeirra álvera sem eftir lifa var
23 mill/kWh á árinu 1981. Mestur hluti raforkunnar í Bretlandi
er framleiddur með kolum, en um 15% með kjarnorku. Meðal-
framleiðslukostnaður við stöðvarvegg er 2 p/kWh, sem samsvarar
um 40 mill /kWh.

7.3.5 Spánn

A Spáni eru starfandi 5 álverksmiðjur og er samanlögð
framleiðslugeta um 400 þús. tonn. Spánska ríkið er stærsti
eignaraðilinn en aðrir eignaraðilar eru m.a. Pechiney og Alcan.
Rúmlega helmingur orkuframleiðslunnar á Spáni grundvallast á
olíu eða kolum, en á næstu 10 árum er gert ráð fyrir að hlutur
kjarnorku vaxi mjög verulega. Meðalorkuverð til áliðnaðar á
Spáni var um 34 mill/kWh árið 1981 en hefur verið lækkað
tímabundið í um 25 mill/kWh á þessu ári. Astæðan er sú að
spánskir álframleiðe~dur hafa bent á, að meðal orkuverð i
ríkjum Efnahagsbandalagsins sé um 25 mill/kWh og
án lækkunar standist þeir ekki samkeppni við aðra á
tímum slæmrar stöðu á markaðinum.

Þróun áliðnaðar á Spáni hlýtur mjög að mótast af þróun
orkuverðs þar í landi, en allar horfur eru á að framleiðslu-
kostnaður á orku fari mjög vaxandi þar á næstu árum.

7.3.6 ítalía
Samanlögð framleiðslugeta álfyrirtækja á ítalíu er um

300 þús. tonn í sjö álverum. Tvö fyrirtæki reka þessi álver,
annað er Alluminio Italia, sem er alfarið í eigu ríkisins
en hitt er Sava Alluminio, sem ríkið á að hálfu á móti
Alusuisse. Stærsti hluti orkuframleiðslunnar grundvallast á
oliu en meðalorkuverð til álvera er þó enn ekki nema. um 20 mill/kWh.

Mikil umræða er nú í gangi á ítalíu varðandi framtíð
áliðnaðarins þar í landi. ítalía flytur þegar inn um helming
þess áls sem landið þarf á að halda og er mikill áhugi hjá
stjórnvöldum að tryggja örugga aðdrætti á áli í framtíðinni.
Stórar súrálsverksmiðjur eru starfræktar á ítalíu, markaður á
áli er fyrir hendi en orkuna vantar til vinnslu hrááls. ítalir
munu því þurfa að leita til annarra landa um samvinnu í álfram-
leiðslu til að tryggja ítalska úrvinnsluiðnaðinum aðföng í
framtíðinni.
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7.3.7 Yfirlit um Evrópu

Samanlögð framleiðslugeta álfyrirtækja í Evrópu er um
3.600 þús. tonn. Þau lönd sem ekki hafa þegar verið talin upp
eru sýnd í töflu 7.4. Þar er einnig sýnt áætlað meðalorkuverð
til álverksmiðja í einstökum löndum í lok árs 1981.

Tafla 7.4

Yfirlit um álframleiðslugetu einstakra landa í Evrópul)
og meðalverð til áliðnaðar í einstökum löndum

Land Framleiðslu- Orkuverð í des.
geta

(mi11/kÍ'7h)(þús.tonn)

Noregur 705 10,0
Þýskaland 731 20,0
Frakkland 446 26,0
Bretland 267 23,0
Spánn 401 34,0
ítalía 302 20,0
Holland 264 27,0
Svíþjóð 85 20,0
Austurríki 93 18,0
Grikkland 143 12,0
Sviss 86 15,0
ísland 88 6,5

Samtals 3.611 I 20,3

1981

1) Austur Evrópa ekki meðtalin.

Eins og kemur fram í töflu 7.4 er meðalorkuverð álvera í
Evrópu 20 mi11/kWh. ísland er í algerri sérstöðu með lang-
lægsta raforkuverð i allri Evrópu.
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7.4 Japan

Eins og fram kemur í töflu 7.1 var framleiðslugeta Japans
í álframleiðslu tæp 1.200 þús. tonn árið 1981 í samtals II ál-
verum. Framleiðslan er hins vegar aðeins um helmingur fram-
leiðslugetunnar og eru áætlanir uppi um að minnka framleiðslu-
getuna niður í um 700 þús. tonn á næstu tveimur árum.
Heilu álverin hafa verið lögð niður í Japan og flutt til
annarra landa þar sem raforkuverðið er lægra, en á árinu 1981
var meðalraforkuverð í álverksmiðjum í Japan 61 mill/kWh.
Astæðan fyrir hinu háa raforkuverði er einkum sú að 74% af
orkuframleiðslunni er byggð á varmaorku, einkum olíu, 12% á
kjarnorku en aðeins 14% á vatnsorku.

Stærstu álframleiðendurnir í Japan eru Sumitomo með um
360 þús. tonna framleiðslugetu, Shoma Light Metal með um 220 þús.
tonn" Nippon Light Metal með um 200 þús. tonn, Mitsui með um
160 þús. tonn og Mitsubishi með um 150 þúsund tonna framleiðslu-
getu.

Lægsta raforkuverð til álverksmiðju í Japan er 16 mill/kWh
og er þar um að ræða 64 þús. tonna verksmiðju í eigu Nippon
Light Metal. Allar aðrar álverksmiðjur í Japan greiða orkuverð
sem er hærra en 51 mill/kWh og þær sem greiða hæsta verðið
kaupa raforkuna á 83 mill/kWh. Meðalverðið er eins og áður
segir um 61 mill/kVvh.

! framtíðinni má gera ráð fyrir að álframleiðsla i Japan
verði i kringum 500 þús. tonn á ári og einungis af öryggisástæðum.
Japan verður þannig mjög háð innflutningi, þar sem notkunin er
um 2,3 miljónir tonna á ári. Japönsk stjórnvöld og fyrirtæki
leggja því mikla áherslu á að tryggja sig með langtímasamningum
við önnur lönd um framleiðslu á áli fyrir japanskan markað.

Mörg japönsk fyrirtæki eiga hlut í súrálsverksmiðium Oq
hafa þannig aðgang að súráli. Hinsvegar skortir raforkuna til
að umbreyta súrállnu í vinnsluhæft ál fyrir úrvinnslufyrir-
tækin í Japan.
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7.5 Ástralía og Nýja Sjáland

7.5.1 Ástralía
Flest ný fyrirtæki í áliðnaði hafa á síðustu árum verið

stofnsett í þróunarlöndum eða hálfþróuðum löndum. Ástralía
er eina OECD ríkið þar sem álvinnsla hefur verið í verulegum
vexti á undanförnum árum. Til skamms tíma hefur, samkvæmt
Engineering Mining Journal, að jafnaði um helmingur nýrra fram-
kvæmda í greininni verið ráðgerður í Ástralíu eða Brasilíu.
Bæði löndin húa yfir þeirri sérstöðu að eiga ríkulegar bauxít-
námur, auk mikilla möguleika til orkuframleiðslu.

Þróunin í Ástralíu á síðustu misserum hefur verið mjög
athyglisverð. Á tímabilinu 1978-1980 voru uppi stórhuga áform
um nýjar framkvæmdir. Á sl. ári kom hins vegar verulegur
afturkippur í öll áform í Ástralíu og var framkvæmdum við fyrir-
hugaðar álverksmiðjur ýmist frestað eða þær alveg lagðar á
hilluna. Kemur þar einkum tvennt til: í fyrsta lagi hafa
erfiðar markaðsaðstæður alls staðar dregið úr fjárfestingu í
áliðnaði. í öðru lagi er um að ræða ákveðnari stefnu ástralskra
stjórnvalda um raforkuverð til nýrra álfyrirtækja og mun hærra
verð en áður hafði verið rætt um. Stjórnvöld í Ástralíu virðast
hafa komist að þeirri niðurstöðu, að ekki væri hagkvæmt að selja
raforku á tiltölulega lágu verði til þess eins að fá álfyrir-
tækin inn í landið og telja ýmsir líklegt, þ.á.m. Anthony Bird L.
Associates, að hveitibrauðsdagar áliðnaðarins í Ástralíu séu senn
á enda.

í Ástralíu eru nú starfandi þrjú álver og samanlögð fram-
leiðsugeta þeirra um 370 þús. tonn. Ein verksmiðjan er í eigu
Alcan, önnur í eigu Alcoa og sú þriðja í eigu Conalco. ítar-
legar upplýsingar um raforkusamninga áliðnaðarins í Ástralíu
virðist nær ómögulegt að fá, svo sem um verðtryggingarákvæöi ofl.
í flestum tilfellum kaupa álver í Ástralíu raforku frá almenn-
ingsveitum, en þrátt fyrir það virðast samningarnir oftast
vera trúnaðarmál. Að jafnaði mun hafa verið reynt að miða við
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að álver greiði a.m.k. framleiðslukostnað þeirrar raforku
sem þau nota. Hins vegar er nú verulegur pólitískur þrýstingur
fyrir því að hækka verðið, þar sem sterk rök hafa verið leidd að
því að framleiðslukostnaður til álvinnslu hafi verið vanmetinn,
þannig að almennir notendur séu í raun að styrkja álfyrirtækin.
Þar að auki hefur verið nokkur kurr vegna umhverfisröskunar,
bæði vegna fluormengunar og einnig í sambandi við gröft og
vinnslu brúnkolanna sem tengist álvinnslunni. Svo virðist sem
gagngert endurmat á opinberri stefnu gagnvart áliðnaði eigi
sér nú stað í Ástralíu. Þessi mál eru því á nokkuð viðkvæmu
stigi og auðveldar það líklega ekki upplýsingaöflun um einstök
ákvæði raforkusamninga.

Einu beinu upplýsingarnar um raforkuskilmála sem fáanlegar
voru vörðuðu nýtt álver Alcoa í Portiand í Victoríu ríki.
Ríkisrafveitan (State Electricity Commission of Victoria) mun
sjá álverinu fyrir raforku á gjaldskrárverði og var verðið um
20 mill/kWh á sl. ári. Orkuverðið má endurskoða árlega og
mun það breytast í samræmi við aðra taxta rafveitunnar. Hins
vegar er talið að meðalverð til þeirra þriggja álvera sem nú
eru starfrækt í landinu sé um 12 mill/kWh.

Almennt er álitið að verð á raforku til nýrra álfyrirtækja
í Ástralíu verði ekki undir 20 mill/kWh á næstu árum oq verð-
tryggingarákvæði verði að jafnaði miðuð við þróun eldsneytis-
kostnaðar.

7.5.2 Nýja Sjáland

Á nYJa Sjálandi er starfandi ein álverksmiðja. verksmiðjan
er nú 150 þús. tonn og er hún að hálfu i eigu Conalco og að hálfu
í eigu tveggja japanskra fyrirtækja (Sumitomo og Showa Denko) .

Árið 1977 tókst stjórnvöldum Nýja Sjálands að knýja fram
gagngera endurskoðun á raforkusamningi við Conalco sem gerður
hafði verið árið 1963 og átti að gilda í 97 ár.

Samkvæmt samningnum var raforkuverðið því sem næst 2 milli
kWh, og átti einungis að breytast í samræmi við reksturskostnað
virkjunarinnar (frá upphafi var þó 20% skattur á grunnverðið).
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Helstu rök stjórnvalda Nýja Sjálands í þessum viðræðum við
Conalco voru gjörbreyttar forsendur frá 1963, m.a. eftirfarandi:

1) Aukin orkueftirspurn og hærra raunvirði raforku.
2) Miklar hækkanir á eldsneyti innanlands og utan.
3) Mikilvægi þess að nýta orkulindir landsins á þjóð-

hagslega arðbæran hátt.

Stjórn Nýja Sjálands tók á málinu af mikilli hörku, einkum
af tveimur ástæðum. ! fyrsta lagi hafði sihækkandi verð á
raforku til almenningsveitna (vegna hærri kostnaðar við nýjar
virkjanir o.s.frv.) skapað mjög mikinn almennan pólitískan
þrýsting fyrir hækkun raforkuverðsins til Conalco. !öðru lagi
höfðu deilur vegna meintra náttúruspjalla í sambandi við uppi-
stöðulón virkjunarinnar vakið almenna athygli á viðskiptum
Conalco og Nýja Sjálands.

Samningaviðræður gengu stirðlega í byrjun. Conalco bauðst
til að greiða örlítið hærra verð, þ.e. samkvæmt greiðslugetu
eftir tölum um yfirlýsta rekstrarafkomu. Ríkisstjórnin setti
þá Conalco úrslitakosti: Ef fyrirtækið féllist ekki á "sanngjarnt"
verð yrði þar ákveðið með sérstökum lögum, sem ógilda
mundu ákvæði samningsins frá 1963. Samningar tókust þó áður en
til lagasetningar kom. Helstu bætur sem stjórnin náði fram
voru:

1) Samningstíminn var styttur úr 97 árum i 33 ár.
2) Grunnverðið var hækkað strax úr 2 mill í 7 mill.
3) Verðtryggingarákvæði sem grundvallað var á Alcan export

verði (60%) og þróun raforkukostnaðar til almennings-
veitna (40%) var sett í samninginn. Orkuverðinu er
síðan breytt á þriggja mánaða fresti í samræmi við þetta.

Árið 1980 var verðið komið i 12 mill með raforkuskatti.
Nokkru eftir endurskoðup orkusamningsins var samið um orku fyrir
þriðja kerskála álversins (80 þús. tonna stækkun), á enn hag-
stæðari kjörum fyrir Nýja Sjáland. Grunnverðið fyrir þessa
aukningu er 15 mill, en eftir 10 ár skal verðið miðast við
kostnað á öflun viðbótarorku, þ.e. langtíma jaðarkostnað raforku-
framleiðslu i nýjum órkuverum. Umræður hafa átt sér stað i
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nokkurn tíma við Alusuisse o.fl. um nýtt álver, sem væri í
upphafi 100 þús. tonn. Þessum viðræðum lauk formlega í nóvem-
ber sl. og gaf Alusuisse upp þá ástæðu að orkuverðið væri of
hátt. Stjórnin fór fram á 17-18 mill á verðlagi 1980 sem
grunnverð. Japanir hafa nú tekið sæti Alusuisse í þessum
viðræðum.

í heild er reynsla Nýja Sjálands athyglisverð fyrir
íslendinga. Aðstæður eru að mörgu leyti hliðstæðar í þessum
tveimur löndum og upphaflegir skilmálar samningsins frá 1963
eru á margan hátt líkir upphaflegum ákvæðum samningsins við
íSAL.

7.6 Afríka

7.6.1 Ghana

Ghana er stærsti framleiðandi áls í Afríku með eina 200 þús.
tonna álbræðslu í Tema. Albræðslan er rekin af Volta Aluminium
Company Ltd. (Valco) sem er í eigu Kaiser (90%) og Reynolds (10%)
og var gangsett árið 1972. Raforkan kemur frá 912 MW vatnsorku-
veri í eigu Volta River Authority (VRA) við Akosornbo í Volta.

Samningur milli þessara aðila var undirritaður árið 1961
og samkvæmt honum á VRA að sjá Valco fyrir raforku í 30 + 20 ár
frá fyrsta afhendingardegi orku, þ.e. til 2017. Tekjur af raf-
orkusölunni til Valco skyldu gera Akosornbo virkjunina fjárhags-
lega viðráðanlegt fyrirtæki, auk þess að örva uppbyggingu raf-
orkukerfisins yfirleitt. Grunnverðið var 2,6 mill/kWh frá
fyrsta afhendingardegi 1967, og skyldi haldast óbreytt á samnings-
tímanum, enda mundi það verð duga til að standa undir kostnaði
við virkjunina.

Reynsla Ghana af þessum samningi hefur orðið afar bitur.
Landið er með þeim fátækustu í heimi (þjóðartekjur árið 1976
515 dalir á mann), og hefur þess vegna reynst þungbært að sjá
almenningsveitum fyrir raforku í auknum mæli með olíukyndingu
á meðan vatnsorkan er tryggð álverinu á lágu verði. Bauxít er

Iflutt óunnið út úr landinu, en súrál á háu verði er flutt inn
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frá Jamaica. Samningurinn í heild er sniðinn eftir hagsmunum
hins erlenda gagnaðila. Það er því ef til vill ekki að undra
þó að starfsmenn Alþjóðabankans bendi iðulega á Ghana sem víti
til varnaðar fyrir þjóðir í svipaðri aðstöðu.

Stjórnvöld í landinu hafa gert ítrekaðar tilraunir
til að fá leiðréttingu sinna mála. Helstu ráðgjafar stjórnar-
innar hafa verið Electricite de France, Norconsult, Alþjóða-
bankinn og einnig Dr. Varsavsky. Fyrst var tekið á málinu í
byrjun ársins 1975. !lok ársins 1975 leiddu þær samningavið-
ræður til eftirfarandi breytinga:

1) Valco féllst á að raforkuverð skyldi hækkað úr 2.65
mill í 4,80 mill 1979-80, og í 5,30 mill árið 1981.

2) Sett voru verðtryggingarákvæði sem skyldu vernda VRA
gegn hækkuðum rekstrarkostnaði og gengistapi gagnvart
tveimur útistandandi lánum Alþjóðabankans.

3)VRA skyldisjá Valco fyrir 45 MW til viðbótar (30 MW
tryggt afl, 15 MW ótryggt) fyrir fimmta kerskála.
Upphaflegt verð fyrir viðbótarorkuna var 6,75 mill,
en skyldi aðeins vera tímabundið. Endanlegt verð
fyrir viðbótarorkuna skyldi ákveðast þegar heildar-
kostnaður við Kpong virkjunina lægi fyrir. Ef endan-
legt verð viðbótarorkunnar yrði yfir 9,75 mill væri
Valco frjálst að minnka hlut sinn eða sleppa alveg
þessum 30 MW af forgangsorku. Samkvæmt síðari áætlun
leit út fyrir að kostnaður við þessa virkjun yrði um
20 mill/kWh, en ekki er vitað hver viðbrögð Valco voru.

Frá 1975 hefur þróunin í orkumálum og almenn verðbólga í
heiminum leitt til þess að breytinqarnar frá 1975 eru alls ekki
fullnægjandi frá þjóðhagslegu sjónarmiði. Stjórnvöld í Ghana hafa
því tekið málið upp að nýju og krefjast ekki aðeins leiðréttinga
heldur endurskoðunar og grundvallarbreytingu á samningnum frá
1961. Sú sókn gegn Valco stendur enn. Helstu rök VRA og stjórn-
valda eru þau að framtíðaruppbygging vatnsorkuvera í landinu sé
óframkvæmanleg án fullnægjandi eiginfjármögnunar frá núverandi
kerfi. Er bent á að raforkuverð frá núverandi aflstöðvum verði
að miða við a.m.k. tvennt:

1) Jaðarframleiðslukostnað í nýjum virkjunum í landinu.
2) Alþjóðlega þróun í verðlagningu á raforku til stóriðju.
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Út frá þessum forsendum telur VRA nauðsynlegt að verðið
til Valco verði a.m.k. fjórfaldað miðað við verðlag 1980, þ.e.
í 20 mill/kWh. Var lagt til (1980) að raforkuverðið til Valco
næði þessu marki í áfönqum á um 5 árum.

Ósk VRA er sú, að raforkuverðið fylgi síðan álverði
samkvæmt eftirfarandi reglu.

Orkuverð (mill/kWh) Alcan export verð á áli ($/tonn)
100.000

Raforkureikningur hvers mánaðar myndi þá grundvallast á
Alcan export verði samkvæmt síðustu útgáfu Metal Bulletin fyrir
þann mánuð.

Forsvarsmenn Valco í Ghana hafa tekið kröfum VRA dræmt,
þó að ráðgjafar stjórnarinnar hafi sýnt fram á að Valco ætti að
vera með arðbærustu álverum í heiminum, þrátt fyrir að rekstrar-
erfiðleikar valdi oft framleiðslutapi. Fyrirtækið hefur skilað
bókhaldslegum hagnaði á síðustu árum, t.d. um 20 millj. dala
hagnaði árið 1979. Málið er því enn á viðkæmu stigi og ekki
útséð um endanleg úrslit.

7.6.2 Suður Afríka

Eitt 78 þúsund tonna álver er starfandi í Suður Afríku,
nánar til tekið í Richard Bay. Rekstraraðilinn er Alusaf og
á Alusuisse 22% í því en innlendir aðilar 78%. Saga þessa
fyrirtækis er mjög merkileg fyrir þá sök, að allt fram til árs-
ins 1975 keypti Alusaf súrál frá Alusuisse og kom súrálið frá
verksmiðju Alusuisse í Gove í Ástralíu. Árið 1975 var súráls-
verðið, að mati Alusaf,orðið alltof hátt og krafðist fyrirtækið
endurskoðunar á samningnum við Alusuisse. Þrátt fyrir að Alusaf
fengi tilboð frá þriðja aðila (Alcoa) um súrál á miklu lægra
verði neitaði Alusuisse að verða við réttlátum kröfum Alusaf
um endurskoðun súrálssamningsins. Málið fór fyrir alþjóðlega
gerðardóminn í París og urðu málalok Alusaf í hag.
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Árið 1981 var orkuverðið í verksmiðju Alusaf um 17 milli
kWh og búast má við að á næstu árum verði orkuverðið enn hærra
að raungildi.

7.6.3. Zaire

í Zaire er ekkert starfandi álver en engu að síður hefur
þetta land oft komið við sögu í viðskiptum íslendinga og Alu-
suisse vegna íSAL.

Zaire er í miðri Afríku við miðbaug. Um landið rennur
áin Congo og við Ingo-fossa við brún hásléttunnar eru geysi-
legir möguleikar til að virkja ódýra vatnsorku. Orkan sam-
svarar um 300.000 GWh, sem er um tíföld vatnsorka íslands.
Kostnaður við virkjun er talinn vera á bilinu 2-8 mill/kWh.
Mörgum finnst því furðulegt að ekki skuli vera meiri áhugi en
raun ber vitni á því að virkja þessa orku, m.a. til álvinnslu.

Skýringin á þessu er m.a. sú að í landinu hefur verið mikill
ófriður síðustu áratugina. Stjórn efnahagsmála er mjög slæm og
hefur Zaire oft haft lítið lánstraust af þeim sökum. Það er því
mikil áhætta því samfara að fjárfesta í .dýr um verksmiðjum í
landinu. Fjármagnskostnaður af álveri í landinu yrði mun meiri
en samsvarandi kostnaður í þróuðum löndum méð stöðugt efnahags-
líf vegna hærri stofnkostnaðar og aukinnar áhættu. Talið er að
fjármagnskostnaður á hvert tonn áls í nýrri verksmiðju í
V-Evrópu geti numið um 500 dölum á tonn. Samsvarandi tala
í Zaire gæti verið um 800 dalir á tonn þegar tekið er
tillit til áhættu. Mismunurinn er um 300 dalir á tonn en það sam-
svarar 20 mill/kWh í raforkuverði ef reiknað er með 15.000 kWh
á hvert tonn áls. Þessir grófu útreikningar sýna að það er ekki
nægjanlegt að hafa ódýra orku til að framleiða ál eða laða að
erlenda álframleiðendur. Stöðugt stjórnarfar, gott efnahagslíf
og nægilega þróað atvinnulíf er einnig nauðsynlegt til að tryggja
lágan byggingar- og fjármagnskostnað. Jafnvel þó Zaire selji
orkuna á mjög lágu verði er líklegt að erfitt verði að byggja
upp áliðnað í landinu, þvi óhagræðið af auknum fjármagnskostnaði
er það mikið. Alusuisse hefur á undanförnum misserum unnið að
hagkvæmniathugun á nýju álveri í Zaire og er gert ráð fyrir að
raforkan verði seld á rúmlega 7 mill/kWh. Að teknu tilliti til
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umfram fjármagnskostnaðar samsvarar það um 27 mill/kWh orkuverði
miðað við aðstæður í Vestur-Evrópu.

7.7 Mið-Austurlönd

Fram til þessa hefur álframleiðsla verið takmörkuð í þessum
heimshluta. Eitt álver er í Egyptalandi, eitt í Bahrain og
eitt mjög nýlegt í Dubai. Fjölþjóðafyrirtækin hafa verið mjög
hikandi við að fjárfesta á þessu svæði sökum óstöðugs stjórnar-
fars. Samt sem áður eru tvö atriði sem gera það að verkum að
löndin við Persaflóa eru álitleg fyrir áliðnað á næstu árum.
Þessi atriði eru:

1) Lágt raforkuverð. Talið er að á árinu 1981 hafi orku-
verð í Mið-Austurlöndum verið um 14 mill/kWh. Orkan
er framleidd með jarðgasi sem til skamms tíma hefur
verið brennt við olíulindirnar, engum til gagns.

2) Nær ótakmarka'ð fjármagn til uppbyggingar aflstöðva og
álvera, og lægri vextir en annars staðar (þ.e. lægri
fjármagnskostnaður) .

A hinn bóginn eru þrjú atriði a.m.k. sem valda óvissu um
framtíð álvinnslu á þessu svæði. 1 fyrsta lagi er almenn verk-
kunnátta á lágu stigi í þessum löndum og hefur það leitt til
mikilla vandræða t.d. í Bahrain. 1 öðru lagi eru líkur á að ný
tækni korni til sögunnar sem geri það að verkum að geymsla og
flutningur á þessum orkugjafa verði hætturninni og notkun algengari.
Þetta gæti aftur á móti leitt til þess að miklu hærra verð fengist
fyrir jarðgasið en nú með nýtingu þess til raforkuframleiðslu.
1 þriðja lagi má svo nefna að stofnkostnaður álvers er talin til
muna hærri á þessu svæði en annars staðar og telur Chase Econo-
metrics að hann sé um 25% hærri en t.d. í Noregi.
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7.8 Suður Ameríka
!Suður-Ameríku eru starfandi sex álver og er samanlögð

framleiðslugeta þeirra um 810 þúsund tonn. Þar af er eitt
starfandi í Argentínu (Aluar), tvö í Venezuela og þrjú í
Brasilíu. Brasilía og Venezuela eru þau tvö lönd sem einkum
hafa verið nefnd varðandi frekari þróun áliðnaðar í Suður-Ameríku.

7.8.1 Brasilía
Brasilía býður upp á marga möguleika í áliðnaði. Risa-

vaxnar vatnsvirkjanir eru í smíðum í landinu (t.d. Tucururi
virkjunin, 6700 MW), og auðugar báxít námur eru nálægt Amazon
fljótinu þar sem það er skipgengt fyrir 40 þús. lesta skip. Auk
þess skapar iðnvæðing landsins aukinn markað fyrir ál.

A miðju ári 1981 greiddu starfandi álver í Brasilíu 17,3
mill/kWh samkvæmt gjaldskrá. Ný álver á Amazon svæðinu
(t.d. Alcoa og Albras) hafa fengið loforð um 15% afslátt á orku-
verði frá stóriðjutaxta og hefur þeim verið boðin trygging
um að raforkukostnaður muni ekki fara yfir 20% af útflutnings-
verði áls. Reikningsreglur þær, sem raforkuverð til nýrra'álvera
í landinu byggjast á eru flóknar og veita takmarkaða verðtrygg-
ingu á tímum ört hækkandi álverðs. Talið er að sumum nýjum ál-
verum muni verða boðin raforka á verði sem sé allt niður í
10 mill/kWh. !heildina endurspeglar raforkuverðið stefnu stjórn-
valda í Brasilíu. Orkuverðið á að vera byggt á einhvers konar
meðaltalskostnaði við rekstur og uppbyggingu landskerfisins en i
rauninni er raforkuverðið til nýrra álvera niðurgreitt. Niður-
greiðslurnar eru byggðar á tveimur forsendum.

1) Niðurgreiðslan er tekin af landskerfinu, en ekki af við-
komandi aflstöð eða rafveitu.

2) Ríkisstjórnin áskilur sér rétt til að endurskoða eða
fella úr gildi niðurgreiðslur raforkuverðs, ef arður
af viðkomandi álvinnslu fer fram úr 15%. Þetta ákvæði
er þó mjög loðið þar sem ekki er tekið fram hvort miðað
skuli við hreinan ágóða, hreinar tekjur, fyrir eða eftir
skatta eða hvort miðað er við heildareignir, nettó eignir
eða hlutafé.
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7.8.2 Venezuela

Landið er annar stærsti olíuútflytjandi OPEC samtakanna
og býr þar að auki yfir geysimiklum möguleikum í vatnsorku.
Til viðbótar hafa nýlega fundist verulegar báxítnámur í land-
inu. Það skortir því hvorki fjármagn, orku né hráefni í
Venezúela. stefna stjórnvalda er að álvinnsla skuli vera í
höndum landsmanna, þó að tæknileg sérþekking sé takmörkuð á
þessu sviði. Tvö álver eru starfandi í landinu: Alcasa,
120.000 tonn (50% Reynolds, 50% ríkið), og Venalum, 280.000 tonn
(80% ríkið, 20% Japanir). Bæði álverin fá orku frá Guri virkjun-
inni í Caroni ánni. Aflgeta virkjunarinnar árið 1980 var 2300 MW
en er ráðgerð 18.000 ~lWum 1995. Auðlindir skortir því ekki til
frekari uppbyggingar álvinnslu í landinu enda áforrnar ríkis-
stjórnin að framleiðslugetan verði aukin í 1 millj. tonna eða
meira um aldamót.

Alcasa greiddi á r'Lð 1980 3,5 mill/kWh samkvæmt 30 ára
samningi frá 1967. Venalum greiddi 3,7 mill/kWh árið 1980,
en verðið átti að hækka í 7 mill í lok 1981. Hafa verður í huga
að orkan er seld til álvera, sem eru 50% og 80% ríkisfyrirtæki.

Þrátt fyrir bæði orku og hráefnalindir hafa fjölþjóðafyrir-
tækin ekki leitað fast á um fjárfestingar í Venezuela og getur
ástæðan bæði verið óstöðugleiki í stjórnarfari og hin takmarkaða
verkkunnátta í landinu. Sem dæmi má nefna, að síðastliðið sumar
"fraus" um helmingur kerja hjá Venalum sökum vankunnáttu í dag-
legum rekstri.

7.9 Raforkuverð í álverksmiðjum Alusuisse

Alusuisse á eignaraðild að þrettán álverksmiðjum í heiminum
og er samanlögð frarnleiðslugeta þessara verksmiðja 984 þúsund tonn
á ári. Tiltölulega erfitt reyndist að fá upplýsingar um raforku-
verð í álverksmiðjum Alusuisse, sérstaklega í verksmiðjunum í
Evrópu, en eftir ýmsum leiðum tókst þó um síðir að fá sæmilega
áreiðanlegar upplýsingar í þessu efni. Þó um einhverjar minni-
háttar skekkjur gæti Verið að ræða gefur tafla 7.5 í aðalatriðum
gott yfirlit um stöðu íSAL samanborið við aðrar verksmiðjur
Alusuisse.
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Tafla 7.5 Raforkuverð í álverksmiðium Alusuisse í
~lí 1982.

Verksmiðjustaður Land Stærð Orkuverð Eignaraðild
(þús.tonn) (mi11/k'i'h) Alusuisse (%)

Essen Þýskaland 130 20,0 100
Rheinfelden Þýskaland 64 30,0 100
StraurrsvÍk ísland 88 6,5 100
Steg SViss 48 17,0 100
Olippis Sviss 30 17,0 100
Salzburg AusturrÍki 12 18,0 100
Husnes Noregur 72 11,5 75
New Johnsonville BandarÍkin 131 32,0 60
Lake Olarles Bandaríkin 33 32,0 60
Hannibal Bandaríkin 236 20,0 40
Parta Harghera ítalía 30 15,0 50
Fusina ítalía 30 15,0 50
Richard Bay Suður Afríka 80 17,0 22

I

Samtals vegið neðal tal 984 20,0 68
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7.10 Yfirlit yfir raforkuverð til álvera í heiminum
Tafla 7.6 sýnir raforkuverð til álvera í heiminum árið

1981 eftir helstu markaðs- og álvinnslusvæðum og áætlun CRU
um orkuverð árið 1990 miðað við verðlag 1981. Varðandi ísland
er byggt á núgildandi orkusölusamningi.

Tafla 7.Q Raforkuverð til álvera í heiminum árið 1981
og áætlað verð árið 1990.

Land Framleiðslu- Orkuverð I Áætlað
geta 1981 1981 orkuverð

1990
(þús. tonn) (mill/kWh) (milljkWh)

1. Norður Ameríka 6.101 18,2 22
2. . 1) 3.482 20,6 25Evropa
3. Asía 1.606 58,3 :39
4. Ástralia og Nýja Sjáland 514 12,0 20
5. Afríka 359 8,5 14
6. Mið-Austurlönd2) 641 13,5 21
7. Suður Ameríka 919 10,0 16
8. ísland3) 88 6,5 5

Samtals vegið meðaltal 13.710 22,2 24

Heimild: CornrnoditiesResearch Unit.

1) ísland og Grikkland ekki meðtalin.
2) Grikkland og Tyrkland eru talin með Mið-Austurlöndum.
3) ísal miðað við að núgildandi samningi yrði ekki breytt.

Taflan sýnir að raforkuverðið til íSAL er nú aðeins tæp-
lega 1/3 af meðalraforkuverði til álvera í heiminum. Að
óbreyttum samn Lncum er áætlað að orkuveróió til tS~L ár í.ó

1990verði orðið 1/5 af meðalorkuverði til álvera i heiminum
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8. SAMKEPPNISSTAÐA íSLANDS í FRAMLEIÐSLU HRÁALS.

8.1 Framleiðslukostnaður á áli.

Eins og fram kemur í kafla 2.3.5 hér að framan var sú
skoðun ráðandi á sínum tíma hér á landi að samkeppnisstaða
íslands í áliðnaði væri tiltölulega veik. Þau rök sem einkum
voru nefnd í þessu sambandi voru að lega landsins væri óhag-
stæð og flutningskostnaður á hráefnum og afurðum þar af
leiðandi mikill. í þessum kafla verður reynt að varpa nokkru
ljósi á kostnaðarliði í álframlei0slu og þá þætti sem einkum
skipta máli í mati á samkeppnisstöðu. Ljóst er að slíkt
mat hefur bein áhrif á það raforkuverð, sem unnt er að krefjast
af áliðnaði hér á landi. Framleiðslukostnaður á raforku
gefur það raforkuverð, sem telja verður lágmark til
áliðnaðar á íslandi, en mat á samkeppnisstöðu landsins gefur
hámarksverðið. Raunverulegt umsamið verð ætti að liggja þarna
á milli.

8.1.1 Stofnkostnaður

Vinnsla hrááls er einhver fjármagnsfrekasti iðnaður sem
þekkist. í fyrsta lagi eru afskriftir og vextir af stofnlánum
í sjálfri verksmiðjunni vart undir 25% af rekstrarkostnaði í
nýju álveri. í öðru lagi er hlutur raforkukostnaðar um 20%
en framleiðslukostnaður í vatnsaflsvirkjun er að 90 af
hundraði hreinn fjármagnskostnaður. ! þriðja lagi má svo
nefna að súrál nemur um 30% rekstrarkostnaðar, en í nýrri
súrálsverksmiðju nemur fjármagnskostnaðurinn allt að 50%
af heildarframleiðslukostnaði. Hlutur beins og óbeins
fjármagnskostnaðar er þannig um og yfir 60% af fullunnu
áli.

Lauslega áætlað er talið að 100 þúsund tonna álver hér
á landi mundi kosta um 400 milljónir dala, eða 4000 dali á
hvert tonn. Væri anóðuverksmiðju sleppt gæti stofnkostnaðurinn
numið um 3500 dölum á hvert tonn. Aetlaðurstofnkostnaður30 þúsund
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tonna álverksmiðju í Straumsvík var hins vegar 1000 dalir á
hvert tonn. Kostnaður við byggingu nýrra álvera hefur þannig
hækkað meira en sem nemur verðlagsbreytingum og má skýra það að
hlu~a til með mun fullkomnari tækni og aukinni sjálfvirkni,
sem annars vegar sparar orku og hins vegar mannskap.

Alþjóðabankinn hefur gert samanburð á stofnkostnaði milli
landa. Áætlun bankans gerir ráð fyrir að ef miðað er við
Bandaríkin og Kanada sé t.d. stofnkostnaður álvers 5% hærri í
Vestur Evrópu, u.þ.b. 10% hærri í Ástralíu, 10-15% hærri í
Venezuela, 15-25% hærri í Brasilíu, 20% hærri í Zaire og 25%
hærri í Mið-Austurlöndum. ísland ætti að koma tiltölulega
vel út í slíkum samanburði, þar sem almenn verkkunnátta er
tiltölulega mikil og til staðar vel þróaður byggingariðnaður
Má trúlega flokka landið undir Vestur Evrópu með um 5% hærri
stofnkostnað en í Bandaríkjunum, en um 20% lægri stofnkostnað
en í Mið-Austurlöndum.

Eins og fram kemur í töflu 8.1 áætlar Alþjóðabankinn stofn-
kostnað í Mið-Austurlöndum og þróunarríkjunum að jafnaði um 25%
hærri en í iðnríkjunum, en aðrir áætla, m.a. CRU og Chase
Economics, að þessi munur sé enn meiri. Alverksmiðjur í iðn-
ríkjunum eiga því að jafnaði að geta greitt hærra raforkuverð
en verksmiðjur í þróunarríkjunum. Sem dæmi má nefna að munur
í stofnkostnaði sem svarar 800 dölum/árstonn jafnqildir um
6 mill/kWh í orkuverði miðað við sama afskrifta- og vaxtakostnað
í þróunarríkjunum og iðnríkjunum. sé tekið tillit til hærri vaxta-
kröfu veqna áhættu verður munurinn enn meiri.

Tafla 8.1 Áætlaður stofnkostnaður álvera eftir stærð
og staðsetningu miðað við verðlag 1980.

Stærð verksmiðju Iðnríki I Þróunarríki l
(US$/árstonn) (US$/árstonn)

100.000 tonn 3.300 4.100

200.000 " 2.900 3.600

'-~

Heimild: Worldwide investment analysis,
World Bank, november 23, 1981
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Alþjóðabankinn áætlar að stofnkostnaður í 100 þúsund
tonna álveri sé um 15% hærri en stofnkostnaður í 200 þúsund
tonna álveri. eRU telur þennan mun vera enn meiri, sbr.
töflu 8.2 Taflan sýnir áætlun eRU og Alþjóðabankans um stofn-
kostnað álvera eftir stærð. Stofnkostnaður 200 þúsund tonna
álvers er settur 100 og stofnkostnaður á hvert árstonn fyrir
aðrar stærðir reiknaður miðað við það. Lítill ávinningur er
talinn fást af stærri verksmiðju en 200 þúsund tonna.

Tafla 8.2 Áhrif stærðar álverksmiðju á stofnkostnað.

Stærð verksmiðju Aætlun eRU Aætlun Alþjóðabankans
(þús. tonn) vísitala vísitala

(kostn./árstonn) (kostn.járstorm)

200 100 100
175 104 103
150 108 106
125 112 110
100 122 115

75 133 122
50 149 132

I

A sama hátt og álverksmiðjur í iðnríkjunum geta greitt
hærra raforkuverð en verksmiðjur í þróunarríkjum, á stærri
verksmiðja að jafnaði að geta greitt hærra raforkuverð en lítil
verksmiðja.

í kafla 8.1.3 er birt yfirlit yfir áætlaðan framleiðslu-
kostnað í 100 þúsund tonna álveri á íslandi. Þar er miðað við
að 100 þúsund tonna álver mundi kosta 375 miljónir dala á verð-
lagi 1982, eða 3.750 dalijárstonn.

Arlegur fjármagnskostnaður (afskriftir og vextir af öllu
fjármagni) er áætlaður 12% eða USD 450jtonn. Verksmiðjur sem
starfræktar hafa verið í um 10 ár hafa hins vegar miklu
lægri fjármagnskostnað, eða 150-200 dali á hvert tonn.
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8.1.2 Rekstrarkostnaður

Þrír kostnaðarþættir skera sig úr í framleiðslu hrááls,
þ.e. fjármagn, súrál og raforka, en samanlagt nema þeir að
jafnaði allt að 80% af framleiðslukostnaði. Súrálið,
sem nemur að jafnaði um 30% framleiðslukostnaðar, er það hrá-
efni sem þýðingarmest er að tryggja álverksmiðjunni með lang-
tímasamningum. Lánastofnanir hafa t.d. yfirleitt ekki veitt lán
til bygginga álvers fyrr en 15-20 ára súrálssamningur liggur
fyrir. önnur hráefni eru tiltölulega auðfengin, en hrá-
efnisnotkun á hvert tonn er sýnd í töflu 8.3.

Tafla 8.3 Hráefnisnotkun á hvert tonn i álframleiðslu.

Hráefni Notkun
kg/tonn ál

Súrál 1930
Koks 400
Bik 100
Fluorið 15
Kryolit 10
Olía 30

Raforkunotkun i nýrri álverksmiðju með fullkomnum
mengunarvörnum er áætluð um 15.000 kWh/tonn. t töflu 8.6
er miðað við raforkuverðið 18 mill/kWh á verðlaqi í iúni
1982, sem samkvæmt kafla 6 er það verð miðað við 6% vexti
sem unnt er að gera ráð fyrir til nýrrar álframleiðslu hér á
landi. I töflu 8.4 er til samanburðar sýnt áætlað raforkuverð
til nýrra álverksmiðja annars staðar.
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Tafla 8.4 Áætlað raforkuverð til nýrra álvera,~~~~~--~~~~~~
verðlag ~982.

Land Orkuverð
(mill/.kWh)

Noregur 20-24
Kanada 16-20
Ástralía 20-25
Nýja Sjáland 20
Ghana 18
Zaire 7
Mið-Austurlönd 18
Brasilía 14-17
Indónesía 10 I

Launakostnaður í starfandi stóriðjufyrirtækjum hér á landi
er áætlaður ~ 25000/dalir/starfsmann/ári, með launatengdum
gjöldum, en u.þ.b. 78% þeirrar upphæðar er greiðsla til starfs-
manns. Miðað við að hver starfsmaður skili 1840 klst. á ári
svarar þetta til þess að launagreiðslur hér nemi 10,60dölum/klst.
! töflu 8.5 er sýnd áætlun Alþjóðabankans um launakostnað
annars staðar (miðað er við 17% hækkun á launum frá 1980.

í nokkrum löndum
Áætlun Alþjóðabankans um launakostnaðTafla a.5

Land US$/manntím=-1

Bandaríkin
Vestur Evrópa
Kanada
Ástralía
Nýja Sjáland
Ghana
Zaire
Mið-Austurlönd
Brasilía
Indónesía

12,90
9,40

12,30
12,90
12,90

5,30
5,90

12,90
7,00
3,50
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Alþjóðabankinn áætlar að um 8,6 manntíma þurfi til að
framleiða eitt tonn af áli. Þetta svarar til þess að beinn
launakostnaður hér á landi nemi USD 91/tonn af áli, en sambæri-
legur kostnaður t.d. í Zaire væri USD 51/tonn. Er þá miðað
við að jafnmarga starfsmenn þyrfti hér á landi til þess að
reka eitt álver eins og t.d. í Zaire. Mismunurinn samsvarar
u,þ.b. 2.5 mill/kWh í orkuverði. Þegar á heildina er litið
er því ljóst að mismunur í launakostnaði milli landa hefur
litil áhrif á samkeppnisstöðu.

8.1.3 Heildarframleiðslukostnaður

Á töflu 8.6 er sýndur heildarframleiðslukostnaður samkvæmt
lauslegri áætlun um 100 þúsund tonna álver á íslandi.

Tafla 8.6 Lauslega áætlaður framleiðslukostnaður í nyJu
100 þús. tonna álveri, miðað við íslenskar aðstæður.
Verðlag 1902.

Kostnaður Magn Eininqaverð Framleiðslukostnaður
(torm) ($/tonn) (milj.$/ár) $/tonn (%)

Hráefni:
1. Súrál 193.cm 245 47.285 473 (30.2)
2. Koks 40.cm 220 8.800 88 ( 5.6)
3. Bik 10.cm 330 3.300 33 ( 2.1)
4. Annað 2·600 26 ( 1.6)

--- - ---
Hráefni samtals: 61.985 620 (39.6)

La\IDog Launa-
teng:dgjöld:
5. Starfsrænn alls 5CX) 25.cm $/mann 12.500 125 ( 8.0)
Raforkukostnaður:
6. Raforka 1.5CXJCHl 18 mill /kwll 27.cm 270 (17.3)
Fjármagnskostnaður:1) I7. Afskriftir 20 ár 5%/ár 18.750 188 (12.0)
8· Vaxta kostnaður

og arður af hlutafé 7%/ár 26.250 262 (16.7)
Annar kostnaður:
9. Viðhald, ýmis gjöld O.fl. 10.cm 100 ( 6.4)

SAMTALS 159.485 1.565 (100%)

Ll Miðað er við að 100 þúsund tonna álver kosti 375 miljónir dala ræð
anéðuverksmiðju, eða USD 3.750/tonn.
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8.2 Ahrif flutningskostnaðar

Því hefur oft verið haldið fram að raforkuverð til ísal
þyrfti að vera lægra en raforkuverð til álvera annars staðar
vegna mikils flutningskostnaðar á aðföngum til verksmiðjunnar
og afurðum frá verksmiðjunni á markað.

Sé litið i reikninga lSAL kemur hins vegar i ljós að þrátt
fyrir að súrálið sé flutt alla leið frá Astralíu er heildarflutn-
ingskostnaður hráefna og afurða hjá lSAL aðeins um 105 dalir
á hvert tonn af fullunni áli og sundurliðast þannig:

súrál (fráAstralíu): 2 tonn x USD 35/tonn USD 70
Rafskaut(fráRotterdam):1/2 " x 20/ " USD 10
Hráál (tilEvrópu): 1 x " 25/ " USD 25

Samtals USD lOS/tonn

Samanlagður flutningskostnaður miðað við tonn af fram-
leiddum málmi er því um 6% af skráðu útflutningsverði
Alcan (USD l7S0/tonn). Ef þessi flutningskostnaður er allur
umreiknaður í raforkuverð fæst að hann samsvarar 7 mill/kWh.
Því fer hins vegar fjarri að unnt sé að reikna allan þennan
kostnað sem óhagræði fyrir ísland, þar sem öll önnur álver í
heiminum þurfa að greiða flutningskostnað af aðföngum og afurðum.
Til dæmis er talið að að flutningskostnaður á súrál i innan
Astralíu nemi um USD l8/tonn og ef álið væri selt til Evrópu,
þyrfti að greiða um og yfir USD 60/tonn til að koma því á markað.

Miðað við álverksmiðjur í Vestur-Evrópu (Noregur, England,
Þýskaland o.s.frv.) er talið líkleqt að óhagræði m.t.t. flutnings-
kostnaðar vegna fjarlægða nemi um 1,5 mill/kWh. Til samanburðar
má nefna að meðalraforkuverð í Vestur-Evrópu er um 21 mill/kWh.
Til að vega upp óhagræðið af meiri flutningskostnaði álverksmiðju
á lslandi þyrfti verðið hér á landi að vera tæpum 2 mill/kWh
lægra en þar.

143



8.3 Helstu markaðssvæði og áhrif tolla
Til þess að meta samkeppnisstöðu 1slands í framleiðslu hrááls,

þarf einnig að taka tillit til markaðssvæða og afstöðu íslands
til þeirra m.a. með tilliti til tolla. Tafla 8.7 sýnir helstu
markaðssvæði fyrir ál í heiminum og raunverulega notkun á árinu
19.79 .

Tafla 8.7 Notkun hrááls á árinu 1979 eftir markaðssvæðum.

._-
Land Notkun Notkun

(þús.tonn) (%)

Bandaríkin 5.020 39,9
Japan 1.820 14,5
Þýskaland (EBE) 1.020 8,1
Frakkland (EBE) 580 4,6
Bretland (EBE) 420 3,3
ítalía (EBE) 450 3,6
önnur lönd 3.280 26,0

SAMTALS 12.590 100,0

Eins og fram kemur í töflunni má greina þrjú megin markaðs-
svæði fyrir ál, þ.e. Bandaríkin, Japan og Vestur Evrópu.
Tollur til þessara markaðssvæða er sem hér segir:

Bandaríkin
Japan
Vestur Evrópa
(EBE og Efta)

Tollur til Bandaríkjanna er lítill og skiptir ekki miklu

0,6 cent/pund
9%
7%

máli varðandi samkeppni við innlenda framleiðendur í Bandaríkj-
unum eða önnur lönd. sé miðað við að innflutningsverð næmi t.d.
70 centum/pund (u.þ.b. 1550 dalir/tonn) væri tollur um
0,8% af framleiðsluverðmæti. Umreiknað í raforkuverð samsvarar
tollur til Bandaríkjanna innan við 1 mill/kWh.
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í framhaldi af því að Danir og Bretar gengu í Efnahags-
bandalagið var gerður samningur milli lýðveldisins íslands
annars vegar og Efnabandalagsins hins vegar um viðskipta- og
tollamál. Samningur þessi fól m.a. í sér, að tollur á hráál
frá íslandi til Efnahagsbandalagsríkja yrði felldur niður í
áföngum svo sem hér segir:

Frá og ræð 1/1/1972skylditollurinnvera 100% af 7% eða samtals7%
1/4/1973
1/1 1974
1/1/1975
1/1/1976

" 1/1/1977 "
1/1/1978 "

" 1/1/1979 "
" 1/1/1980 "

" 95% af 7% 6.65%
90% af 7% " 6.30%
85% af 7% 5.95%
75% af 7% " 5.25%
60% af 7% 4.20%
40% af 7% 2.80%
20% af 7% " 1.40%
0% af 7% % 0%

"
" If

" "
II If

Aðurnefndur samningur sem gerður var 28. júlí 1972 gjör-
breytti að sjálfsögðu samkeppnisstöðu íslands í álframleiðslu.
Með samningi þessum hafa íslendingar tollfrjálsan aðgang að
einum mikilvægasta álmarkaði í heiminum. Ef staða íslands að
þessu leyti er borin saman við t.d. Kanada eða Astralíu kemur
í ljós verulegt hagræði sem álverksmiðja hér á landi hefur
samanborið við álverksmiðjur í áðurnefndum löndum. A árinu
1980 var meðalinnflutningsverð á áli til Vestur Evrópu um
USD 1750/tonn. Al sem komið hefði frá Kanada eða Astralíu hefði
þá þurft að bera toll, sem líklega hefði numið um USD 120
á hvert tonn. Umreiknað í orkuverð samsvarar þetta um 8 milli
kWh. í þessu felst að orkuverð hér á landi mætti vera 8 milli
kWh hærra en í Kanada og Astralíu að öðru jöfnu, miðað við sölu
á áli til Vestur Evrópu.

Island liggur vel við álmörkuðum í Norður-Ameríku miðað
við flest samkeppnisríki. Landið gæti þessvegna keppt við
álframleiðendur vestan hafs, jafnvel þó miðað sé við þá sem búa
við hagstætt orkuverð eins og verksmiðjur á einu aðalframleiðslu-
svæðinu á vesturströnd Bandaríkjanna.
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Varðandi hugsanlega sölu á áli til Japans og samkeppnis-
stöðu !slands á þeim markaði miðað við t.d. Ástralíu er ljóst,
að samsvarandi forskot og gagnvart Vestur Evrópu er ekki fyrir
hendi. Við fyrstu sýn virðist jafnvel að flutningskostnaður á
áli héðan yrði miklu meiri en frá Ástralíu. Tollar yrðu þeir
sömu fyrir bæði löndin. Flutningskostnaður á áli frá Ástralíu
til Japans er áætlaður um 70 dalir á hvert tonn, en frá íslandi
alla leið til Japans um 125 dalir á hvert tonn. Hins vegar má
benda á að með ýmsum aðferðum er unnt að draga úr áhrifum flutnings
kostnaðar á fjarlæga markaði. Þannig gæti t.d. ál sem framleitt
yrði á !slandi vegna eftirspurnar í Japan allt eins farið til
Evrópu eða austurstrandar Bandaríkjanna, í skiptum fyrir ál sem
framleitt væri á vesturströnd Bandaríkjanna og flutt væri í
staðinn til Japans. Eins og áður hefur komið fram er flutnings-
kostnaður á áli frá vesturströnd Bandaríkjanna til iðnaðar svæðanna
á austurströndinni allt að því jafnmikill og frá íslandi til
Bandaríkjanna.

Þegar á heildina er litið liggur ísland vel við helstu
álmörkuðum í heiminum.

Arið 1980 var heildarsala !slenska álfélagsins h/f
73.234 tonn og skiptist salan þannig eftir löndum:

Bretland 31%
Sviss 22%
Þýskaland 21%
Frakkland 10%
!talía 7%
Holland 5%
Önnur lönd 4%

100%

Yfir 96% af framleiðslu !SAL fór þannig til Efta eða EBE-
landa sem !sland hefur tollfrjálsan aðgang að. Hefði !SAL þurft
að greiða tolla af útflutningi til þessara landa hefði hann numið
um 8 milljónum bandaríkjadala á árinu 19~O eða u.þ.b. sömu upp-
hæð og heildargreiðslur íSAL fyrir raforku námu það ár.
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8.4 Samanburður við helstu samkeppnislönd

Eins og fram kom í kafla 8..1 hefur mismunandi launakostnaður
6veruleg áhrif á innbyrðis samkeppnisstöðu álvera í hinum ýmsu löndum.
Einnig hefur komið fram að 6verulegur munur er ástofnkostnaði
álvera eftir löndum ef undan eru skilin þr6unarríkin þar sem
stofnkostnaður er áætlaður að jafnaði um 20% hærri en í iðn-
ríkjunum. Einnig getur veruleg fjarlægð frá markaði leitt til
viðb6tarfjármagnskostnaðar í formi meiri rekstrarfjárbarfar en ella.

Miðað við sama hráefnisverð (fob) eru því helstu þættir
sem áhrif hafa á samkeppnisstöðu álvera innbyrðis eftirfarandi:

a) Rafork~verð
b) Flutningskostnaður hráefna að verksmiðju

og afurða á markað.
e) Tollar á fullunnið ál
d) Umframfjármagnskostnaður.

! samanburðinum hér á eftir er þessum síðasta lið sleppt.
Hér getur þ6 verið um verulegar upphæðir að ræða og má nefna
sem dæmi að talið er að kostnaður vegna aukins rekstrar~
fjármagns fyrir álver í Astralíu sem framleiðir ál fyrir
Evr6pumarkað geti numið um USD 70/tonn. Aukinn stofnkostnaður
og áhætta vegna álvers t.d. í Zaire getur numið enn hærri upphæðum.
Eins og áður hefur komið fram selur Isal nær alla framleiðslu
sína til Efta/EBE-landa. Með hliðsj6n af því er eðlilegt að
meta samkeppnishæfni álframleiðslu á Islandi fyrst og fremst í
lj6si sölu á þann markað. 1 töflu 8.8 er sýndur lauslega áætlaður
kostnaður við raforku, flutninga og tolla fyrir ný álver í
nokkrum löndum miðað við það að súrál komi frá Astralíu.
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Tafla 8.8 Lauslegt mat á samkeppnishæfni nýrra álvera
miðað við sölu til Vestur-Evrópu.

Kanada Astralía Noregur ísland Þýskaland

Rafork,uverð 18 20 22 20 30
(mill/kWh)
Raforkukostnaður 270 300 330 300 450
(USD/tonn)

Flutnings- 1) 90 100 85 105 80
kostnaður (USD/tonn)

Tollar (USD/t.onn)120 120 0 0 352)

Samtals (USD/tonn)480 520 415 405 595

1) Miðað við súrál frá Astralíu
2) Tollur á súrál

8.5 Samkeppnisfært raforkuverð á íslandi til álframleiðslu

Litlar líkur eru taldar á verulegri aukningu álfram-
leiðslu í Noregi og engar líkur eru á frekari aukningu álfram-
leiðslu í löndum Efnahagsbandalagsins,en Þýskaland er tekið
til viðmiðunar fyrir það framleiðslusvæði. Eftir standa þá
Kanada og Astralía. Af þeim tveimur stendur Kanada betur að
vígi með tilliti til sölu á áli til Vestur-Evrópu og er Kanada
því trúlega það land sem ísland þarf helst að taka mið af varðandi
mat á samkeppnishæfni nýrra álvera. Miðað við 20 mill/kWh í
raforkuverð hér á landi til nýrra álvera eru áðurnefndir kostnaðar-
liðir, raforka, flutningar og tollar, u.þ.b. 75 dölum/tonn lægri
hér á landi en í Kanada, en það jafngildir 5 mill/kWh í raforku-
verði.
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Þegar á heildina er litið virðist sem samkeppnishæft
raforkuverð til áliðnaðar hér á landi sé um 20 mill/kWh. Með
það í huga að framleiðslukostnaður raforkuer um 18 mill/kWh
miðað við 6% reiknivexti ætti því að vera grundvöllur fyrir
frekari álframleiðslu í landinu í framtíðinni.

Varðandi sankeppnisstöðu íSAL sérstaklega í samanburði
við önnur starfandi álver sem framleiða fyrir álmarkað í
Vestur-Evrópu er rétt að taka fram að slíkan samanburð er ekki
hægt að byggja nema að mjög litlu leyti á samanburði við Kanada.
Ástæðan er einfaldlega sú að Kanada hefur s~lt sáralítið af áli
til Evrópu enn sem kornið er. íSAL er þannig fyrst og fremst í
samkeppni við starfandi álver í Bretlandi, Þýskalandi, Frakklandi,
Hollandi,svo og í Noregi, og önnur álver í Evrópu. Til að meta
samkeppnishæfni íSAL þarf því fyrst og fremst að taka mið af
meðalverði til álvera í Evrópu en það var tæp 21 mill/kWh á s.l.
ári ef íSAL er undanskilið. Frá þessu verði þarf að draga við-
bótarkostnað vegna legu landsins sem áætlað er að nemi í raf-
orkuverði að meðaltali tæpum 2 mill/kWh miðað við önnur álver
i Evrópu. Niðurstaðan er því sú að samkeppnishæft orkuverð hjá
íSAL ætti að vera um 19 mill/kWh að öðru jöfnu og miðað við eðli-
legt markaðsástand. Með hliðsjón af því að álverksmiðjan í
Straumsvík er heldur stærri en álverksmiðjur í Evrópu að meðal-
tali og tæknilega fullkomnari (m.a. orkunotkun/t0nn minni) ætti
samkeppnishæft orkuverð jafnvel að vera heldur hærra en þessu
nemur svo framarlega sem aðrir kostnaðarþættir í framleiðslunni
eins og hráefni eru ekki hærri en annars staðar.

Varðandi hugsanlega stækkun á álverksmiðjunni í Straumsvík
og þá spurningu,hvað væri eðlilegt orkuverð í því tilviki er
rétt að taka fram,að um slíka aukningu á álframleiðslu í landinu
gildir það sem áður hefur verið sagt um nýtt álver. Til viðbótar
má þó benda á að stofnkostnaður á hvert árstonn i hugsanlegri
stækkun álverksmiðjunnar í Straumsvík er væntanlega u.þ.b.
USD 500/árstonn lægri en í nýrri 100 þúsund tonna verksmiðju.
Fjármagnskostnaður ætti því að vera u.þ.b. USD 60/tonn lægri en
í nýrri verksmiðju en það jafngildir um 4 mill/kWh i orkuverði.
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Þegar tekið er tillit til þessara þátta virðist ekki fráleitt
að álykta að slík viðbótarverksmiðja í Straumsvík ætti að geta
greitt um 4 mill/kWh hærra raforkuverð en ný 80-100 þúsund tonna
álverksmiðja.

8.6 Hagnaður íSAL 1970-1981 ~hrif hækkaðs raforkuverðs á
afkomuna

Þegar hækkun á raforkuverði til íslenska álfélagsins h/f
hefur kornið til umræðu bæði fyrr og síðar hefur Alusuisse bent
á að taka þyrfti mið af þvi, hvað íSAL gæti greitt miðað við af-
komu fyrirtækisins.

Tafla 8.9 sýnir tekjur, nokkra kostnaðarþætti og hagnað
félagsins 1970-1981. Arsreikningar íSAL eru færðir í íslenskum
krónum en til að gefa betra yfirlit yfir þróunina og auðvelda
samanburð við álverksmiðjur annars staðar hafa tölur verið um-
reiknaðar yfir i bandarikjadali á grundvelli árlegs meðalgengis.

Upplýsingar um heildartekjur og hagnað eru fengnar úr
ársreikningum en raforkukostnaður er hér settur jafn og raforku-
sala til íSAL samkvæmt sölu Landsvirkjunar á hverju ári. Fram-
leiðslugjaldið sem kemur í stað allra skatta af verksmiðju-
rekstrinum, er hér sýnt nettó,þ.e.a.s. eftir að breytingar á skatt-
inneign hafa verið dregnar frá. Annar kostnaður er áætlaður með
hliðsjón af framangreindum kostnaðarliðum.
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'I'af Lá 8.9 Reiknuð afkoma lSAL 1970-1981 í band~ríkjadölum.

Ar Heildartekjur Framleiðslukostnaður Hagnaður
{fob) Raforkal) Fram- 2) I Annar eftir skatta

leiíalu-gJa kostnaður
(nettó)

(millj.dala) (millj.dala) (millj. (millj. (millj.(% af
Idala) dala) dala) veltunni)

1970 22,6 1,8 0,7 19,4 0,7 (3,1)
1971 17,6 2,0 0,1 18,1 -2,6 (-14,7)
1972 27,5 2,4 0,1 27,9 -2,9 (-10,5)
1973 41,8 3,5 0,2 38,0 0,1 (0,2)
1974 50,3 3,6 0,4 45,9 0,4 (0,8)
1975 54,6 3,2 0,3 57,5 -6,4 (-11,4)
1976 59,2 4,1 1,2

1
53,8 0,1 (0,2)

1977
1

80,7 4,9 1,2 74,4 0,2 (0,2)
1978 I 84,9 5,8 1,1 77,5 0,5 (0,6)
1979 I 96,5 I 6,6 1,7 I 85,0 3,2 (3,3)
1980 124,5 8,1 2,63) 110,9 3)

I
I

2,9 (2,3)
1981 96,5 8,0 1,5 115,7 -28,7 (-29,7)

-. I

I

~4,2756,7 54,0 1 11,1 1-32,2 (-4,3)
1 1

1) Samkvæmt sölu Landsvirkjunar á hverju ári. Þessi tala
gefur ekki nákvæma mynd af þætti raforkunnar í framleiðslu-
kostnaði vegna þess að framleitt magn og sala fer ekki
saman á hverju ári. Kostnaður vegna raforku kemur ekki
fram í ársreikningum íSAL.

2) Heimild: "Skattgreiðslur íslenska álfélagsins h/f"
Iðnaðarráðuneytið, febrúar 1981, nr. 82-3.

3) Fyrir endurskoðun Coopers & Lybrand á ársreikningum
félagsins fyrir árið 1980,en við hana hækkaði framleiðslu-
gjaldið úr 2,6 milljón dala í 4,97 milljón dala og hagnaður
fyrir skatta úr 5,5 millj. dala í 14,2 millj. dala. Hagnaður
eftir skatta hækkaði úr 2,9 millj. dala í 9,2 millj. dala.
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Af töflu 8.9 má sjá að strax á fyrsta rekstrarári, þegar
álbræðslan er einungis starfrækt með hálfum afköstum, er
hagnaður af rekstri fyrirtækisins 3,1% af veltu. Næsta ár
(1971) er hins vegar hælli á rekstrinum sem nemur 14,7% af

veltu og allt fram til ársins 1979 stendur reksturinn ýmist
í járnum eða um verulegt bókfært tap er að ræða. Árin 1979 og
1980 eru fyrstu árin eftir 1970 sem hagnaður kemst í það að
vera um 3% af veltu á nýjan leik. Árið 1981 er mikill halli
á rekstrinum og er bókfært tap það ár tæp 30% af veltu.

Heildarafkoma fyrirtækis á tólf ára tímabili ætti að gefa
sæmilega gott yfirlit um arðsemi viðkomandi iðngreinar. Niður-
stöðutölur úr töflu 8.9 gefa eftirfarandi mynd af arðsemi ál-
iðnaðar á íslandi.

Heildartekjur (fob) 1970-1981:
- Greiðslur fyrir raforku:
- Skattar:
- Annar framleiðslukostnaður:

756.7 rnillj.USD(100%)
54.0 (7,1%)
11,1

724.2
(1,5%)

- (95,7%)
- Heildartap: 32.2 rnillj.USD(4,3%)

Árið 1981 var almennt mjög erfitt rekstrarár í áliðnaði
en þótt því ári sé sleppt úr samanburðinum var bókhaldslegt
tap á II ára tímabili um 3,5 milli. USD, samkvæmt ársreikningum.

Tölur þessar virðast stinga í stúf við það sem sagt hefur
verið í kafla 8.4 og 8.5 um samkeppnisstöðu íslands í áliðnaði.
Þrátt fyrir að greiðslur fyrir raforku á umræddu tólf ára tíma-
bili hafi aðeins numið 7,1% af heildartekjum yfir allt tímabilið
varð halli á rekstrinum um 32 milljónir bandaríkjadala eða 4,3%
af heildartekjum. Ef þessar tölur sýna raunverulega afkomu fyrir-
tækisins verður vart dregin önnur ályktun af þeim en sú að ál-
iðnaður sé ekki arðbær atvinnugrein á íslandi. Því er vert að
skoða sérstaklega hvort bókhaldsleg niðurstaða á rekstri ál-
verksmiðjunnar gefi rétta mynd af afkomunni og þar með greiðslu-
getu álversins gagnvart hærra raforkuverði.

Á töflu 8.10 er sýndur sundurliðaður framleiðslukostnaður
hjá íSAL á árinu 1980 og til samanburðar áætlaður framleiðslu-
kostnaður í u.þ.b. 10 ára álveii.

152



Byggt er á upplýsingum Chase Econometrics um hráefnis-
kostnað. Raforkukostnaður og vinnulaun eru áætluð miðað við
ákveðnar forsendur sem greint er frá hér að neðan. Upplýsingar
um afskriftir og vexti og annan kostnað eru byggðar á niður-
stöðum frá starfandi álverksmiðjum í Noregi og víðar. Jafn-
framt var höfð hliðsjón af upplýsingum frá Alþjóðabankanum um
framleiðslukostnað í 10 ára gömlu álveri.

Tafla 8.10 Framleiðslukostnaður í 8-10 ára gömlum álverum
á árinu 1980

Kostnaðarliður Samkv. ársreikningi
íSAL 1980

Áætlaður framleiðslu-
kostnaðurí 8-10 ára álveri.

USD/tonn (%) USD/tonn (%)

580 (43,0)
3182) (23,6)
1803) \13,4)
1:50 (11,1)
120 (8,9)

1348
1030

Hráefni 760 (47 ,1)
Rafmagn 1051) ( 6,5)
Vinnulaun 215 (13 ,3)
Afskriftir og vextir 360 (22 ,3)
Annar kostnaður 175 (10 ,8)

Samtals 1615 (100)
Samtals rafmagn : 1510

1) Orkuverð 6,45 mill/kWh
2) Miðað við maðalorkuverð í Evrópu 20 mill/kWh og orkunotkun ina

15.900 kWh/tonn.
3) Vinnulaun eru miðuð við 650 starfsmenn í 90 þúsund tonna

álveri (10 ára gamalt) og 25000 USD/starfsmann/ári.

Samkvæmt töflu 8.1 var framleiðslukostnaður hjá íSAL, að
frádregnum raforkukostnaði, u.þ.b. 1510 dalir/tonn á árinu 1980.
Samkvæmt viðmiðun Alþjóðabankans og samkvæmt rauntölum frá
Noregi og víðar er hins vegar algengt að framleiðslukostnaður
að frádregnum raforkukostnaði sé um 1000-1100 dalir á hvert
tonn. Það virðast einkum vera tveir liðir sem skera sig úr
þegar kostnaður íSAL er borinn saman við framleiðslukostnað
annars staðar, þ.e. hráefnis- og fjármagnskostnaður. Á árinu
1980 fór fram athugun á vegum iðnaðarráðuneytisins á hráefnis-
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verði til íSAL á árunum 1974-1980 og bentu niðurstöður hennar til
þess að íSAL keypti hráefni á óeðlilega háu verði. Á árinu 1981
gerði Chase Econometrics sérstaka athugun fyrir Landsvirkjun á arð-
semi íSAL og benti Chase m.a. á hlutfallslega háan fjármagns-
kostnað miðað við önnur álver og háan rafskautakostnað. Ýmis-
legt bendir því til þess að bókhaldsleg niðurstaða íSAL á
undanförnum árum gefi ekki rétta mynd af samkeppnisstöðu íslands
í álfr~mleiðslu og að greiðslugeta íSAL gagnvart hærra raforku-
verði sé því í rauninni mun meiri en ársreikningar hafa gefið
til kynna.

Chase Econometrics telur í skýrslu sinni að íSAL eigi að
geta greitt raforkuverð sem nemi um 14 mill/kWh miðað við nú-
gildandi verðlag. Þá hefur fyrirtækið ekki tekið tillit til
hugsanlegs yfirverðs á t.d. rafskautum eða fjármagni.

8.7 Almennar horfur í áliðnaði

Sú kreppa sem nú ríkir í flestum iðnríkjum setur mark sitt
á áliðnaðinn. Birgðir af áli hjá framleiðendum eru miklar, um
3.2 milljónir tonna, sem samsvarar 100 daga sölu. Einkum eru
birgðir miklar í Bandaríkjunum, en þar og í Japan hefur mörgum
álverum verið lokað tímabundið og í sumum tilfellum varanlega
vegna birgðasöfnunar og lágs markaðsverðs, sem ekki stendur undir
breytilegum rekstrarkostnaði.

Sala á áli er nú mjög treg, og engu meiri en hún var fyrir
5 árum. Hugmyndir manna um vöxt áliðnaðarins hafa einniq
breyst og er ekki búist við að vöxturinn verði nema brot af þeirri
7% árlegu aukningu sem áður var spáð. Núverandi kreppa í ál-
iðnaði hefur staðið frá árslokum 1980 og raunverð á áli á miðju
ári 1982 er lægra en nokkru sinni. Ekki er búist við verulegri
hækkun á verði áls á frjálsum markaði fyrr en í árslok 1982.
Samkvæmt spá CRU mun skráð verð framleiðenda, t.d. Alcan-verð
á útfluttu áli þó verða óbreytt út árið 1983 og halda áfram að
falla að raungildi sem nemur verðbólgu í Bandaríkjunum, en hún
er talin vera um 7%.

! ár og á næsta ári mun framleiðslugeta í heiminum aukast
um eina milljón tonna með tilkomu nýrra álvera í Ástralíu, Nýja
Sjálandi, Indonesíu, Alsír, Noregi, Canada, Bandaríkjunum,
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Brasilíu og Venezuela. Þessi aukning framleiðslugetu á sér
stað þrátt fyrir að á sama tíma hafi álverum með 500 þús. tonna
framleiðslugetu verið lokað i Japan. Þar sem ekki er gert ráð fyrir
samsvarandi söluaukningu á áli mun nýting álvera minnka mjög
mikið á næstu misserum og er áætlað að aðeins 81% af frarn-
leiðslugetunni verði nýtt á næsta ári. Með þeim vexti sem
fyrirsjáanlegur er í álnotkun mun taka 4 til 7 ár að fullnýta
þá frarnleiðslugetu sem er fyrir hendi. Ný álver þurfa þvi að
hafa mjög lágan rekstrarkostnað ef þau eiga að vera samkeppnis-
fær við álver í rekstri, sem sum hver hafa ónýtta framleiðslu-
getu vegna sölutregðu. Stofnkostnaður nýrra álvera er talinn
vera yfir USD 3.500 á hvert árstonn, en það samsvarar yfir
USD 420 á hvert tonn áls í fjármagnskostnaði. Miðað við
15.000 kWh raforku á hvert tonn áls samsvarar þetta yfir
28 mill/kWh fyrir raforkuna. Að öðru jöfnu er þvi augljóst að
raforkuverð til eldri álvera má verða nokkuð hátt áður en það
borgar sig að hætta rekstri þeirra og reisa önnur með lægra
raforkuverði. Hins vegar er augljóst að framleiðendur loka
fyrst þeim álverum sem hafa hæstan rekstrarkostnað ef fram-
leiðslan ekki selst. Flest þeirra álvera sem nú hefur verið
lokað eru því í biðstöðu, og þau verða opnuð aftur um leið og
markaðsaðstæður leyfa. Við þessar aðstæður hafa framleiðendur
af skiljanlegum ástæðum lítinn áhuga á að bæta við framleiðslu-
getuna og hafa því frestað mörgum fyrri áformum um stækkun.

Framtíð áliðnaðarins er þvi ekki björt sem stendur en
almennt er álitið að hér sé um tímabundinn vanda að ræða.

Til þess að gefa hugmynd um raunverð á áli á s.l. la
árum hefur í töflu 8.10 útflutningsverð ALCAN verið reiknað á
fast verðlaq 1981.
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Tafla 8.11 Heimsmarkaðsverð á áli samkvæmt verðskráningu
ALCAN(ALCAN export price) á föstu verðlagi 1981

Ar Skráð verð Vísitala heildsöluverðs Skráð verð
á verðlagi í Bandaríkjunum á verðlagi 1981hvers árs
(USD/tonn) 1975 = 100 (USD/tonn)

614 72,1 1415
617 75,2 1363
575 77,7 1229
647 82,6 1301
790 91 ,6 1433
860 100,0 1428
937 105,8 1471

1109 112,7 1634
1168 121,2 1601
1401 134,9 1725
1713 153, 1 1858
1750 166,1 1750

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

Meðalverð á föstu verðlagi 1970-1981: 1517

Meðalverðið á árunum 1970 til 1975 er USD 1362/tonn en
á árunum 1976-1981 hins vegar USD 1673/tonn miðað við verðlag
1981 . Skráð meðalverð á tólf ára tímabili er hins vegar
USD 1517/tonn á verðlagi 1981. Miðað við 7% hækkun verðlags í
Bandaríkjunum á milli árana 1981 og 1982 jafngildir þetta um
1620 bandaríkjadölum á tonn miðað við núgildandi verðlag. Til
samanburðar var framleiðslukostnaður í nýju 100 þúsund tonna ál-
veri samkvæmt töflu 8.6 áætlaður um 1570 bandaríkjadalir á hvert
tonn.
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9. RÖK FYRIR HÆKKUN RAFORKUVERÐS TIL íSAL A GRUNDVELLI
GJÖRBREYTTRA FORSENDNA

9.1 Breyttar forsendur um almennt orkuve!ð~eiminum

Eins og fram kemur í kafla 2.3.1 var sú skoðun ríkjandi
um miðjan sjöunda áratug in að almennt orkuverð í heiminum myndi
fara lækkandi á árunum eftir 1966,m.a. vegna tilkomu kjarnorku-
stöðva. Var talið víst að ef ekki yrði þá þegar komið á fót ál-
iðnaði á íslandi væri mjög vafasamt að það tækist yfirleitt,
eða a.m.k. væri áhættan af að bíða mjög mikil. Áætlaður fram-
leiðslukostnaður á orku frá hagkvæmum og stórum vatnsafls-
virkjunum á íslandi var þá á bilinu 2,2-3,5 mill/kWh og var talið
að samtals væri unnt að virkja um la T\\'há þessu verði.

í greinargerð raforkumálastjóra sem fylgdi frumvarpi til
laga um Landsvirkjun 1964-1965 er s~rstakur kafli um vinnslu-
kostnað raforku erlendis og segir þar m.a.

"Vinnsluverð raforku frá stærstu nýtísku orkuverum, sem
kynnt eru með kolum eða olíu, er nú í stærstu löndum
Evrópu svo sem Stóra-Bretlandi 25-30 aurar kWst. Svo ódýr
raforka fæst þó aðeins í allra stærstu orkuverum svo sem
t.d. í Englandi þar sem í smíðum eru 2000 MW stöðvar með
500 til 1.000 !M v~lasamsLæðum. Frá kjarnorkustöðvum
Evrópu og Ameríku er raforkuverðið ennþá aði hátt, í
kringum 50 aurar á hverja kWst, hins vegar er reiknað með
að innan skamms, ef til vill á næstu la árum, muni verðið
frá stærstu kjarnorkuverum, sem þá verða tekin i notkun,
komast niður í 25 aura á kWh eða þar um kring. Er þá
einnig um að ræða 500 til 1.000 M'dvélasamstæður í orku-
verunum og jafnframt gert ráð fyrir mjög háum nýtingar-
tíma eða 7000 klst. og þar yfir.
Ekki eru miklar líkur fyrir því, að raforka frá kjarnorku-
verum fari í náinni framtið að marki niður fyrir þetta
verð og þetta lága verð næst aðeins frá mjög stórum véla-
samstæðum. "
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Miðað við þáverandi gengi íslensku krónunnar
(1 US $ - 43,06 kr) hefur áætlaður framleiðslukostnaður á raf-
orku erlendis á árunum 1964-1965 samkvæmt þessu verið sem
hér segir:

Ný og mjög stór kolaorkuver:
- Starfandi kjarnorkuver:
- Stærstu kjarnorkuver (eftir 10 ár):

5,8-6,9 mill/kWh
11,6 mi11/kWh

5,8 mill/kWh

Af öðrum gögnum sem lögð voru fyrir Alþingi á þessum
tíma má lesa að menn hafi óttast að framleiðslukostnaður á
raforku frá kjarnorkustöðvum yrði jafnvel mun lægri en þetta
eða svipaður og framleiðslukostnaður í vatnsaflsvirkjun á
íslandi.

Framleiðslukostnaður á raforku frá nýjum og fullkomnum
kola- eða kjarnorkustöðvum er nú áætlaður a.m.k. fimm sinnum
hærri en áætlað var á þeim tíma sem samningarnir við Alusuisse
voru gerðir. Einnig er rétt að hafa í huga að raforka var á
þessum tíma að stórum hluta framleidd með olíu og var olíuverðið
þá um 1 USD á hverja tunnu (um 140 kg). Nú er olíuverðið hins
vegar u.þ.b. þrjátíu sinnum hærra.

Tafla 4.4,um þróun raforkuverðs frá almenningsveitum í
Bandaríkjunum frá 1973 til 1980,lýsir vel áhrifum hækkandi verð-
lags á orkugjöfum á almennt raforkuverð. A tímabilinu hækkar
verð á raforku til iðnaðar úr 11,7 mill/kWh árið 1973 í 41,3
mill/kWh árið 1980 þannig að hækkunin nemur tæpum 30 mi11/kWh.

Ljóst er af þessu að allar fyrri forsendur um framleiðslu-
kostnað á orku í heiminum eru brostnar. Hins vegar er erfiðara
að leggja nákvæmt tölulegt mat á í hvað raforkuverðið til íSAL
ætti að hækka miðað við þessar breyttu forsendur um almennt
orkuverð í heiminum. Viðmiðun við önnur álver er traustari
samanburðargrundvöllur.
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9.2 Breyttar forsendur um raforkuverð til
áliðnaðar almennt.

!kafla 2.3.2 koma fram mjög mikilvægar upplýsingar um
gildandi raforkuverð til álvera um miðjan sjöunda áratuginn.
Þar kemur fram að á þeim tíma hefur verið talið að um hærra
raforkuverð til áliðnaðar en 3 mill/kWh væri yfirleitt ekki að
ræða. sé gengið út frá því sem viðmiðun að meðalraforku-
verðið hafi verið um 3 mill/kWh er ljóst að grundvöllur upp-
haflegs raforkusamning hefur verið sá að raforkuverðið til íSAL
yrði um 85% af meðalraforkuverði til álvera í heiminum.

Eins og ítarlega hefur verið rakið fyrr í þessari
skýrslu hefur raforkuverð til álvera annars staðar stórhækkað
frá því að samningurinn við Alusuisse var undirritaður og
allar fyrri forsendur í þessu efni þannig gjörbreyst.
Til dæmis hefur raforkuverð til álvera í Bandaríkjunum
fimmfaldast á aðeins 7 árum (sjá m.a. töflu 4.5 ) eða hækkað
úr rúmlega 4 mill/kWh árið 1974 í rúmlega 20 mill/kWh á
árinu 1981.

Samkvæmt skýrslu Commodities Research Unit "The cost of
electric power to aluminium smelters" var meðalraforkuverð
til álvera í heiminum á S.l. ári 22,2 mill/kWh (Austur-
Evrópa ekki meðtalin) .

Miðað við upphaflegar forsendur um raforkuverð til
ISAL samanborið við meðalraforkuverð til áliðnaðar í
heiminum ætti verðið í dag því að vera um 18,5 milljkWh.

9.3 Breyttar forsendur um framleiðslukostnað
raforku á íslandi.

í kafla 2.3.3 eru raktar forsendur álsamninganna með
tilliti til raforkukerfisins og framleiðslukostnaðar á
raforku hérlendis.

Eins og þar kemur fram var frá upphafi samningaviðræðna
1960 gert ráð fyrir að afkastageta álverksmiðjunnar í Straums-
vík yrði um 30 þúsund tonn. Undir lok þessarra viðræðna eða í
ársbyrjun 1965 var hins vegar ákveðið að miða við helming stærri
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verksmiðju eða 60 þúsund tonn og orkusölu fyrir allt að
66 þúsund tonna framleiðslu. Forsendan fyrir þeirri ákvörðun
var sú að með því móti skapaðist tækifæri til að byggja aðra
stórvirkjun á sterkum fjárhagslegum grunni með um 50% eigin
fjármögnun. Árið 1969 var gerður viðbótarsamingur um stækkun
álversins í Straumsvík um 1/6 eða í 77 þúsund tonn og árið 1975
var samið um stækkun um 1/7 og er framleiðslugetan nú um
88 þúsund tonn. Forsenda þessara stækkana var bygging Sig-
ölduvirkjunar.

Samningsbundin orka til íSP.L er nú um 1413 GWh en þar af
eru 106 GWh afgangsorka. í greinargerð Landsvirkjunar um
"framkvæmdaþörf og rekstraröryggi í hinu samtengda landskerfi
á tímabilinu 1982-1988" frá því í apríl 1982 kemur fram að
Landsvirkjun telur eðlilegt að framvegis verði litið á um 60%
af umsaminni afgangsorkusölu sem forgangsorkusölu. Samkvæmt
því ber að líta á 1370 GWh sem forgangsorkusölu til íSAL.

Miðað við 5% töp í flutningskerfi þarf orkuvinnslugeta
virkjana vegna raforkusamningsins við íSAL því að nema um
1440 GWh/ári og um 170 MW eða sem svarar til um 95% af reiknaðri
framleiðslugetu Búrfellsvirkjunar og um 75% af aflgetu stöðvar-
innar. Orkunotkun álverksmiðjunnar hefur þó hingað til aldrei
verið meiri en sem samsvarar 1275 GWh í stöð og 170 MW. Orku-
salan til álverksmiðjunnar hefur leitt til þess að reynst hefur
þörf á að ráðast í nýjar virkjanir fyrr en ella hefði verið
nauðsynlegt. Lætur nærri að núverandi orkunotkun álverk-
smiðjunnar nemi samanlagðri orkuvinnslugetu Sigölduvirkjunar
og Hrauneyjafossvirkjunar. Þessar virkjanir urðu miklu dýrari
í byggingu en Búrfellsvirkjun og nema skuldir vegna þessara
tveggja virkjana um 275 milljónum bandaríkjadala.

Ástæðurnar fyrir því, að þessar virkjanir urðu dýrari
en Búrfellsvirkjun má að hluta til rekja til verri aðstæðna
frá náttúrunnar hendi á virkjunarsvæðinu við Sigöldu og Hraun-
eyjafoss.
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Að beiðni Landsvirkjunar hefur verkfræðistofa Sigurðar
Thoroddsen h/f endurmetið áætlaðan stofnkostnað Búrfells-
virkjunar, Sigölduvirkjunar og Hrauneyjafossvirkjunar á
grundvelli magntalna samkvæmt lokauppgjöri verktaka. Að
öðru leyti er endurmatið gert með sama hætti og tíðkast hefur
við áætlanagerð undanfarið. Niðurstöður þessara útreikninga
eru s~ndar í töflu 9.1. (Samanlögð orkuvinnslugeta Búrfells-
virkjunar og Sigölduvirkjunar er hér metin um 100 GWhmeiri
en VST áætlar)

Tafla 9.1 Áætlaður stofnkostnaður starfræktra og nokkurra
n~rra vatnsorkuvera miðað við verðlag í desember 1981.

Orkuvinnslugeta
I

Stofnkostnaður
(forgangsorka) (endurn~}unarverð)

I
(G~vh/ári) I Mkr kr/kWh/á

1500 1597 1,06
700 1454 2,08

850 ~366 1,61

950 I 1439 1,52
790 1150 1,46
190 340 1,79

1325 2370 1,79
660 1305 1,98

Virkjun Afl

(MW)
Búrfellsvirkjun 210
Sigölduvirkjun 150
Hrauneyjafoss-
virkjun. 210

Aðgerðir á
Þjórsársvæði 140
Blöndvirkjun 150
Villinganesvirkjun 30
Fljótsdalsvirkjun 252
Sultartangavirkjun 120

Eins og fram kemur í kafla 3.2 varð Sigölduvirkjun rúmlega
fjórum sinnum d~rari á orkueiningu en Búrfellsvirkjun. Tafla
9.1 s~nir að við Búrfell hafa virkjunaraðstæður verið helmingi
betri en við Sigöldu. Að öðru leyti stafar munurinn á virkjunar-
kostnaði af vaxandi verðbólgu á síðari hluta áratugsins og
auknum fjármagnskostnaði af heRnar völdum.

161



Arið 1965 var áætlað að unnt væri að virkja hér á landi
um 10 TWh þar sem stofnkostnaður væri innan við 35 mill/kWh/ári.
Þetta er m.a. staðfest í greinargerð raforkumálastjóra með frum-
varpi til laga um Landsvirkjun. Aætlaður stofnkostnaður nýrra
virkjana í dag er hins vegar að meðaltali um 200 mill/kWh/ári
eða u.þ.b. sex sinnum meiri en áætlað var um miðjan sjöunda
áratuginn.

A grundvelli áætlana um framleiðslukostnað á raforku
í landinu var orkuverðið til íSAL ákveðið 2,5-3 mill/kWh.
Sexföldun á framleiðslukostnaði raforkunnar miðað við áætlanir
árið 1965 ætti því að leiða til sambærilegra hækkana á raf-
orkuverði til íSAL sem þýðir að það ætti nú að vera
15-18 mill/kWh.

Að lokum skal nefnt að samkvæmt gjaldskrá Landsvirkjunar
ætti raforkuverðið til íSAL frá og með 2. ágúst 1982 að vera
um 22 mill/kWh.

9.4 Breyttar forsendur um aðgang að toll-
frjálsum álmörkuðum.

Eins og fram kemur í kafla 2.3.4 var raforkusamningurinn
við ísal byggður á þeirri forsendu að ísal þyrfti að greiða
toll af áli sem flutt yrði til Efta eða Efnahagsbandalagsins.
Tollur þessi var 7% og með hliðsjón af því var raforkuverðið
ákveðið þannig að raforkukostnaðurinn yrði 7,4-8,8% af fram-
leiðsluverðmæti. Samanlagður raforkukostnaður og tollar til
Efnahagsbandalagsins og Efta hafa því átt að vera um 15% af
skráðu framleiðsluverðmæti,skv. ALCAN.

ísal flytur nú yfir 95% af framleiðslunni til Efta og
Efnahagsbandalagsins. Forsendur um að ísal þyrfti að greiða
toll af áli til helstu álmarkaða í V-Evrópu eru nú brostnar,
þar sem ísland hefur gengið í Efta og auk þess gert sérstakan
viðskiptasamning við Efnahagsbandalagið sem m.a. felur í sér
tollfrjálsan aðgang að þessum mörkuðum. Miðað við að áður-
nefnt hlutfall,um 15% af skráðu framleiðsluverðmæti,haldist
óbreytt og að lækkun á tollum komi þannig til hækkunar á raf-
orkuverði,eins og Alusuisse reyndar bauðst til að hafa ákvæði
um í samningi, ætti raforkuverðið nú að vera 16,5 mill/kWh.
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9.5 Endurmat á forsendum Alusuisse frá því í
endurskOðuninni 1975.

Eins og fram kemur í kafla 2.5.3hefur Alusuisse bent á
að líta beri á orkuverð, flutningskostnað á markað og tolla
sem eina heild þegar meta skuli getu ísal til að greiða hærra
raforkuverð. Þessi regla var höfð að leiðarljósi við endur-
skoðunina 1975 og var þá miðað við þá forsendu að þessir
kostnaðarliðir næmu að meðaltali svipaðri upphæð hjá ísal og
hjá samkeppnisaðilum í Evrópu og Bandaríkjunum.

Tafla 9.2 sýnir endurreikning á töflu 2.2 miðað við
breyttar forsendur um raforkuverð, flutningskostnað og tolla.
í töflu 9.2 er einungis miðað við raforkuviðskipti óskyldra aðila
enda samanburður við annað merkingarlaus. Þá hefur Zaire
verið sleppt þar sem engin álverksmiðja er þar starfandi
frekar en 1975. Miðað er við að flutningskostnaður hafi
hækkað um 50% frá áætlun Alusuisse 1975.

Varðandi sölu á áli til Bandaríkjana kemur í ljós að
raforkuverð, tollar og flutningskostnaður eru að meðaltali
18,3 cent/pund hjá hugsanlegum samkeppnisaðilum.

Hjá íSAL er sambærilegur kostnaður nú 10,4 cent/pund en
ef orkuverðið til íSAL væri hækkað í 17,5 mill/kWh yrði þessi
kostnaðarliður samtals 18,2 cent/pund.

Varðandi sölu á áli til Evrópu er raforkukostnaður, tollar
og flutningskostnaður um 13,4 cent/pund fyrir þá álfrarnleiðendur
sem við er miðað. Hjá íSAL er sambærilegur kostnaður 6,5
cent/pund miðað við núgildandi orkuverð en ívið hærri eða
14,2 cent/pund miðað við orkuverðið 17,5 mill/kWh.

Meðaltal áðurnefndra kostnaðarliða fyrir þessi tvö markaðs-
svæði er samkvæmt þessu 15,7 cent á pund hjá samkeppnisaðilum
en yrði að meðaltali 16,2 cent á pund hjá íSAL ef raforkuverðið
hækkaði í 17,5 mill/kWh.

Niðurstaðan er því sú að orkuverðið til íSAL þarf að hækka í
um 17,5 mill/kWh til þess að sú forsenda standist að raforku-
kostnaður, flutningskostnaður afurða á markað og tollar hjá íSAL
nemi samanlagt u.þ.b. sömu upphæð og þessi kostnaðarliðir hjá
samkeppnisaðilum í Evrópu og Bandaríkjunum. Þetta var sú við-
miðun sem Alusuisse taldi eðlilegast að beita í samningum um
raforkuverð 1975.
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CDMMITl'EE ON POWER
PRICE 'ID ISAL

Tafla 9.2

COST COMPARISON ENERGY I FREIGHT I DUTY FOR ALUMINIUM IN US ~ Iib

A. TO USA (Eastern Region)

~

VJ.~) .~'. ;.' .,."c,;.: 1)
Energy cost .:. FreIght Duty Totalf...- .•.•..•
( 7 kwh for 1 lb)

~;;::::'::'>~,<',-,'y'
1 kwh .'.

r-.;:'>~
CANADA East Coast 1,15,0 .10,5 3,9 0,6 15,0
CANADA West Coast 20,0: 14,0 4,2 0,6 18,8

USA North West 17,5 12,3 4,2 ° 16,5

USA Mld-West 25,0 17,5 1,8 0 19,3

USA South :26,0....Hl,2 3,8 ° 22,0

ICELAND 6,5, o 4,5" 5,3 0,6 10,4
y,5 ,12,3 5,3 0,6 18,2

B. TO EUROPE (Germanyl

. 2)
Duty TotalFreiqht

From metal value:
US ~ 74 .-/lb

%

GERMANY 0,9 ° 14,9
NORWAY 2,1 ° 10,2

BAHRAIN 4,2 7 5,2 15,0
ZA'iRE

ICELAND 1,9 ° 6,5
1,9 ° 14,2

1) Freight is assumed to have increased 50%
from Alusuisses figures of april 1975.

July 1982
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10. VERÐTRYGGING RAFORKUVERÐSINS

10.1 Tenging við skráð verð

Núverandi raforkusamningur íSAL við Landsvirkjun tengir
raforkuverðið við skráð verð Alcan á útfluttu áli, svo sem
fram kemur í kafla 2.4. Orkuverðið er þó aðeins um 40%
verðtryggt miðað við breytingar á álverði. í þeirri miklu
verðbólgu sem nú ríkir í heiminum er ekki hægt að tryggja
hagsmuni raforkuseljandans í langtíma samningum nema með
fullri verðtryggingu. Umfjöllun um verðtryggingu hér á eftir
miðast því við fulla verðtryggingu.

Skráð Alcan-verð á áli hefur aldrei lækkað í dollurum
síðustu tíu árin. Hins vegar hefur raunvirði þess oft farið
lækkandi um tíma, meðan skráða verðið er óbreytt vegna lágs
verðs á frjálsum markaði. Verðið hefur nú verið óbreytt frá
2. ársfjórðungi 1980, USD 1750/tonn, og er búist við að
verðið verði óbreytt á þessu og næsta ári. A þessum tíma mun
raungildi þess rýrna um rúm 20%, miðað við áætlaða þróun verð-
lags í Bandaríkjunum. Með þvi að miða við Alcan-verð á áli
er raunvirði raforkuverðsins að nokkru leyti tryggt, en það
sveiflast þó með langtimasveiflum í álverði. Tenging raforku-
verðsins við Alcan-verð gefur hins vegar einna stöðugast orku-
verð miðað við tengingu við álverð á annað borð.

Auk Alcan-verðs á útfluttu áli eru fyrir hendi margar
aðrar skráðar verðviðmiðanir svo sem Alcoa-verð i Bandaríkjunum,
Pechiney-verð i Frakklandi, ASV-verð í Noregi o.s.frv. Almennt
sveiflast skráð verð einstakra framleiðenda mun minna en frjálst
markaðsverð, en auk breytinga á skráðum verðviðmiðunum koma
gengisbreytingar einnig við sögu. Auk Alcan-verðsins kæmi
einna helst til greina að miða raforkuverð við skráð verð
Alcoa eða blöndu af verði framleiðenda í Evrópu.

Ef miðað er við siðustu áratugina er ljóst að skráð verð
Alcan hefur gefið góða mynd af meðalverði á áli í viðskiptum
óskyldra aðila, þótt raunverulegt verð hafi á einstökum árum
ýmist verið lægra eða hærra en Alcan-verðið.

167



10.2 Tenging við markaðsverð

Auk hins skráða verðs hjá einstökum framleiðendum er til
svokallað frjálst markaðsverð á áli. Þar er einkum um þrjá
markaði að ræða, frjálsan Evrópumarkað, frjálsan Bandaríkja-
markað og Lundúnamarkaðinn (LME). öll eiga þessi markaðsverð
það sameiginlegt að þau sveiflast mun meira en skráð
verð einstakra framleiðenda. Sem dæmi má taka, að í árs-
byrjun 1980 fór álverð yfir USD 2000 í London,en nýlega féll
það niður fyrir USD 1000 á tonn. Að raungildi er álverðið
á Lundúnamarkaði nú innan við 40% af því sem það var hæst
fyrir tveimur árum.

Landsvirkjun þyrfti því að búa sig undir að sigla úfinn
sjó ef raforkuverðið yrði tengt svokölluðu frjálsu markaðs-
verði eingöngu. Stærsti kosturinn við að tengja raforkuverð
við frjálst markaðsverð er sá að við erfiðar markaðsaðstæður,
þegar álframleiðenclur freistast helst til að draga saman fram-
leiðsluna þar sem raforkuverðið er hæst, yrði raforkuverðið
tiltölulega lágt á íslandi. A þennan hátt má e.t.v. ná háu
raforkuverði við venjulegar og góðar markaðsaðstæður án þess
að til samdráttar komi við erfiðar markaðsaðstæður. Sem dæmi
má nefna að ef miðað er t.d. við að raforkuverðið væri 1% af
verði á hverju kg af áli á London Metal Exchange, hefði orku-
verðið verið um 20 mill/kWh á fyrri hluta árs 1980 en væri
nú 10 mill/kWh.

í raun er aðeins lítill hluti áls í heiminum seldur á
hinu svokallaða frjálsa markaðsverði. Sú verðviðmiðun sem
talin er gefa einna besta mynd af meðalverði í öllum álviðskiptum
í heiminum er svokallað "Alcan realisation price". Einhvers
konar tenging við þetta verð er einnig hugsanleg miðað við
að leiðréttingin komi árið eftir.

10.3 Tenging við þróun orkuverðs til stóriðju erlendis
Ein af forsendum samnings íslendinga við Alusuisse var

sú,að raforkuverð á íslandi tæki mið af raforkuverð i til ál-
iðnaðar í Bandaríkjunum og Vestur-Evrópu. A þeim tima sem
liðinn er frá upphaflegum samningi við Alusuisse hefur raforku-
verð til álvera í Bandaríkjunum allt að tífaldast í dollurum
og hliðstæð þróun hefur orðið í Evrópu. A sama tíma hefur raf-
orkuverð til ísal hins vegar aðeins rúmlega tvöfaldast úr
3,0 mill i 6,5 mill.
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Tenging við raforkuverð í þessum löndum hefði því leitt
til mun meiri hækkunar raforkuverðs en raun hefur orðið á.
Með slíkri tengingu yrði þó væntanlega að taka nokkurt tillit
til fjarlægðar íslands frá mörkuðum og þeim aukna kostnaði,
einkum flutningskostnaði, sem þvi er samfara, en eins og
áður hefur komið fram samsvarar heildarflutningskostDaður hrá-
efna og afurða um 8 mill/kWh i raforkuverði. Fjórðungur þess,
eða um 2 mill/kWh gæti e.v.t. flokkast undir óhagræði vegna
fjarlægða, sem væri þá sú tala sem raforkuverð hér þyrfti
að öðru jöfnu að vera lægra en annars staðar í Evrópu eða
Bandaríkjunum.

Vandamálið hér yrði hins vegar að finna ákveðið opinbert
viðmiðunarverð til stóriðju annars staðar í heiminum. Trúlega
væri eðlilegra að hafa endurskoðunarákvæði í samningum sem tæki
tillit til þessa og gæfi orkuseljanda rétt til endurskoðunar
á raforkuverði,ef þróun raforkuverðs annars staðar yrði á allt
annan veg en hér á landi.

10.4 Tenging við framleiðslukostnað í nýjum virkjunum á íslandi

Viða erlendis hefur sú skoðun verið sett fram, að frá
hagfræðilegu sj6narmiði með hámarkshagkvæmni á nýtingu hvers
konar auðlinda i huga, sé nauðsynlegt að t.d. hver kilówatt-
stund raforku sé ekki seld á lægra verði til notandans en það
kostar þjóðfélagið að framleiða hverja viðb6tarkílówattstund
i nýrri virkjun. sé þessari reglu ekki fylgt,er að sögn sömu
aðila hætt við þvi að notandinn leggi ekki í þann kostQað sem
hagkvæmur er frá sjónarh61i þjóðfélagsins í þeim tilgangi að
spara eða draga úr orkunotkuninni.

Eins og kemur fram i kafla 7.3.1 hafa Norðmenn haft mjög
ákveðnar hugmyndir varðandi orku til nýrra iðnfyrirtækja.

Erfitt er hins vegar að finna einhlita reglu, sem tæki
tillit til framleiðslukostnaðar i nýjum virkjunum og því
e.v.t. auðveldara að hafa heldur ákvæði í samningi, sem fæli
í sér rétt til endurskoðunar og breytinga á orkuverði, ef
kostnaður við orkuöflun er orðinn til muna meiri en áætlað hafði
verið þegar samið var um orkuverðið.
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10.5 Tenging við gjaldskrá Landsvirkjunar
Landsvirkjun hefur á hverjum tíma ákveðna en þó ekki vel

skilgreinda þörf fyrir tekjur til að standa undir rekstrar-
kostnaði, vöxtum og afborgunum af lánsfjármagni og til að
fjármagna nýjar virkjanir. Gjaldskrá Landsvirkjunar á að
endurspegla þessa tekjuþörf. Hjá Landsvirkjun hagar því nó
þannig til, að um 2/3 raforkunnar er seldur samkvæmt sérstökum
samningum vió stóriðjuver, en um 1/3 samkvæmt gjaldskrá.
Þegar aðeins 1/3 raforkusölunnar endurspeglar tekjuþörf Lands-
virkjunar verður afleiðingin s~, að gjaldskráin þarf að breytast
mun meira hlutfallslega en sem nemur breytingum á tekjuþörf.
Nokkur undanfarin ár hefur m.a. hækkandi fjármagnskostnaður
og hærri virkjunarkostnaður dregið tekjuþörf Landsvirkjunar
og þar af leiðandi gjaldskrá hennar langt fram úr umsömdu orku-
verði til stóriðju.

Nauðsynlegt e~ að skipa þannig málum að allir raforku-
kaupendur Landsvirkjunar greiði verð i samræmi við tekjuþörf
fyrirtækisins. Einfaldasta og að margra mati heppilegasta
lausnin á verðlagningu raforku til stóriðju er sú,að stóriðjan
greiði fyrir raforkuna samkvæmt almennri gjal~skrá Lands-
virkjunar. Há í því sambandi benda á þá þróun sem hefur átt
sér stað í Bandaríkjunum (BPA), Ástralíu og víðar, þar sem ál-
ver hafa farið yfir á almenna gjaldskrá rafveitna. Til lengri
tíma litið hlýtur það ~íka að vera eðlilegast, að allir við-
skiptavinir rafveitna njóti sama réttar og hafi sömu skyldur.

10.6 Tenging við vísitölu
Hin hefðbundn~ verðtryggingaraðferð gegn áhrifum verð-

bólgu er að miða við vísitölu. Ef orkuverð ið væri ákveðið í
íslenskum krónum kæmi til grej.na að verðtryggja það samkvæmt
byggingavísitölu, en með því móti fengist einnig ákveðin
tenging við kostnað til að samræma verðið kostnaði við byggingu
n~rra virkjana.

Orkuverð til íslenska járnblendifélagsins er ákveðið
í norskum krónum og fylgir að hluta heildsöluvísitölu í
Noregi. Varðandi orkuverð, sem ákveðið er í US mill, mætti
hugsa sér tengingu við heildsöluvísitölu í Bandaríkjunum,
t.d. þannig að orkuverðið hækkaði árlega í samræmi við þróun
hennar.
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ll. NIÐURSTÖÐUR
1) Frá því að samningur Alusuisse og ríkisstjórnarinnar um
álverksmiðjuna í Straumsvík var undirritaður 28. mars 1966 og
eftir endurskoðun hans 1975 hafa orðið veigamiklar breytingar
í orku- og efnahagsmálum á erlendum og innlendum vettvangi.
Þessi þróun hefur leitt til þess að þær forsendur sem lagður
voru til grundvallar álsamningunum eru gjörbreyttar.

2) Raforkusamningurinn við íSAL gildir til 2014. Raforku-
verðið er nú 6,45milVkWh eða sem samsvarar 2,3 mill/kWh á
verðlagi 1969. Árið 1994 og 2004 á að endurskoða raforkuverðið
samkvæmt ákveðnum reglum í samningnum. Á tímabilinu frá
1982-1994 er verðið um 40% verðtryggt miðað við skráð álverð
en á tímabilinu 1994-2004 og á tímabilinu 2004-2014 er engin
verðtrygging á því. Miðað við 8% verðbólgu og sömu hækkun á
álverði mun meðalorkuverðið á næstu 32 árum verða um 5 mill/kWh
miðað við verðlag 1982 að óbreyttum samningum.

3) Þegar álsamningarnir voru gerðir var olíuverð mjög lágt
og talið var að almennt orkuverð í heiminum myndi fara lækkandi
á næstu árum og áratugum, m.a. vegna tilkomu kjarnorkustöðva.
Verð á hráolíu er nú u.þ.b. þrjátíu sinnum hærra en 1966 og
framleiðslukostnaður raforku frá kjarnorkuverum hefur reynst
miklu hærri en talið var.

4) Á árunum 1964-1965 var algengt raforkuverð til álvera í
heiminum um og innan við 3 mill/kWh. Með hliðsjón af því
féllust íslensk stjórnvöld á að íSAL greiddi að meðaltali
rúmlega 2,5 mill/kWh á samningstímanum. Á árinu 1981 var meðal-
raforkuverð til álvera í heiminum rúmlega 22 mill/kWh og sam-
kvæmt fyrri forsendum ætti raforkuverðið til íSAL því að vera
rúmlega 18 mill/kWh.

5) í samningaviðræðum og ákvörðunum um raforkuverð hefur ætíð
verið tekið sérstakt mið af raforkuverð i til álvera í Banda-
ríkjunum og Vestur-Evrópu. Frá því 1974 hefur raforkuverð til
álvera í Bandaríkjunum fimmfaldast og er nú að meðaltali um
22 mill/kWh. Lægsta raforkuverð til áliðnaðar í Bandaríkjunum
hefur lengst af verið hjá Bonneville Power Administration (BPA)

171



og við samningsgerðina 1966 var það 2 mill/kWh, en hækkaði
í 3,2 mill/kWh árið 1974. Frá 1978 hefur verðið hjá BPA
hækkað jafnt og þétt og var það komið í 17,5 mill/kWh i árslok
1981 og seinna á þessu ári er fyrirhugað að verðið hækki i
21-25 mill/kWh.

6) Yfir 95% af framleiðslu íSAL er seld til Vestur-Evrópu.
Þegar álsamningarnir voru gerðir á sinum tíma var fallist á
það sjónarmið Alusuisse, að raforkuverðið til íSAL þyrfti að
vera lægra hér á landi vegna þess að greiða þyrfti toll af
áli sem selt yrði til helstu álmarkaða í Vestur-Evrópu. Þessir
tollar hafa nú verið felldir niður. Eina óhagræðið af stað-
setningu álvers hér á landi felst því í lítið eitt hærri
flutningskostnaði en hjá álverum í V-Evrópu. Meta má þetta
óhagræði á um 2 mill/kWh en til samanburðar má nefna að meðal-
orkuverð til álvera í Evrópu er um 21 mill/kWh, ef íSAL er
undanskilið.

7) Alusuisse á eignaraðild að 13 álverksmiðjum í 8 löndum.
Meðalorkuverð til þessara álverksmiðja er 20 mill/kWh. Lægsta
orkuverðið er hjá íSAL, 6,5 mill/kWh, en hæst er verðið í
Þýskalandi og Bandaríkjunum, þ.e. um og yfir 30 mill/kWh.

8) Samkvæmt spá Commodities Research Unit mun orkuverð til
álvera annars staðar í heiminum hækka enn frekar á næstu árum
og verða komið í um 24 mill/kWh að meðaltali árið 1990 miðað
við verðlag 1981.

9) Hægt er að líta svo á að ein af meginforsendum raforku-
samningsins við íSAL hafi verið sú að orkuverðið væri í sam-
ræmi við framleiðslukostnað á raforku í landinu, en hann hefur
sexfaldast að nafnverði í bandaríkjadölum frá því að samningur-
inn var gerður. Miðað við þær forsendur ætti raforkuverð ið til
íSAL því að vera sex sinnum hærra en um var samið 1966 eða
15-18 mill/kWh.

172



10) Að mati starfshópsins er munur á raforkuverði til
almenningsveitna og stóriðju orðinn óeðlilega mikill.
Miðað við eðlilega kostnaðarskiptingu virðist raunhæft að
reikna með þvi að stóriðja greiði orkuverð sem nemur a.m.k
65% af verði til almenningsveitna. Samkvæmt því ætti íSAL
að greiða nú um 20 mill/kWh.

ll) Samkeppnisstaða íslands i álframleiðslu er góð með hlið-
sjón af legu landsins og mörkuðum austan hafs og vestan.
Telja má að samkeppnisfært raforkuverð til áliðnaðar hér á
landi sé um 20 mill/kWh.

12) Að öllu samanlögðu telur starfshópurinn að gjörbreyttar
forsendur frá þvi að raforkusamningurinn var gerður 1966 og
eftir endurskoðun hans 1975 réttlæti kröfur um að raforku-
verðið til íSAL hækki i 15-20 mill/kWh miðað við verðlag
1982.

13) Starfshópurinn telur jafnframt að orkuverðið þurfi að vera
að fullu verðtryggt á samningstímanum og kæmi til greina að
miða verðtrygginguna að hálfu við verðþróun á áli og að
hálfu við gjaldskrá Landsvirkjunar.
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Fylgiskjal II.

Landsvirkjun.
30.09. 1982

Iðnaðarráðherra,
Hjörleifur Guttormsson,
Iðnaðarráðuneytið,
Arnarhvoli.
101 Reykjavík.

Vísað til bréfs yðar dagsetts 31. ágúst 1982, þar sem óskað er eftir umsögn stjórnar
Landsvirkjunar á niðurstöðum starfshóps á vegum iðnaðarráðuneytisins sem gert hefur
athugun á rafmagnsverði til Íslenska álfélagsins. Var bréfið ásamt skýrslu starfshópsins lagt
fram á fundi stjórnar Landsvirkjunar hinn 2. þ. m. og á fundi stjórnarinnar í dag var
samþykkt að senda iðnaðarráðuneytinu eftirfarandi niðurstöður af umfjöllun stjórnarinnar.

Stjórn Landsvirkjunar hefur fylgst með því að ýmsar forsendur hafa verið að breytast
frá því að rafmagnssamningurinn milli ÍSAL og Landsvirkjunar var undirritaður hinn 28.
júní 1966, sem réttlætt hefur að knýja á um hækkun rafmagnsverðsins. Var því, m. a. að
fyrirlagi stjórnar Landsvirkjunar, leitað eftir breytingum á rafmagnsverði til ÍSAL strax
snemma á síðasta áratug, þegar ljóst var, að upphaflegar forsendur rafmagnssamningsins
höfðu breytst mjög verulega. Þetta leiddi síðan til þess að með samningum við Alusuisse og
ÍSAL árið 1975 voru gerðar breytingar á aðalsamningi og rafmagnssamningi sem fólu í sér
verulega hækkun rafmagnsverðsins og verðtryggingu þess. Auk þess að bæta afkomu
Landsvirkjunar, fól þessi samningsbreyting í reynd í sér, að breyttar forsendur eru
viðurkenndar sem tilefni til endurskoðunar samningsákvæða. Með samningsendurskoðun-
inni árið 1975 var brautin því rudd til þess að jafnan megi taka samningana við Alusuisse og
íSAL til endurskoðunar, ef samningsforsendur breytast, og að áliti stjórnarinnar eru slíkar
aðstæður nú fyrir hendi.

Stjórn Landsvirkjunar er því sammála þeirri niðurstöðu skýrslunnar, að breyttar
forsendur nú gefi tilefni til endurskoðunar rafmagnssamningsins með raforkuverðshækkun
fyrir augum. Skýrslan gefur gott yfirlit yfir þær breytingar, en jafnframt er ljóst, að
niðurstaða umræddrar skýrslu er byggð á afmarkaðri athugun í samræmi við erindisbréf
viðkomandi starfshóps. Hinsvegar hefur Landsvirkjun sjálf gert athugun á raforkuverði til
stóriðju og komist að svipaðri niðurstöðu, sérstaklega að því er varðar raforkuverð til nýrra
fyrirtækja, og fylgir sú greinargerð með bréfi þessu.

Rétt er þó að benda á nokkur mikilvæg atriði sem ekki er gerð grein fyrir í skýrslu
starfshópsins sem stjórn Landsvirkjunar vill leggja sérstaka áherslu á.

1. Orkukaupaskuldbinding

núverandi rafmagnssamningi ábyrgist Alusuisse að greiða fyrir um 90% af því
orkumagni, sem verksmiðjan notar að jafnaði, hvort sem orkan er tekin eða ekki. Hér er um
atriði að ræða sem hefur mikla þýðingu fyrir Landsvirkjun og skiptir verulegu máli gagnvart
lánveitendum fyrirtækisins. Einnig hefur þetta mikla þýðingu fyrir atvinnuöryggi og afkomu
þjóðarbúsins. Hækkun raforkuverðsins má því ekki verða til þess að þetta ákvæði verði veikt
um of.
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2. Fjárhagsafkoma

Nauðsynlegur þáttur í undirbúningi samninga er að sjálfsögðu sá að átta sig sem best á
fjárhagsafkomu og samkeppnisaðstöðu ÍSAL vegna þeirrar þýðingar sem það hefur fyrir
allar samningaviðræður af því tagi, sem hér eru til umræðu. Landsvirkjun hefur látið gera
slíka athugun og vísar til skýrslu Chase Econometrics um þetta efni sem send var
ráðuneytinu 5. nóvember 1981. Chase kemst að þeirri niðurstöðu, að svigrúm ætti að vera til
verulegrar orkuverðshækkunar til ÍSAL. Hinsvegar er á það að benda, að nú er um mjög
alvarlega kreppu að ræða í áliðnaði. því er mikilvægt að meta vandlega hvaða áhrif þetta
getur haft á samningaviðræður. Hinar miklu sveiflur í álverði að undanförnu benda einnig til
þess að vænta megi óstöðugleika á þessum markaði eitthvað framvegis og verður að taka
sérstakt tillit til þess við ákvörðun verðtryggingarákvæða.

3. Önnur atriði

Ýmis önnur atriði koma hér einnig til álita sem ekki verða rædd hér sérstaklega, en hafa
áhrif á rafmagnsverðið svo sem samhengi rafmagnsverðs við skatta og afhendingarskilmála
rafmagns.

Varðandi spurninguna um áhrif orkuverðshækkunar til ÍSAL vísast til meðfylgjandi
línurits sem sýnir sambandið milli orkuverðs frá ÍSAL og arðgjafar af eignum Landsvirkjun-
ar sem teknar hafa verið í tekstur.

Loks ítrekar stjórn Landsvirkjunar það álit sitt, að æskilegt sé að samningar náist hið
fyrsta við ISAL og Alusuisse um endurskoðun raírnagnssarnningsins, og minnir á. að
Landsvirkjun hefur að sínu leyti unnið ötullega að undirbúningi slíkra samningaviðræðna.
Þá er vísað til bréfa Landsvirkjunar til ráðuneytisins dagsettra 23. febrúar 1981 og 12. mars
1981, og ítrekar stjórnin enn þá skoðun sína, að fyrirtækið standi að slíkri samningagerð í
samræmi við réttarstöðu þess.

Virðingarfyllst,
F. h. stjórnar Landsvirkjunar.

Jóhannes Nordal,
stjórnarformaður .

ARÐGJÖF LANDSVIRKJUNAR 1982

MIÐAÐ VIÐ MISMUNANDI ORKUVERÐ TIL íSAL

15 .

"- 10
:0
-s
o
'"0::
'"

10 15 20 25
MILLlk Wh

182



Ll lA IU SV I RIIJ UN

GREINARGERÐ

UM RAFMAGNSVERÐ

TIL STÓRIÐJU

September 1982

Fylgiskjal III.

183



1.

2.
2.1
2.2
2.3

3.
3.1
3.2

4.

5.
5.1
5.2

6.

1. KAFLI

2.

3.

4.

EFNISYFIRLIT

Bls

INNGANGUR

ORKUVERÐ Á ÍSLANDI
NÚVERANDI KERFI
NÝTT KERFI
KOSTNAÐARVERÐ TIL STÓRIÐJU

6
6
8
9

AFKOMUATHUGANIR
AFKOMA Á FÖSTU VERÐLAGI
AFKOMA MEÐ VERÐBÓLGU

11
11
12

RAFORKUVERÐ ERLENDIS OG SAMKEPPNISSTAÐA
ORKUFREKS IÐNAÐAR Á ÍSLANDI 14

VERÐTRYGGINGAR
ALMENNIR VERÐTRYGGINGASTUÐLAR
ÖNNUR ATRIÐI

23
23
25

UM FORSENDUR RAFORKUSAMNINGANA VIÐ ISAL
OG BREYTINGAR Á ÞEIM 27

VIÐBÆTIR A

UPPBYGGING ÁN NÝRRAR STÓRIÐJU A1

" UPPBYGGING MEÐ NÝRRI STÓRIÐJU A2

" NÝ STÓRIÐJUVER, STÆRÐ OG STAÐSETNING A10

" KOSTNAÐUR ORKUVERA OG FLUTNINGSVIRKJA A12

184



INNGANGUR
Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir athugun verkfræðideildar á ýmsum
þáttum varðandi orkusölu til st6riðju, einkum er varðar orkuverð.
Fjallað er um breyttar forsendur í núverandi samningum um orkusölu til
st6riðju og gerðar athuganir á því hvaða orkuverð geti talist viðunandi
í nýjum samningum til st6riðjufyrirtækja á næstu árum.
Um núverandi orkusölusamninga er þetta að segja meðal annars:
Forsendur þeirra
hækkun orkuverðs
samningaviðræðna
meginatriðum.

hafa breytzt og því er þörf endurskoðunar þeirra með
í huga. Hækkun raforkuverðsins verður háð niðurstöðu

sem m. a. hljóta að taka mið af eftirfarandi

i)
ii)
iii)
iv)
v)

Orkuverði á Íslandi.
Orkuverði erlendis.
Verðtryggingarákvæðum.
Samkeppnisaðstöðu núverandi
Framtíðarhorfum í núverandi

st6riðju á Íslandi.
st6riðju.

Í bréfi Landsvirkjunar til iðnaðarráðherra, dagsett 23. feb. 1981, um
endurskoðun samninga við íSAL segir m.a. svo.

Þó ÍSAL nýti ekki alla orkuvinnslugetu Búrfellsvirkjunar, sýna áætlanir,
að tekjur af raforkusölu til ÍSAL muni á tímabilinu frá 1969 til 1994
borga upp allan stofnkostnað Búrfellsvirkjunar og tilheyrandi
mannvirkja, þ.e. Þórisvatnsmiðlunar, tveggja háspennulína frá Búrfelli
að Geithálsi og þaðan til Straumsvíkur, spennistöðvarinnar við Geitháls
og gasaflstöðvarinnar í Straumsvík. Einnig standa tekjurnar undir öllum
rekstrarkostnaði áðurnefndra mannvirkja á sam~ tíma. Sá ávinningur hefur
einnig fengist með raforkusölusamningnum við ISAL, að ráðist var í þá
miklu fjárfestingu, sem liggur í ofangreindum mannvirkjum á mjög
heppilegum tíma, eða fyrir hinar gífurlegu hækkanir olíuverðs og þá
miklu verðbólgu sem fylgt hefur í kjölfar þeirra.
Þrátt fyrir þann ávinning af orkusölu til íSAL, sem hér hefur verið
lýst, má færa sterk rök að því nú, eins og þegar síðasta endurskoðun fór
fram 1975, að tímabært sé að fara fram á viðrcBður við A1usuise um
endurskoðun orkusölusamningsins. Þar sem, ekki eru nein bein
endurskoðunarákvæði í núgildandi samningi verður að styðja
endurskoðunarbeiðni sérstökum rökum og þá fyrst og fremst með tilvísun
til breyttra forsendna. Hér er einkum um þrennskonar rök að rcBða: 1)
Mjög mikil hækkun orkuverðs hefur átt sér stað í heiminum síðan 1975,
svo að orkuverð til ÍSAL er nú orðið hlutfallslega lægra miðað við verð
til álbrcBðsluiðnaðar víða erlendis, en það var eftir síðustu
endurskoðun. 2) Vegna verðbólgu og hækkandi fjármagnskostnaðar e~ verð á
orku frá nýjum orkuverum nú hærra í samanburði við orkuverð til ISAL, en
áður var. 3) Hækkunarákvæði núgildandi samnings tryggja ekki fulla
hækkun raforkuverðs í hlutfalli við breytingar á álv~rði, svo að
raforkukostnaður er nú lækkandi þáttur í reksturskostnaði ISAL gagnstætt
því sem yfirleitt á sér stað í greininni erlendis.
Erfitt er að leggja mat á það, hversu langt verði hægt að ná í samningum
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á grundvelli þessar raka, en það hlýtur m.a. að fara eftir öðrum þáttum
samninganna, þ.á.m. samningum um skattgreiðsl ur, hugsanlega eignaraðil d
Íslendinga og því hvort samningarnir verði tengdir aukinni orkusölu og
stækkun álbræðslunnar.

Samningsendurskoðun við ÍSAL árið 1975 fól í sér þá
frá upphaflegum samningum, að breyttar forsendur sem
samningsgerðinni á sínum tíma gæfu tilefni
samningsákvæðum. Gagnvart ÍSAL virðist því vera hægt
á raforkuverði á grundvelli breyttra forsendna.

Gagnvart Járnblendiverksmiðjunni gildir nokkuð það sama af því að i
rafmagnssamningnum við hana er ákvæði um, að breytt orkuverð erlendis geti
m.a. leitt til endurskoðunar á rafmagnsverði, ef bersýnilegt er, að
samningsverðið sé orðið ósanngjarnt gagnvart öðrum hvorum aðilanum (sbr.
21. gr. rafmagnssamningsins) .

mikilvægu breytingu
lágu til grundvallar

til breytinga á
að sækja um breytingu

Eins og komið er inn á í síðustu skýrslu Landsvirkjunar frá því í apríl
1982 um virkjanamálin, virðist ástæða til að taka upp við
Járnblendiverksmiðjuna að breyta núverandi afgangsorkusölusamningi í
forgangsorkusölusamning og um leið að athuga, hvort þær aðstæður séu fyrir
hendi, að efni séu til að taka upp viðræður við járnblendifélagið á
grundvelli 21. greinar.

Hækkun raforkuverðs til núverandi stóriðju ræðst af því, hvernig um semst.
Þrátt fyrir hið erfiða ástand sem nú ríkir á álmörkuðum er ljóst að
einhver lágmarkskrafa samkvæmt ofangreindu hlýtur að nást í gegn gagnvart
ISAL í samræmi við núverandi samning. Hvað næst umfram hana hlýtur að
ráðast m.a. af því sem að framan er talið svo sem verðtryggingarákvæðum,
þar sem mismunandi mikil áhættutaka Landsvirkjunar gæti haft veruleg
áhrif, svo og samkeppnisaðstöðu viðkomandi iðnaðar staðsettum á Íslandi og
framtíðarhorfum um sÖluþróun viðkomandi iðnaðarafurða. Möguleikar til
stækkunar núverandi fyrirtækja með tilheyrandi hagkvæmni stærðarinnar
hlýtur einnig að hafa áhrif. Einnig kunna að nást betri samningar ef
einhver hluti hækkunarinnar má bíða betra markaðsástands.

Hinsvegar er líklegt, að Landsvirkjun geti ekki eins og stendur náð
árangri gagnvart járnblendifélaginu á grundvelli áðurnefndrar 21. greinar,
sem tekur til breyttra forsendna bæði varðandi orkuverð og
samkeppnisaðstöðu ferrosilikoniðnaðarins, þar sem verksmiðjureksturinn
stendur nú höllum fæti eins og kunnugt er. Sé búist við, að
ferrosilikoniðnaðurinn rétti úr kútnum á næstu árum, virðist hinsvegar
líklegt, að járnblendifélagið myndi hafa áhuga á að tryggja sem öruggasta
orkuafhendingu, þegar batans er von með því að ræða breytingu á
afgangsorkusamningnum í forgangsorkusamning. Að öðru leiti en hér er sagt,
virðist gilda svipað varðandi samninginn við járnblendifélagið og sagt er
um ÍSAL samninginn.

Þá má einnig nefna rafmagnssamninginn við áburðarverksmiðjuna
þarfnast endurskoðunar og þeim möguleika, að honum verði
hagsbóta fyrir báða aðila.

sem e. t. v.
"breytt til

Um framtíðarsamninga við stóriðju má almennt segja, að seint
vitneskja fyrir hendi um það hvaða orkufrekur iðnaður henti
Íslendinga. Sem stendur má telja líklegt, að hagkvæmt þyki að

verði
best

auka
örugg
fyrir

þann
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iðnað sem þegar er fyrir hendi, þ.e.a.s. álframleiðslu og járnblendiiðnað,
en einnig virðist möguleikinn á því að reisa kísilmálmverksmiðju hér á
landi álitlegur kostur Eins koma e.t.v. ýmsar tegundir
málmblendiverksmiðja til greina ásamt fleiru. Hér verð~r ekkert fullyrt um
hvaða orkufrekur iðnaður á best við þær aðstæður, sem Island hefur upp á
að bjóða, en unnið er að athugun á því máli á vegum verkfræðideildar. Er
reiknað með, að niðurstöðu þeirrar athugunar verði fljótlega að vænta.

Þau atriði sem Landsvirkjun hlýtur að leggja áherzlu á varðandi samninga
um orkuverð til nýs orkufreks iðnaðar eru m.a. þau, sem hér eru talin.

1. Orkuverð sé nægilega hátt til að borga þá fjárfestingar-flýtingu í
orkuöflunarkerfinu sem leggja þarf í vegna hins aukna markaðar.

2. Fjárfestingarflýtingin sé borguð á nægilega stuttum tíma til þess að
greiðsluafkoma Landsvirkjunar sé jafnan hæfilega tryggð.

3. Verðtryggingarákvæði séu fullnægjandi.

4. Umsamið orkuverð innifeli hæfilega álagningu fyrir ýmsum
áhættuþáttum, t.d. ónákvæmum kostnaðaráætlunum, ónákvæmri
samstillingu á tímasetningu virkjana og iðnaðarvera o.fl.

Í þeirri skýrslu, sem hér fer á eftir eru þau atriði nánar skýrð, sem að
ofan er drepið á bæði varðandi núverandi samninga og þá sem eftir eiga að
koma. Vísast til skýrslunnar til nánari glöggvunar á einstökum atriðum, en
samandregið má ef til vill lýsa stöðunni í stærstu dráttum þannig.

Núverandi samningar:

Ísalsamningur: Svo virðist sem Ísal ætti að geta borið um tvöföldun
núverandi orkuverðs, án þess að afkomu fyrirtækisins yrði stefnt í
hættu samkvæmt athugun sem Chase Econometrics hefur gert fyrir
Landsvirkjun. Virðist og margt benda til þess að breyttar forsendur
gefi tilefni til slíkrar hækkunar. Þess er þó að geta, að á
yfirstandandi ári er áliðnaðurinn í einhverri þeirri mestu lægð sem um
getur. Samningssvigrúmið sem stendur hlýtur því að vera í lágmarki.
Samningaviðræður nú ættu þó að geta leitt til árangurs einkum, ef
hækkun orkuverðsins yrði tengd batnandi afkomu áliðnaðarins. Má búast
við, að hækkun gæti orðið meiri en ella, ef verðtryggingarákvæðum yrði
breytt í þá veru, að Landsvirkjun tæki á sig stærri sveiflur í
orkuverðinu en nú er raunin í takt við raunverulegt söluverð á áli. Þá
má einnig hugsa sér að setja í samninga ákvæði um, að skerði
Landsvirkjun orkuafhendingu eitthvert árið, myndi koma á móti
afsláttur á orkuverð i í hlutfalli við magn orkuskerðingar. Ætti slík
ráðstöfun að virka í þá átt, að meiri hækkun á núverandi orkuverði
næðist fram, en væntanlega verða samningar vanda samir.

Járnblendisamningur: Samkvæmt núverandi samningi hækkaði orkuverð til
Járnblendiverksmiðjunnar 1. jÚlí upp í 5,4 norska aura/kWh úr 3,5
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N.aur/kWh eða um 54%. Samkvæmt samningnum varð þá forgangsorkuverðið
sem samsvarar 14 mill/kWh og afgangsorkuverðið u.þ.b. 3,5 mill/kWh.
Eins og að framan segir, er ólíklegt, að breytingar fáist á
forgangsorkuverðinu að sinni, en í bili getur þetta orkuverð talist
viðunandi. Hinsvegar er rétt að huga að breytingu samningsins varðandi
afgangsorkuna og e.t.v. einnig verðtryggingarákvæðum, en líklegt er,
að hér gæti verið um gagnkvæmt hagsmunamál Landsvirkjunar og
járnblendifélagsins að ræða.

Áburðaryerksmiðjusamningurj Orkusala til Áburðarverksmiðjunnar í
venjulegu ári nemur u.Þ.b. 150 GWh. Það myndi því muna um það, ef
orkuverð til þess fyrirtækis yrði hækkað verulegq eins og t.d. verið
er að reikna með að semjist um við ISAL. Orkuverð til
Áburðarverksmiðjunnar hefur fylgt orkuverð i til íSAL, og væri að því
leyti til eðlilegt, að orkuverð til hennar hækkaði til samræmis við
hækkun til ÍSAL. Hér er þess þó að geta, að áburðarverksmiðjan hefur
búið við mikla skerðingu í samræmi við núverandi samning. Væri í þessu
tilfelli ástæða til að taka upp viðræður um forgangsorkusölu til
áburðarverksmiðjunnar e.t.v. á grundvelli núverandi gjaldskrár, en sá
möguleiki er ókannaður enn.

Framtíðarsamningar:
Eins og áður er að vikið, hlýtur viðhorf Landsvirkjunar um viðunandi
orkuverð til nýs orkufreks iðnaðar að mótast af lágmarkskröfum um það, að
slík orkusala valdi ekki hærra raforkuverð i til almenningsveitna, en
einnig hlýtur afstaðan að mótast af ítrustu kröfum um orkuverð sem hinn
orkufreki iðnaður verður fær um að borga miðað við þá samkeppnisaðstöðu
sem staðsetning hans hér á landi getur staðið undir. Sú samkeppnisaðstaða
hlýtur m.a. að vera háð því hvaða raforkuverð boðið er upp á hjá þeim
þjóðum sem helzt koma til með að keppa við okkur um uppbyggingu þess
iðnaðar sem við teljum okkur hagstæðastan og byggður verður upp hér á
landi. Margt fleira kemur þá til, sem rakið er síðar í skýrslunni, og
verður ekki reifað nánar hér í inngangi. Niðurstöður varðandi það orkuverð
sem til greina kemur, eru afar háðar Ýmsum óvissuþáttum svo sem nákvæmni
stofnkostnaðaráætlana, fjármagnskostnaði, verðbólgu á Íslandi og
annarsstaðar í heiminum, hraða í uppbyggingu o.fl.
Með því að greina áhrif þeirra óVissuþátta sem að ofan eru taldir má
framkvæma tölulegt mat á því hvað gæti talist viðunandi orkuverð til
nýrrar stóriðju á Íslandi. Má leiða rök að Því, að orkuverð á bilinu 15
til 20 mill/kwh á núverandi verðlagi sé viðunandi. Hér er þó þess að gæta,
að verðtryggingarákvæði, deiling áhættu og stjórn á tímasetningu
iðnaðaráfanga geta haft veruleg áhrif. Útreikningar virðast leiða í ljós,
að hærra verðið sem hér að ofan er nefnt, gefi svigrúm fyrir veruleg
frávik frá þeim forsendum um tímasetningu og kostnað sem liggja að baki
reikninganna og þar af leiðandi e.t.v. hægt að gefa það verð upp í
almennum umræðum um hugsanlegt orkuverð til stóriðju á næstu árum.
Orkuverð til ákveðins orkufreks iðnaðar hlýtur þó að ráðast af
samningagerð í hvert sinn og verður engu slegið föstu um það hér. Það má
því segja, að ofangreindar tölur gefi aðeins vísbendingu um
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lágmarksorkuverð sem gæti verið viðunandi fyrir Landsvirkjun
virðist sem samkeppnisaðstaða íslands, t.d. í áliðnaði, leyfi
hærra orkuverð ið sem að ofan er nefnt, verði greitt.

og
það,

svo
að

Að lokum skal lögð áherzla á að í svo flóknum samningum sem hér um ræðir,
er sjálft raforkuverðið aðeins einn þátturinn af mörgum, sem taka verður
tillit til, eins og áður er rakið. Þau atriði, sem miklu máli skipta
varðandi raforkuverðið, eru verðtryggingarákvæðin, skylda kaupanda til að
borga fyrir ákveðið orkumagn á hverju ári, hvort sem hann tekur til sín
orkuna eða ekki, svo og ákvæði um það að framleiðsla í viðkomandi
iðnaðarfyrirtæki verði ekki dregin niður fyrir ákveðið lágmark á tímum
lítillar eftirspurnar vörunnar. Þegar á heildina er litið er þó
raforkuverðið, skattgreiðslur, atvinnuuppbygging, gjaldeyrisöflun,
samkeppnisaðstaða og framtíðarhorfur, þættir, sem hafa sameiginlega
úrslitaáhrif á það, hvort í viðkomandi iðnaðaruppbyggingu skuli ráðist.
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2 ORKUVERÐ Á ÍSLANDI

2.1 Núverandi kerfi

Í þessum kafla er miðað við verðlag í sept. 1981 til ~ð tölur séu
sambærilegar við ársreikninga og gjaldskrá frá 1. nov 1981. Þá var
gjaldskrárverð miðað við 5000 stunda nýtingartíma 24,2 aur/kwh og verð
til ISAL u.þ.b. 5 aur/kwh. Miðað er við gengið US$ 1= Kr. 8.18.

Á árinu 1981 var meðalverð Landsvirkjunar á raforku til
aí.menní ng sr-af've i t.na á verðlagi sept. 1981, 22,1 aur/kWh og til stóriðju
5,2 aur/kWh. A því ári varð rekstrarhalli á fyrirtækinu sem nam u.þ.b.
6 m.kr. og er þá reiknað með afskriftum af stofnkostnaði sem er langt
undir endurmatsverð i svo hæpið er að telja þetta kostnaðarverð. Tekjur
urðu á sama verðlagi u.þ.b. 304 m.kr. (samkvæmt ársreikningi 276
m c kr , ) •

Ef farið hefði verið eftir kröfu Alþjóðabankans um 8% arð af eignum í
rekstri, hefði tekjuþörf orðið u.þ.b. 318 m.kr. Ef allt rafmagn hefði
verið selt á gjaldskrá, almenningur greitt samkvæmt 5000 stunda
nýtingartíma, stóriðjan samkvæmt 8000 (án tillits til spennu) stunda
nýtingartíma og afgangsorkan seld á hlutfallslega sama verði og er í
gjaldskrá, hefði hún þurft að vera eins og sýnt er í töflu 1.
Rekstrarafgangur og afskriftir hefði þá numið u.þ.b. 90 m.kr. sem er
nálægt öllum afborgunum langtímaskulda á árinu.

TAFLA 2.1
Gjaldskrárverð sem fullnægja tekjuþörf

með orkusölu ársins 1981. *
Gjaldskrárverð miðað við

8% arð samkv.
kröfu
Alþjóðabankans

4% arð af
full endurmetn um

eignum

aur/kWh mill aur/kWh mill

Verð til almenningsvei tna
miðað við 5000 stunda
nýtingartíma 15,6 19 20,0 24

Verð til stóriðju miðað
við 8000 stunda
nýtingartíma 10,9 13 13,9 17
Verð afgangsorku 2,4 3 3,1 4

*Verðin í þessari töflu eru reiknuð út frá raunverulegri sölu og væru
u.þ.b. 10% lægri, ef engin skerðing orkusölu hefði komið til.

Hefðu eignir hinsvegar verið metnar til endurnýjunarverðs, reiknað með
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3% afskriftum og 4% arðgjöf af eign í rekstri, hefði tekjuþörfin verið
nálægt 408 m.kr. Rekstrarafgangur og afskriftir hefðu þá numið 180 Mkr.
Eins og áður segir eru afborganir langtímaskulda nálægt 90 Mkr. þannig
að hér yrði þá um að ræða greiðsluafgang um 90 Mkr. sem er nálægt 16%
af öllum fjárfestingum Landsvirkjunar á árinu 1981.
Raunveruleg tekjuþörf markast af fyrirhuguðum uppbggingaráformum,
ríkjandi vöxtum og verðbólgu. Ef engin ný stóriðja væri fyrirhuguð,
dugar 4% arður af fullendurmetnum eignum í rekstri jafnvel þótt
raunvextir fari eitthvað yfir 4%. Fyrir stóriðjuuppbyggingu samkvæmt
leiðum L1 eða S1 til S3 (sjá viðbæti A) getur þurft hærri
arðgjafarkröfu, ef raunvextir fara mjög hátt (yfir 4%).
Hér að framan hefur verið rætt um það sem kalla má
orku. Til að gera sér grein fyrir kostnaðarverði sem
til áhættu og þess að framleiðslugeta kerfisins er
nema skamman tíma í einu, má líta á kerfið út
forsendum.

viðunandi söluverð
ekki tekur tillit

aldrei fUllnýtt,
frá eftirfarandi

Afskriftir eru 3% og rekstur 1% af endurnýjunarverði eigna. Arðgjöf af
eignum í rekstri er 4% og eignir eru ætíð endurmetnar í hlutfalli við
endurnýjunarverð. Með þessum forsendum og fullnýttu kerfi verður
meðalkostnaðarverð orku frá kerfi Landsvirkjunar eftir samelnlngu við
Laxárvirkjun og með Hrauneyjafossvirkjun á verðlagi í sept. 1981 eins
og sést í töflu 2. Þar er líka sýnt verð til almennings og stóriðju
eins og það yrði, ef selt væri á kostnaðarverði og hlutfallið milli
þessara verða væri það sama og hlutfallið milli verðs fyrir orku með
5000 stunda nýtingartíma og 8000 stunda samkvæmt gjaldskrá
Landsvirkjunar. Þetta hlutfall er nálægt 70%.

TAFLA 2.2
KOSTNAÐARVERÐ ORKU

FRÁ NÚVERANDI KERFI
Miðað við 4% arð og fullnýtt kerfi

Meðalverð aur/kWh 14,0

Verð til almenningsv. aur/kWh 16,2
Verð til stóriðju aur/kwh 11 ,3

13 ,8" " " mills

Raunveruleg tekjuþörf markast af fyrirhuguðum uppbyggingaráætlunum. Ef
t.d. engin ný stóriðja væri fyrirhuguð, þarf að hækka meðalverðið í
töflu 2 u.þ.b. 10%, en hvað yrði, ef farið væri í aukna uppbyggingu með
stóriðju í huga, fer mest eftir því hve hröð sú uppbygging skal vera
eins og nánar er vikið að síðar í þessari skýrslu.
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2.2 Orkuverð frá nýju kerfi
Í eftirfarandi reikningum er miðað við verðlag 1. maí 1982 og gengi US$
1= Kr. 11,00. Það athugist í þessu sambandi, að á tímabilinu frá 1.
sept 1981 hækkar gengi Bandaríkjadals meir en nemur almennri verðbólgu
hér (samkv. vísit. byggingakostnaðar) eða 34% á móti 25%.
Kostnaðarverð orku til nýrrar stóriðju verður líklega á bilinu frá 13
til 20 mill fyrir raunvexti frá 4% til 8%. Þetta er meðalkostnaður frá
mörgum mishagkvæmum virkjunum, en í einstaka tilfellum getur
kostnaðarverðið verið lægra ef um er að ræða iðnaðarkosti sem falla vel
að fyrirhuguðum virkjanaáformum að því er stærð og tímasetningu varðar.
Það, hversu hátt söluverðið þarf að vera til að halda uppi
framkvæmdagetu fyrirtækisins ræðst af skuldastöðunni á hverjum tíma og
orkuverði samkvæmt eldri samningum. Einnig þarf að taka tillit til
Þess, hve langan endurheimtutíma Landsvirkjun getur sætt sig við á því
fjármagni sem fer í fjárfestingarflýtingu vegna stóriðjuuppbyggingar og
ýmiskonar óvissu í áætlunum um kostnað o.fl.
Um verðtryggingar og önnur atriði í nýjum samningum gilda að mestu sömu
sjónarmið og um eldri samninga. U~danfarið hafa allar fjárhagslegar
forsendur fyrir orkusölusamningum . breytst hratt og í a.m.k. sumum
greinum iðnaðar kunna tæknilegar forsendur að breytast enn hraðar,
jafnvel með óvæntum hætti. Öruggar verðtryggingar og
lágmarkskaupaákvæði eru því mikilvæg svo og ákvæði um endurskoðun
samninga ef forsendur breytast. Skammtíma gengisbreytingar geta og
ruglað myndina, samanber töflu 3.
Í viðbæti A, kafla 4, er tafla yfir þær virkjanir og flutningsmannvirki
sem nú kemur til greina að reisa fyrir aldamót. Þarna er um að ræða
samanlagðar fjárfestingar upp á 11.700 m.kr. á verðlagi maí 1982 með
samanlagða orkuvinnslugetu 6250 GWh/ár. Samkvæmt því verður
meðalkostnaðarverð orku frá þessum mannvirkjum sem hér segir.

TAFLA 2.3
Kostnaðarverð * frá nýjum virkjunum
með arðgjöf 4% og fullnýtingu strax.

verðI. maí
1982

verðl , sept.
1981

Meðalverð aur/kWh 16,2 13,0
Verð til almenningsv. aur/kWh 19,0 15,4
Verð til stóriðju aur/kwh 13,3 10,8

" " " mills 12,1 13,2
* Heildarvextir á byggingatíma áætlaðir 8%
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Kostnaðarverð frá væntanlegu kerfi eftir að tekið
þess að kerfið er ekki fullnýtt strax, verður
eitthvað hærra en verðið samkvæmt töflu 2.2.

hefur verið
svipað eða

tillit
e.t.v.

2.3 Kostnaðarverð til stóriðju

Hvað varðar kostnaðarverð til nýrrar stóriðju, svonefnt
flýtingarkostnaðarverð, þá er það háð ýmsum forsendum svo sem hraða
uppbyggingarinnar, samstillinga markaða, orkuvinnslugetu o.fl.
Flýtingarkostnaður er hér reiknaður á þann hátt, að fjármagnskostnaður
(þ.e. vextir og afskriftir) af umframfjárfestingu hvers árs er
reiknaður sem jafnar upphæðir (annuitet) á hvert ár afskriftatímans og
bætt við rekstrarkostnaði. Fjárfestingar hvers árs eru reiknaðar án
vaxta á byggingatíma, en fjármagnskostnaður er reiknaður strax á næsta
ári. Reiknað er núvirði þessara greiðslna fram tillokatíma (sjá
Skýringu hér á eftir) og deilt með núvirði orkusölu til stóriðju á sama
tíma.
Þegar orkusala til stóriðju hefst, hafa orkumannvirkin ætíð staðið í
nokkurn tíma og er þá þegar áfallinn nokkur fjármagnskostnaður sem
stóriðjufyrirtækið þarf að greiða. Kostnaðarverðið er háð því, hve
langan tíma stóriðjufyrirtækin fá til að greiða þennan tiltekna kostnað
og er sá tími hér nefndur lokatími, þ.e. þá er reikningunum lokað og
allur áfallinn kostnaður skal vera greiddur. Segja má, að þá sé öllum
umframbyrðum létt af kerfinu og fjárfestingarflýtingin farin að standa
undir sjálfri sér. Ekkert mælir með, að lokatími skuli vera sá sami og
afskriftatími fremur en t.d. samningstími orkusölusamnings eða jafnvel
algengasta tímalengd lánasamninga. Til einföldunar er í þessum
reikningum miðað við lokatíma árið 2012 óháð tímasetningu framkvæmda.

Grundvöllur útreikninga er viðbótarkostnaður umfram leið LO (sjá
viðbæti A) sem er eingöngu uppbygging vegna aukningar á almennri notkun
en ekki nýrrar stóriðju. Fjórar leiðir með nýrri stóriðju eru settar
fram og er sameiginlegt með þeim öllum, að orkusala nýrrar stóriðju um
næstu aldamót er 3765 GWh/ári í samræmi við efri mörk áætlunar
Orkuspárnefndar.
Leið S2 fylgir nokkuð jafnri aukningu orkusölu á tímabilinu 1985-2000,
en þannig að tímasetning stóriðjuvera er felld að uppbyggingu
orkuöflunarkerfisins með tilliti til þess, að flýtingarkostnaður sé sem
minnstur. Áhrif slíkrar samræmingar eru sýnd á mynd 1. Þessi leið sýnir
lægsta kostnaðarverð raforku til nýrrar stóriðju.
Í leið S1 vex orkumarkaðurinn nokkuð jafnt á 2-3 ára fresti án tillits
til stærðar virkjunaráfanga eða eðlilegrar tímasetningar vegna þarfa
hins almenna markaðar. Frávik þessarar leiðar frá leið S2 synlr því
áhrif skorts á samstillingu orkumarkaðar og orkuvinnslugetu
kostnaðarverð.

á

Um leið S3 er nokkuð sama að segja og um leið S1. Hér er
samstillingu markaðar og vinnslugetu hinsvegar afleiðing
áföngum í aukningu orkumarkaðar.

skortur á
af stórum

Með samanburði leiða S1 og S3 við S2 sést nauðsyn samræmdrar stýringar
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á uppbyggingu orkuöflunarkerfisins annarsvegar og stóriðjumarkaðs
hinsvegar með tilliti til stærðar og tímasetningar áfanga.
Í leið L1 er uppbyggingu hraðað, þannig að fullri orkusölu er náð 1996
í stað 1998 í hinum leiðunum. Eykur þetta verulega fjárfestingu á
árunum 1988-1995 (sjá viðbæti A).
Reiknað er með árlegum rekstrarkostnaði sem 1% af nývirði mannvirkja í
rekstri og er því fjármagnskostnaður lunginn úr útgjöldum orkukerfisins
og kostnaðarverð orkunnar mjög háð vaxtafæti. Allar niðurstöður eru
reiknaðar fyrir raunvexi 4-8% miðað við fast verðlag.
Endingartími mannvirkja í raforkukerfi er mismunandi. Reikna má með, að
steypt mannvirki, jarðvegsstíflur o.fl. endist verulega lengur en
raflínur, spennistöðvar og vélar. Hér er notað meðaltal endingartíma 33
ár, en jafnframt reiknaðar niðurstöður fyrir afskriftartíma 25 og 40 ár
til þess að sýna áhrif lengdar afskriftatímans. Þar sem lánstími er að
jafnaði verulega styttri en endingartími mannvirkja, getur verið
eðlilegt að reikna afskriftartíma nokkru styttri en raunverulegan
endingartíma.
Athuguð eru sérstaklega áhrif þess að lokatíminn sé mismunandi langt
undan, þ.e. að aðeins sé tekin með orkusala og kostnaður fram til
ákveðins árs. Tekin eru fyrir þrjú tilvik, árið 2002, árið 2012 og
ótakmörkuð tímalengd. Notaður er afskriftartíminn 33 ár og leið S2. Sé
reiknað með lokatíma árið 2002 í stað 2012, hækkar verðið um 10%, en
lækkar um 5% ef reiknað er áfram til óendanlegrar framtíðar.
Einnig eru athuguð áhrif mismunandi afskriftatíma. Gengið er út frá
leið S2. Við afskriftartíma 40 ár í stað 33 ára lækkar kostnaðarverð
u.þ.b. 6%. Við 25 ára afskriftatíma í stað 33 ára hækkar verðið u.þ.b.
11% •

Á mynd 2 er sýnt kostnaðarverð raforku til nýrrar stóriðju fyrir
áðurnefndar 4 leiðir. Miðað er við 33 ára afskriftartíma. Frávik
kostnaðarverðs leiðar L1 frá verði leiðar S2 stafar fyrst og fremst af
því að seinni virkjanirnar, sem eru nokkru dýrari á orkueiningu en þær
fyrstu, eru byggðar fyrr í leið L1.
Mismunur kostnaðarverðs milli leiðar S2 annarsvegar og leiða S1 og S3
hinsvegar sem synlr áhrif skorts á samstillingu framboðs og
eftirspurnar orku, vex með hækkandi vaxtafæti. Þessi mismunur er
eðlilega miklu hærri, sé litið til skamms tíma (ársins 2002) heldur en
ef litið er til langs tíma.
Samkvæmt framansögðu verður kostnaðarverð til stóriðju miðað við
hagkvæmustu uppbyggingu frá 14 til 22 aur/kwh (13 - 20 mill) eftir því
hvaða raunvexti (4-8%) skal miða við.(Sjá mynd 2) Í afkomuathugunum hér
á eftir, eru 5% reiknivextir notaðir og er þá kostnaðarverð um 16
aur/kwh eða tæp 15 mill.Til að viðhalda fjármögnunargetu fyrirtækisins
þarf söluverð að vera nokkuð hærra, e.t.v. sem nemur 10 til 25% eftir
framkvæmdahraða, skuldastöðu og fleiri atriðum.
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3 AFKOMUATHUGANIR

3.1 Athugun á föstu verðlagi

Eftirfarandi er lagt til grundvallar afkomureikningum.
- Verðlag 1. maí 1982, vísitala byggingarkostnaðar 1015 1 US$=ll,OO kr.

Upphafsstaða eigna og skulda í árslok 1982 er áætluð á ofangreindu
verðlagi af fjármáladeild.
Nývirði eigna er áætlað í samræmi við sameignarsamning milli
Landsvirkjunar og Laxárvirkjunar.
Afskrifuð eign (þ.e. eign í
afskriftir hlutfallslega
Landsvirkjunar.

rekstri) er
í samræmi

fundin með því
við venjur í

að áætla
bókhaldi

- Skuldir eru áætli frá bókhaldi og áætlunum Landsvirkjunar.

Stofnkostnaður n.ar ••iv í.rkj a er færður upp til samræmis við vísitölu
byggingarkostnaðar og stofnkostnaður Blönduvirkjunar hækkaður um 10%
vegna áhrifa nýlokinna samninga við heimamenn.

Árlegur rekstrarkostnaður er áætlaður 50 Mkr. +1% af nývirði eigna.
- Reiknað er með, að raunvextir séu á bilinu 4-6%, almennt er reiknað

með 5% raunvöxtum.
- Reiknað er með

mill/kWh til
orkuverð inu 17

eldri stóriðju
mill/!~Wh

og 29,4
til nýrrar

aur/kWh (27
stóriðju,

mill)
11

til
almenningsveitna.

Leiðunum LO, Ll, Sl, S2 og S3 er lýst í viðbæti A.
Fyrst er athugð þróun skuldastöðu Landsvirkjunar, ef ekki er farið í
frekari stóriðju (Mynd 3). Sést þá, að skuldastaðan vex frá u.þ.b. 66%
í árslok 1982 upp í 71% 1986. Hækkun orkuverðs til eldri stóriðju upp í
10 mill frá ársbyrjun 1983 nægir til þess að skuldastaðan hækkar lítið
eftir 1982 miðað við 5% vexti af lánum. Með hækkun í 12 mill fer
skuldastaðan lækkandi, þegar eftir árið 1983.
Leið S2 er sú leið sem gefur hvað lægstan flýtingarkostnað á orku til
stóriðju af þeim sem athugaðar voru. Sé farið í stóriðjuuppbyggingu
samkvæmt þessari leið, fer skuldastaðan hæst í u.þ.b. 78% 1989. Ef
takmarka á skuldastöðuna í leið S2 við það hámark, sem fæst í leið LO
með þeim verðum sem nú gilda, má ná því marki með því að hækka verð til
eldri stóriðju upp í tæp 12 mill þegar leið S2 er farin.
Mynd 4 sýnir áhrif vaxta á skuldastöðu samkvæmt leið S2. Eins og sést,
hafa þeir mikil áhrif og tæplega nokkurt annað einstakt atriði sem
hefur jafnmikil áhrif við breytingar innan þeirra marka sem líkleg má
telja.
Mynd 5 sýnir samanburð milli hinna einstöku stóriðjuleiða. (EinstÖkum
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leiðum er lýst í viðbæti A) Í samræmi við útreiknaðan flýtingarkostnað
(mynd 2) koma leiðir L1 og S2 út með lægsta skuldastöðu, þegar til
lengdar lætur. L1 hefur hinsvegar mun hærri skuldastöðu í för með sér á
árunum 1985 til 1997, enda er um að ræða hraðari uppbyggingu á þeim
tíma.
Leið S1 er frábrugðin S2 og L1 að því leyti, að tímasetning hvers
stóriðjuvers var ákveðin alveg án tillits til þess, hvenær næsta
virkjun þarf að koma vegna eldri skuldbindinga og hins almenna
markaðar, en þá verður nýting orkuöflunarkerfisins ekki jafn góð og
flýtingarkostnaður hærri. (sjá mynd 1 þar sem þetta er skýrt) Þar sem
S1 fer heldur hæg~r af stað en S2 verður skuldastaðan hagstæðari í
byrjun, en fljótlega fer hagkvæmnin af betri samstillingu í S2 að segja
til sín og munur á skuldastöðu um aldamót er orðinn 5%.
Leið S3 er óhagkvæmari en leið S2, vegna þess að hér eru
stóriðjuáfangar hafðir stærri og heildarnýting kerfisins verður þess
vegna ekki eins góð.

Mynd 6 synlr áhrif þess, ef ein virkjun hækkar í verði og er
Fljótsdalsvirkjun tekin sem dæmi. Mynd 7 sýnir svo áhrif þess, ef
stóriðjuver eru ekki gangsett á áætluðum tíma, heldur frestast tvö
þeirra um eitt ár. Útkoman verður skortur á samstillingu á svipaðan
hátt og í leið S1.

Þeir áhættuþættir, auk raunvaxta, sem hér hafa verið teknir til
meðferðar eru eftirfarandi:

1. Ósamstillt uppbyggingaráform í stóriðju og orkuöflunarkerfi.

2. Hækkun byggingarkostnaðar á einni stórvirkjun.

3. Seinkun framkvæmda í stóriðjuuppbyggingu.

Hver þessara áhættuþátta sem er getur valdið hækkun flýtingarkostnaðar
um 3 til 5% að meðaltali á allri orku til nýrrar stóriðju. Samsvarandi
hækkun þessa orkuverðs jafnar fjárhag Landsvirkjunar á 10 til 15 árum.

Ef skuldastaða Landsvirkjunar má ekki versna verulega umfram það sem
mundi gerast án aukinnar stóriðju við óbreytt verð til eldri stóriðju,
þá virðist uppbygging stóriðjunnar á næstu árum ekki geta orðið hraðari
en lýst er með leið S2, nema takist að hækka orkuverð til eldri
stóriðju verulega upp fyrir 11 mill/kWh.
Niðurstaðan úr þeim áhættuathugunum, sem gerðar eru, benda til að
orkuverð til nýrrar stóriðju þurfi að hækka um 10-15% vegna
ofangreindra þátta, ef taka á tillit til þeirra sérstaklega.

3.2 Athuganir með verðbólgu
Samkvæmt áætlunum fjármáladeildar frá í maí sl. er hugsanlegt .verðlag
um næstu áramót:

Vísitala byggingarkostnaðar 1306
Gengi bandaríkjadals 1$=kr. 12,25

Með þessu verðlagi og gengi verður skuldastaða um næstu áramót (1982-
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83) u.þ.b. 58% í stað 66% miðað við verðlag og gengi 1. maí 1982. Þetta
sýnir vel áhrif þess, þegar styrkleikahlutföll mynta breytast innbyrðis
án sýnilegra tengsla við breytingar á verðlagi í viðkomandi löndum, en
þetta fyrirbrigði hefur verið áberandi á gjaldeyrismörkuðum undanfarin
ár.
Mynd 7 sýnir breytingar á skuldastöðu í 20% verðbólgu, en þá er reiknað
með, að vísitala byggingarkostnaðar hækki um 20% á ári og eignir
Landsvirkjunar séu endurmetnar í samræmi við það. Ef allir kostnaðar-
og tekjuliðir eru látnir hækka í samræmi við vísitölu
byggingarkostnaðar, verða breytingar á skuldastöðu Landsvirkjunar með
sama hætti og þegar reiknað er í föstu verðlagi, og lokastaðan nokkurn
veginn sú sama.
Eftirfarandi áhættuþættir eru athugaðir:

1. Verð til almennings hækkar hægar en sem nemur
byggingarkostnaðar eða 18% í stað 20%. Þetta má telja
þróun.

vísitölu
æskilega

2. Allt verð til stóriðju hækkar hægar en vísitala byggingarkostnaðar
eða 18% í stað 20%. Hér væri um að ræða ófullkomin verðbótarákvæði
í samningum.

3. Byggingarkostnaður virkjana hækkar hraðar en byggingarvísitala,
eða 22% í stað 20%.

Niðurstöður sjást á mynd 8. Skuldstöðunnar vegna myndi Landsvirkjun
þola sæmilega hvern þessara áhættuþátta fyrir sig, ef ekkert annað kæmi
til, en allir samtímis mundu hafa alvarleg áhrif.
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4 RAFORKUVERÐ ERLENDIS OG
SAMKEPPNISAÐSTAÐA ORKUFREKS IÐNAÐAR Á ÍSLANDI

Í eftirfarandi kafla verður svo
áliðnaðar, enda hefur undanfarið
upplýsingasöfnun um þann iðnað.

til eingöngu fjallað
verið unnið að

um stöðu
við amikill i

Fyrir liggur skýrsla frá Chase Econometrics: "The competitive position
of Iceland in the World of Aluminium Industry and its implications for
Hydropower pricing policy". Skýrslan er gerð fyrir Landsvirkjun i
september 1981. .
Þá liggur fyrir skýrsla frá Commodity Research Unit: "The Cost of
Electric Power to Aluminium Smelters" frá marz 1982.
Báðar þessar skýrslur gefa ýmsar mikilvægar upplýsingar
eftirfarandi að miklu leyti byggt á þeim.

og er

Chase Econometrics gefur upp
framleiðslukostnað i ýmsum löndum.

eftirfarandi sundurl iðaðan

Tafla 4.1
Kostnaður við álframleiðslu i nokkrum álframleiðslulöndum

(Bandaríkjadollararltonn á verðlagi 1980)

Banda- Kanada Astra- Noreg- lönd Brasi- Vene- Japan
ríkin !ia ur við !ia zúela

Araba-
flóa

A Rekstrar-
kostn
Hráefni 562 562 519 581 571 573 579 570
Raforka 421 204 262 145 230 233 145 728
Vinnuafl 91 85 88 146 100 90 80 78
Annað 150 150 153 158 185 166 170 135

Restrark.
samtals: 1224 1001 1022 1030 1087 1062 974 1511

B Fjár-
festingar-
kostn: 402 402 442 442 462 462 482 375

C Heildar-
framleiðslu-
kostn: 1626 1403 1464 1472 1559 1524 1456 1886

D Flutnings-
kostn : 55 55 100 33 66 55 55 88

E Heil dar-
kostn: 1681 1458 1564 1505 1625 1579 1511 1974

(Heimild: Chase Econometrics)
Aths: Miðað er við flutningskostnað á Evrópumarkað.
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Til samanburðar má líta á rekstrarkostnað ISAL eins
Econometrics hefur tekið hann saman fyrir árið 1980.

og Chase

Tafla 4.2
Rekstrarkostnaður ISAL 1980

Alls

$/t
503
253
108
211
178
31

1284

Kostnaðarliður
Hráefni
Rafskaut
Raforka
Vinnuafl
Annað
Stjórnun

Heimild Chase Econometrics samkvæmt ársskýrslu ISAL.
Við samanburð á töflu 4.1 og töflu 4.2 verður að hafa eftirfarandi í
huga.

a) Hráefniskostnaður erlendis er samanlagður kostnaður við kaup á
súráli og hráefni til rafskautagerðar.

b) Hluti vinnuaflsins við
rafskautaframleiðslu.

e) Á árinu 1980 stóð ISAL í uppsetningu dýrra hreinsitækja og kann
þetta að vera nokkur skýring á hinum háa vinnuaflskostnaði sem og
stjórnunarkostnaði.

erlendar verksmiðjur starfar að

Tafla 4.3
Samanburður á kostnaði súráls til álbræðslna í US$/tonn

af áli (verðlag 1981)

Norður Ameríka
Evrópa
Astrálía-Nýja-Sjáland
Austur Asía
Miðausturlönd
Suður og mið- Ameríka
Afríka

447 $/tonn
472
380
487
451
460
444

Hér er breiddin heldur meiri en Chase áætlar eða um 40 $/tonn fyrir
önnur lönd en Astralíu sem er rúmum 60 $/tonnum lægri en næsta. Til
samanburðar, þá breytir hækkun raforkuverðs um 2,5 mill heildarkostnaði
um 40 $/tonn.
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Breytileiki flutningskostnaðar frá bræðslu á Evrópumarkði vegur u~
töluverðu leyti upp á móti breytileika í hráefniskostnaði, enda
líklegt, að flutningskostnaður súráls sé meginástæða mismunandi
hráefniskostnaðar. Því var reynt að áætla, hve mikið þyrfti að breyta
raforkuverði hér á landi til að vega upp á móti breytilegum
flutningskostnaði súráls í bræðslu að viðbættum flutningskostnaði þaðan
á markað. Chase Econometrics telur meginskýringuna á breytilegu verði
súráls liggja í flutningskostnaði og e~ hann því áætlaður út frá þeim
mismun á súrál sverði sem Chase sýnir. I sömu skýrslu má finna áætlanir
um kostnað við að koma hrááli á markað. Niðurstöðuna má sjá í
eftirfarandi töflu.

Tafla 4.4
Lauslega áætluð áhrif flutnin~skostnaðar á samkeppnisfært

raforkuverð til álbræðslu á Islandi í mill/kWh. Tölur
innan sviga merkja lækkun.

Markaður Evrópa N-Ameríka Japan
Noregur 0 0,5 0
Kanada 2 (0,5) (1 ,5)
Ástralía (0,5) (1) (4,5)
Brasilía .0,5 0,5 0
Japan 2 2 (3)

Ef tekið er mið af súrálskostnaðartölum CRU, gæti staða Ástralíu átt að
batna um 2 mill miðað við Evrópulönd.
Ef litið er á hráefniskostnað ISAL, eins og Chase hefur áætlað hann, er
hann býsna hár. Mestu munar um kostnað vegna rafskautakaupa, en hráefni
til þeirra er innifalið'í hráefniskostnaði í töflu 4.1. Upphaflega var
aðeins gert ráð fyrir 30.000 tonna álbræðslu í Straumsvík og var hún þá
talin of lítil til að bera eigið anóðuverkstæði, en nú stendur þarna
88.000 tonna álbræðsla og er þá orðið meira álitamál, hvort ekki borgi
sig að setja eigið rafskautaverkstæði við bræðsluna. Í því sambandi er
fr6ðlegt að líta ástærðardreifingu álbræðslna. í skýrslu CRU er getið
um 131 álbræðslu og er meðalframleiðslugeta þeirra um 106.000 tonn/ár.
Þær má flokka eins og eftirfarandi tafla sýnir.

Tafla 4.5
Stærðarflokkun álbræðslna utan s6síalískra ríkja

Ársframleiðsla Fjöldi
0-60.000 tonn/ár
60-120.000 tonn/ár
120-180.000 tonn/ár
180.000 tonn/ár

Alls

37
47
28
19

131
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Eins og sést, er álverið í Straumsvík af mJog algengri
ætti það atriði ekki að koma í veg fyrir góða
rafskautaverkstæðis.

stærð og því
arðsemi eigin

Við samanburð á töflum 4.1 og 4.2 sést, að vinnuaflskostnaður er hár
hjá ISAL, en ætti þó að vera fremur lágur, þar sem þeir kaupa öll
rafskaut tilbúin. Þetta kann að stafa af því, að á árinu 1980 var ISAL
að setja upp hreinsitæki í verksmiðjunni, en þetta atriði þyrfti að
skýra nánar.
Mismunur fjárfestingarkostnaðar milli einstakra landa verður ekki
skýrður hér, enda eru raunvextir breytilegir frá ári til árs, en bent
skal á að safna þyrfti upplýsingum um kröfur til mengunarvarna í
einstökum löndum og áhrif þeirra á stofn- og rekstrarkostnað.
Sá liður sem tekur mestum breytingum er raforkuverðið, en um það
fjallar CRU skýrslan að mestu leyti. Samkvæmt CRU er meðalnotkun og
-verð raforku á hinum ýmsu svæðum sem hér segir.

Tafla 4.6
Meðalnotkun og -verð á raforku (verðlag 1981)

Svæði Orkunotkun
kWh/tonn

Verð
mill/kWh

Kostnaður
$/tonn

N-Ameríka
V-Evrópa
Ástralía-N.Sjáland
Austur Asía
Miðausturlönd
Mið og S-Ameríka
Afríka
Ísland

17477
16669
16678
14948
16700
17348
16487
15883 1)

18,2
20,3

9,4
65,4
13 ,5
10,0

8,5
6,5

318
338
157
978
225
173
140
103

1) Chase uppúr ársskýrslu ISAL 1980.

Samkvæmt þessu nota álver í Evrópu til jafnaðar
framleiðslu á hverju tonni áls en ISAL notar. Það
líta á dreifingu orkukostnaðar eins og CRU
framleiðslumagni.

5% melrl orku til
er einnig fróðlegt að

sýnir hann eftir
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Tafla 4.7A
Dreifing orkukostnaðar á álbræðslur

Verðflokkur
mill/kWh

Framleiðsl ugeta
í verðflokki

1000 tonn/ár %
Undi r 10
10 - 20
20 '- 30
Yfir 30

3973
2896
3689
3084

13642

29,1
21 ,3
27,0
22,6

100,0

Vegna mikilvægis Noregs sem samkeppnisaðila er hér birt samskonar
sundurliðun fyrir orkuverð til stóriðju frá norsku ríkisorkuverunum,
unnin upp úr töflu 4.10 og bætt við raforkuskatti (2,2 Naur/kwh) þar
sem við á. Þá er einnig sýnt í töflunni þær breytingar sem hafa orðið
frá því tafla 4.10 var gerð 1/1-'81 til 1/7-'82, en þar er bæði um að
ræða verðbreytingar og gengisbreytingar.

Tafla 4.7B
Dreifing orkuverðs til stóriðju í Noregi 1/1-1981 og 117-1982

Verðflokkur Orkusala í verðflokki
mill/kWh 1/1-1981 117-1982----------------- -----------------

GwHr/ár % GwHr/ár %

Undi r 5 0 0 0 0
5 - 10 5845 45 5065 42

10 - 15 4770 36 4550 38
15 - 20 1726 13 2476 20
Yfi r 20 750 6 0 0

13091 100 12091 100

1981 var hámark 20,9 mill,lágmark 7,9 mill og meðaltal 11,4 mill.
1982" " 19,0" " 6,5" " " 10,8"

Hlutur álbræðslna í ofangreindri orkusölu ríkisorkuveranna er um 6850
gwHr/ár (rúm 400000 tonn/ár, en norsk álver eru alls u.þ.b. 700000
tonn/ár) og meðalverðið til þeirra var 10,8 mill báða þessa daga.

Mjög lágt orkuverð, 10 mills eða lægra, er við líði bæði í
þróunarlöndum og hinum þróuðu ríkjum. Tafla 4.11 sýnir þetta nokkuð, en
tölurnar þar um nýtt orkuverð eru byggðar á mjög grófum almennum
áætlunum og ekki tekið tillit til sérstakra staðhátta. Í þróuðu
ríkjunum má rekja upphaf hins lága orkuverðs til þess, að yfirleitt var
samið um afhendingu frá ákveðnu orkuveri, gjarnan vatnsorkuveri og,
verðið fundið út frá framleiðslukostnaði þess. Orkuverð ið hefur ekki
verið metið upp með verðbólgu, enda tíðkuðust þegar flestir þessara
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samninga voru gerðir löng lán með föstum vöxtum. Þar sem slíkir
samningar hafa verið gerðir, hefur allsstaðar verið mikil hreyfing í þá
átt að færa verðið meir í átt til og binda við meðalframleiðslukostnað
frá viðkomandi orkuöflunarkerfi og nýir samningar eru gerðir annaðhvort
á þeim forsendum eða miðað við kostnaðinn af að stækka kerfið.
Forsendur fyrir breytingunum eru yfirleitt þær, að með því að halda í
hina gömlu samninga sé viðskiptavinum orkuöflunarfyrirtækjanna mismunað
óhóflega. Gangur mála virðist stundum vera sá, að hið opinbera setur
lög eða gefur orkuöflunarfyrirtækjum fyrirmæli sem banna slíka
mismunun. Með þetta að bakhjarli reyna orkuseljendur síðan að neyða
álfyrirtækin til að endurnýja samningana.
Þeirri þróun sem að ofan er lýst, er að mestu leytið lokið meðal hinna
þróuðu ríkja og álverin kaupa nú orku á gjaldskrá eða verðtryggða með
raunverulegum framleiðslukostnaði, þar sem eldsneytiskostnaður er snar
þáttur. Í Massena Bandaríkjunum eru þó enn tvö álver (í eigu Reynolds
og ALCOA) sem fá orku við mjög lágu verði frá virkjunum PASNY við
Niagara, á 4,5 og 7,5 mills árið 1981. Voru þeir samningar endurnýjaðir
og verðið hækkóJ í það sem að framan greinir árið 1981 og gilda til
ársins 2003. Samkvæmt samningunum munu þessi verð hækka á seinni hluta
áratugarins upp í 16 mill á verðlagi 1981. (Skv. CRU)

Í Ástralíu og Nýja Sjálandi virðist þessi þróun í fullum gangi, en
upplýsingar um samninga og út.~rslu þeirra í þeim löndum eru oftast
trúnaðarmál. Í Noregi var þróunin komin vel á veg, en hefur nú stöðvast
a.m.k. í bili. Orkuverð til álvera í Noregi er sýnt í töflu 4.10 og
4.7B. en það hækkaði nú 1. júlí til sumra álvera, en á móti hefur
Norska krónan lækkað gagnvart dollar.
Kanada hefur nokkra sérstöðu, en stærsti álframleiðandinn þar, Alcan,
fær orku frá eigin vatnsaflsstöðvum sem eru allar komnar nokkuð til ára
sinna. Hinsvegar stendur styrrinn þar milli fylkja. Hydro Quebeck
kaupir nú á langtímasamningi orku fra'Churshill Falls orkuverunum á 2
mills, en þeir sem eiga meirihluta hlutabréfa í virkjununum, Labrador
Hydro og fylkið Nýfundaland, reyna að fá verðið hækkað. Á sama tíma
hefur fylkisstjórn Quebeck mælt svo fyrir, að Quebeck Hydro skuli selja
orku á verði sem er 15% lægra en nemur kostnaði við orkuvinnslu með
olíu.
Í Latnesku Ameríku er Venezuela með orkuverð sem er líklega nálægt 5
mills og hefur orkusali leitað heimilda fyrir hækkun. Í Surinam er
umsamið verð 5 mills og Brasilía býður upp á 10 mills á sérstökum
þróunar svæðum.

Í Afríku var Ghana 1981 með orkuverð 4,8 mills sem hækkar í 11,5 mills
1982. Í Zaire er áætlað að selja orku frá Inga-virkjuninni á 7,2 mills
og í Kamerún er verðið 10 mills.
í Indónesíu er Asahan virkjunin fjármögnuð með japönsku láni til 30 ára
með 3,5% vöxtum og áætlað að selja orku frá þeirri virkjun á 10 mills.
Eins og sést af þessari upptalningu bjóðast enn hagstæðir samningar í
þróunarskyni, en stundum liggur eitthvað annað á bakvið hagstætt
orkuverð eins og virðist vera í Indónesíu.
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Eftir því sem næst verður komist, var meðalverð raforku stærstu
álframleiðendanna sem hér segir.

Tafla 4.8
Meðalorkuverð til stærstu álframleiðenda

Félag Aðalframleiðslusvæði Verð mills/kWh
ALCAN
REYNOLDS
ALCOA
KAISER
ALUSUISSE
PECHINEY

Kanada
USA
USA
USA
Evrópa (Sviss)
Evrópa (Frakkland)

11
18
18
20
22
24

Ef litið er á nýjar álbræðslur, áætlar CRU verð til þeirra eins og hér
segir.

Tafla 4.9
Meðalorkuverð til nýrra álbræðslna

Svæði Staður
Meðalverð
mills/kWh

Asía
Bandaríkin
Kanada
Evrópa
Latn. Ameríka

Asahan, Indónesía
Umatilla

Quebeck
Nýfundnaland

Piteau, Svíþjóð
Brasilía, sérstök

þróunarsvæði
, Brasilía, önnur svæði
Astralía,Nýja Sjáland

Portland, Victoria

10
20
16
20
16

Ástralía
10
17
17
25

Taflan hér að ofan er miðuð bæði við nýgerða samninga og fyrirliggjandi
tilboð og þarfnast sumar tölurnar nokkurra skýringa, en nýlegri
upplýsingar úr ýmsum áttum virðast sýna, að sumstaðar eru breytingar
þegar á orðnar.
Talan fyrir Quebeck er samkvæmt samningi við Reynolds og mun nafnverð ið
hækka um 14% á ári fyrstu fimm árin, en hækka með verðbólgu um allt að
10'%á ári næstu 10 ár þar á eftir. Síðan verður verðið hækka upp í
gjaldskrárverð í þrepum ef þarf.
Hin nýja álbrænsla í Piteau í norður Svíþjóð sem Granges hefur nýlega
tilkynnt að muni rísa á áratugnum, mun ekki þurfa að greiða orkuskatt á
við annan iðnað þar í landi fremur en hin álbræðsla fyrirtækisins, en
hann var u.þ.b. 5 mill.
Fréttir hafa nýlega borist frá Brasilíu um nýjan samning upp á 5 mill,
en nákvæmar upplýsingar liggja ekki fyrir.
Orkusamningar í Ástralíu eru oft trúnaðarmál, en eRU upplýsir, að
meðalverð til álbræðslna í gangi hafi verið 12 mill 1981, en 20 mill
til væntanlegra bræðslna. (Nýja-Sjáland meðtalið)
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5 VERÐTRYGGINGAR O.FL.
5.1 Almennir verðtryggingastuðlar

Engin leið er að setja upp almenna verðtryggingarformúlu sem bætir alla
hluti, en til að mynda sér einhverja skoðun um málið er eftirfarandi
sett fram.

P = PO x L

þar sem L er reiknað út frá stuðlunum LB, LR, LF, LG, og LA

P = reiknað verð
PO = upphaflegt verð
LB = leiðréttingarstuðull
LR = -"-
LF = -"-
LG = -"-
LA = -"-

vegna-"--"--"-
"

verðbólgu
virkjunarkostnaðar
fjármagnskostnaðar
gengisbreytinga
áhættu viðskiptavina

L gæti t.d. verið reiknað sem vegið meðaltal af einum eða fleiri af
stuðlunum LB, LR eða LG og allt margfaldað með LFxLA.

Formúlan tekur hvorki tillit til eldsneytskostnaðar né annars reksturs
og viðhalds, enda miðuð við kerfi eins og okkar, þar sem
fjármagnskostnaður er ráðandi þáttur. Hér á eftir verður reynt að gera
lítillega grein fyrir hverjum lið fyrir sig, en tekið er fram, að þau
skýringardæmi sem fram eru sett, ber ekki að skoða sem mótaðar tillögur
að einu eða öðru leyti.

Sem dæmi um verðbreytingar er tekin hækkun á verði sem var 2,5 mill =
22.2 aur/kwh árið 1969.

Upphaflegt verð PO er það verð sem samið er um í
stafurinn ,0, í tákninu PO merkir,. að verðið á
samningurinn er gerður á, eða annan þann tíma
samningnum.

upphafi
við þann

sem um er

og seinni
tíma sem

getið í

LeiðréttingarstuðUll vegna verðbÓlgu LB er
gegn rýrnandi kaupmætti þess gjaldmiðls sem
Sem trygging gegn almennri verðbólgu
framfærslukostnaðar (LCI=Living Cost Index)
sem O-ið táknar að talan á við sama tíma og

til að tryggja söluaðila
viðskiptin eru miðuð við.
er oft notuð vísitala
og yrði þá LB=LCI/LCIO, þar
PO.

Dæmi: Hækkun með visitölu framfærslukostnaðar á Íslandi gæfi nú 10,0
aur/kwh eða 9,1 mill.

Leiðréttingarstuðull vegna virkjunarkostnaðar LR er til að tryggja
söluaðila gegn breytingum í byggingarkostnaði mannvirkja, í stað eða
umfram þá leiðréttingu sem fæst með tryggingu gegn hinni almennu
verðbólgu. Slík verðtrygging er eðlileg, ef söluaðili fæst eingöngu við
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byggingu og rekstur orkuvera Varðandi þennan stuðul hafa verið uppi
þrjú meginsjónarmið.

A) Orkan til uppfyllingar viðkomandi samnings kemur frá ákveðnu
orkuveri. Þær vísitölur sem eðlilegt væri að miða við væri metið
endurnýjunarverð virkjunarinnar, vísitala virkjanakostnaðar eða
jafnvel vísitala byggingarkostnaðar.
Dæmi: 1) Hækkun með innlendri byggingavísitölu gæfi 11,2 aur/kwh =

10,2 mill.
2) Hækkun með Bandarískri vísitölu (Ccr) gæfi 7,5 mill =8,2
aur/kwh, en þetta er nálægt 1% af álverði. (Sjá einnig
vísitölur á mynd 10)

B) Orkan til uppfyllingar viðkomandi samningi kemur frá ákveðnu kerfi.
Vegna þess að yfirleitt eru hagkvæmustu virkjanirnar byggðar fyrst,
mundi verðtrygging samkvæmt lið A) ekki endurspegla
framleiðslukostnað kerfisins. Eðlilegra væri að reikna með
endurnýjunarkostnaði alls kerfisins deilt með
heildarorkuvinnslugetu sem vísitölu.
Dæmi: Orkan frá Búrfelli, Sigöldu og Hrauneyjafossi er að meðaltali

25% dýrari (ágiskuð tala,miðað við fast verðlag) en orkan frá
Búrfelli einu. Dæmi 1) úr lið A) hér á undan gæfi 14 aur/kwh
= 12,7 mill.

c) Til að geta haldið áfram að uppfylla viðkomandi samning í viðbót
við hinn sívaxandi almenna markað sem skyldugt er að uppfylla,
verður sífellt að byggja nýjar virkjanir, fyrr en ella hefði orðið.
Hægt er að taka tillit til þessa sjónarmiðs, hvort sem er í
upphaflegu verði eða í verðtryggingarformúlu.með því að miða við
það sem Norðmenn nefna "Langtidsgrensekostnad" Þetta fyrirbrigði má
skilgreina sem meðalverð á orkueiningu frá þeim virkjunum sem verið
er að byggja í landinu í nánustu framtíð. Sem vísitölu má einnig
nota verð á orkueiningu frá síðustu byggðu virkjun.
Dæmi: Orka frá Hrauneyjafossi er 32% (ágiskað) dýrari en orkan frá

Búrfelli einu. Dæmi 1) í lið A) hækkar í 14,8aur/kwh = 13,4
mill.

Leiðréttingarstuðull vegna fjármagnskostnaðar, LF, Vextir, hvort sem er
nafnvextir eða raunvextir af lánsfé eru misjafnir í tímans rás og
eðlilegt, að samningsaðilar leiðrétti orkuverð á hverjum tíma í samræmi
við það. Til að reikna út vísitölu þarf fyrst að koma sér saman um
viðmiðunarvexti sem gætu verið til dæmis útlánsvextir svissneskra banka
að viðbættum lántökukostnað i reiknuðum sem álag á vexti og að
frádreginni verðbólgu í Sviss. Eða það má taka vegið meðaltal af vöxtum
frá mörgum bönkum af fjármagni í mörgum myntum reiknað á sama hátt. Með
þeim raunvöxtum má síðan reikna afborgunarhlutfall af annuitetsláni (a)
miðað við einhvern meðalafskriftatíma mannvirkja í
orkuframleiðslukerfinu. Þá er LF=a/aO. Ef þessi leiðrétting kemur í
viðbót við LR, er ekki rétt að taka vexti á byggingartíma með í
kostnaðaráætlunum, þegar LR er reiknað.
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Dæmi: Raunvextir hækka frá 3% í 3,5%. Miðað við afskriftatímann 33 ár
þarf orkuverð að hækka um 4,983/4,645 eða 6,6%. Ef fremur væri
miðað við t.d. 20 ára samningstíma þyrfti hækkunin að vera minni,
eða 6,798/6,526 = 4,2%, enda væri grunnverðið þá hærra.

Leiðréttingarstuðull vegna gengisbreytinga, LG. Skráning mynta
innbyrðis sveiflast oft upp og niður, þegar til skemmri tíma er litið
án tengsla við verðþróun í viðkomandi löndum. Í vissum tilfellum getur
þetta leitt til óhagræðis fyrir annann aðilann að orkusamningi, en hér
er um allflókin mál að ræða og verður ekki sýnt hér hvernig hægt er að
leiðrétta verð vegna þessara breytinga, en eins og með LF-stuðulinn
verður aðili með sérþekkingu á þessu sviði að koma til.
Dæmi: Mismunurinn á útkomunni úr dæmum 1) og 2) í lið A) þar sem

fjallað er um leiðréttingu vegna virkjunarkostnaðar sýnir vel
þann mismun sem getur þurft að jafna.

Leiðréttingarstuðull vegna áhættu viðskiptavinar, LA. Þátttaka orkusala
í markaðsáhættu orkukaupa getur verið eðlileg ráðstöfun í þá átt að
tryggja jafnari orkukaup og nýtingu orkuöflunarkerfisins, sem og um
leið atvinnuöryggi þeirra manna sem starfa hjá orkukaupa. Ef verið er
að selja álveri, mætti hugsa sér að nota sem vísitölu skráð verð á áli
(ALCAN-verð) og deila í það með einhverri kostnaðarvísitölu (t.d.
"Construction Cost Index) til að fá raungildi söluverðs. Sé slík
leiðrétting notuð, verður að slá þann varnagla að verði lækkun á
framleiðsluvörunni vegna tæknilegra framfara í viðkomandi iðnaði, skuli
leiðréttingin endurskoðuð eða nýir samningar gerðir. Þá má einnig setja
bæði efri og neðri mörk á þessa leiðréttingu, eða taka aðeins tillit
til hennar að hluta.
Dæmi: Hlutfallið milli skráðs heimsmarkaðsverðs og CCI í

var árið 1969 jafnt og 0,468, en er nú 0,464. Þetta
vegna breytinga á raunvirði áls um 0,9%.(Sjá einnig
og vísitalna á mynd 10)

Bandaríkjunum
gæfi lækkun

þróun álverðs

5.2 Önnur atriði
Hér að framan hefur verið fjallað um ýmsa þætti verðtryggingar sem lúta
að áhættum vegna fjárfestinga. Eftir er að fjalla um aðra þætti sem
beinlínis hafa áhrif á umsamið verð eða varða afkomuöryggi
samningsaðila gagnvart ófyrirsjáanlegum atvikum, sem ekki falla undir
ákvæði um óviðráðanleg öfl. ("force majeur")

Gjaldskrártrygging. Ótalin er sú leið, að tryggja samningsbundið verð í
samræmi við söluverð til almenningsveitna, þ.e.a.s. gjaldskrárleiðin.
Slík verðtrygging kemur þá í stað allra þeirra stuðla sem um getur hér
að framan, annarra en áhættu orkukaupa og mætti taka tillit til þess
liðar á sama hátt eftir sem áður. Gjaldskrárleiðin felur það einnig í
sér, að verðið hækkar eftir því sem fjárþörf orkusala vex og koma þá
inn í dæmið eftirfarandi áhættuliðir frá sjónarmiði orkukaupa.

- hröðun uppbyggingaráforma.
- hlutfallsleg hækkun eiginfjármögnunar.
- léleg stj6rnun o.fl.
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Dæmi um útfærslu á gjaldskrárverði með áhættuþáttöku er sýnt í kafla 6
þar sem fjallað er um samningana við ISAL og á mynd 12.

Olíuverðtrygging. Oft er rætt um að verðtryggja með viðmiðun við
orkuverð erlendis og miða þá jafnvel við olíuverð. Þegar rætt er um
hækkanir á olíuverði er rétt að hafa það í huga, að hér er ekki um að
ræða hækkanir vegna aukins vinnslukostnaðar. Hér er því fremur um að
ræða einskonar auðlindaskatt þótt formið kunni að vera mismunandi. Full
ástæða er til að athuga hvort hægt sé að taka slíkt upp hér, en
verðtrygging með olíuverði er aðeins ein af mörgum leiðum að því marki.
Kauptryggingar. Þátttaka í markaðsáhættu orkukaupa þjónar vissulega
þeim tilgangi að jafna orkukaup og tryggja atvinnuöryggi eins og áður
er á minnst, en í samningum okkar við erlenda samstarfsaðila um
stóriðjurekstur hefur einnig verið farin sú leið að setja inn
lágmarkskaupaákvæði. Astæða er til að benda á, að þessi ákvæði hafa í
för með sér verulega tryggingu fyrir orkuseljanda. Með kauptryggingu
yrði orkukaupandi þó að sætta sig við lægra orkuverð. > .<Segja má að
gjaldskrárleiðin, ef um er að ræða bæði afl og orkugjald, feli í sér
orkukaupatrggingu, því orkukaupi þyrfti þá að loka verksmiðju sinni
a.m.k. í heilt almanaksár til þess að losna undan aflgjaldinu.

Skerðing orkuafhendingar. Orkuvinnslu úr fallvötnum fylgir sú áhætta,
umfram aðra orkuvinnslu, að orkugjafinn, þ.e. vatnið, getur að
einhverju leyti brugðist svo annað hvort verði að skerða afhendingu eða
grípa til annarra mun dýrari orkugjafa, svo sem olíu. Breytileiki
rennslis í flestum ám hér á landi er slíkur, að þessi áhætta verður
ekki nákvæmlega metin þannig að samningsákvæði, sem heimila skerðingu
til stórra orkUkaupenda við erfiðar rennslisaðstæður geta hlíft
almenningi og viðkvæmari iðnaði við orkuskorti, jafnframt því sem þau
vernda orkusala gegn kostnaðarsömum olíukaupum eins og reynsla
undanfarinna ára sýnir.

Einhliða Skerðingarákvæði eins og gilda um afgangsorku fela í sér vissa
áhættu fyrir orkukaupa, en sú áhættutaka er gjarnan launuð með mJog
lágu orkuverði. Hugsanlegt væri að gera samning við stórkaupanda um
Skerðingarheimildir, sem fælu í sér refsiákvæði, sem lækkaði meðalverð,
ef orkusali gripi til skerðingar í stað þess að semja um hreina
afgangsorkusölu eins og nú er er gert hér. Slík ákvæði eru þó
vandmeðfarin og gætu jafnvel verkað sem hvatning fyrir orkukaupa til að
nota sem mesta orku á erfiðleikatímum svo orkusali neyddist til að
grípa til skerðingar fyrr en ella. því er nauðsynlegt að vega þarna
uppá móti með öðrum ákv.æðum, svo sem að slíkum refsiákvæðum fylgdu
önnur ákvæði sem verkuðu hvetjandi á orkukaupa í þá átt að hann nýtti
sem mesta orku yfir sumartímann, þegar rennsli er í hámarki. Til greina
kæmi þá að setja inn árstíðabundið verð, en einnig er hugsanlegt að
semja um margvísleg afbrigði frá gjaldskrá til að tryggja þessa hluti
sem best. Rétt er að taka fram, að ákvæði um árstíðabundið verð eru að
öðru leyti 6háð skerðingarákvæðum og gætu einnig verið æSkileg ein út
af fyrir sig.
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6 UM FORSENDUR RAFORKUSAMNINGS VIÐ ISAL
OG BREYTINGAR Á ÞEIM

Samninga milli ISAL og Landsvirkjunar verður að skoða í samhengi við
samninga ISAL og hins íslenzka ríkis, þar sem samningar þessir voru
allir gerðir í einu, í samhengi og voru forsenda hver fyrir öðrum.
Eftir því sem næst verður komist, voru meginforsendur fyrir ákvæðum
þessara samninga einkum tvær.
F1) Samanlögð útgjöld ISAL vegna orkukaupa, framleiðslugjalda og

markaðskostnaðar (þ.e. farmgjöld og aðflutningsgjöld á markað)
skyldu eigi vera hærri en hjá keppinautum.

F2) Raforkuverð skyldi miðast við framleiðslukostnað í þeirri virkjun
sem í upphafi tengdist stóriðjuverinu. (Hér Búrfellsvirkjun)
Forsenda F2) var á þessum tíma, að því er virðist almennt notuð við
gerð svipaðra samninga hvar sem er í heiminum.

Hér verður að nefna þriðju forsenduna sem lá til grundvallar velflestum
samningum sem gerðir voru um fjármálaleg efni bæði hérlendis og
erlendis á þeim tíma og orða má svo.
F3) Peningar eru föst verðmæti.
Þessa síðustu forsendu má frekar kalla venjubundinn hugsunarhátt og
breyttist það viðhorf mjög í kjölfar heimsverðb6lgunnar sem fylgdi
olíukreppunni fyrri. Þó að brottfall þessarar forsendu hafi valdið
endurskoðun sÖlusamninga, þá olli það ekki uppsögn lánasamninga þó svo
að í mörgum væri miðað við fasta vexti. Af þeim orsökum hefur orðið
viss verðb6lgugr6ði af þeim lánum sem veitt voru til langs tíma og
byggð á þessu sjónarmiði F3).
Við hinar nýju aðstæður koma í ljós alvarlegir gallar á forsendu F2)
því hún leiðir til 6viðunandi mismununar á milli viðskiptavina
orkusala. Því hafa orkuöflunarfyrirtæki og ríkisstjórnir sett fram
önnur sj6narmið, fyrst:
F4) Raforkuverð skal miðast við meðalkostnað á framleidda orkueiningu á

hverjum tíma, og síðan
F5) Raforkuverð endurspegli eingöngu kostnað við öflun viðbótarorku.
Ein helzta breytingin sem hefur orðið á undanförnum árum, er
áliðnaðurinn hefur í vaxandi mæli orðið að fallast á sjónarmið
stað F2) og endurskoða eldri samninga í samræmi við það.

sú,
F4)

að
í

Endurskoðun samninganna við ISAL árið 1975 virðist fela í sér fráfall
frá sj6narmiðum F2) og F3), en ekki viðurkenningu á sjónarmiðum F4).
Aftur á móti er sjónarmið F1) staðfest í þeim viðaukasamningum.
Í inngangi að viðaukasamningnum frá 1975 segir.
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"Landsvirkjun og ISAL óska að gera verulegar breytingar á verði fyrir
samningsbundið rafmagn til bræðslunnar, með samþykki Alusuisse og
ríkissjóðs, í ljósi þeirrar þróunar, sem orðið hefur í orkumálum og á
efnahagsástandi í heiminum síðan rafmagnssamningurinn var gerður og
til þess að veita kost á aðlögun að síðari þróun með hæfilegri
stigbreytingu á verðinu."

Þessi setning úr innganginum svo og sú staðreynd, að ákvæðum sem skyldu
gilda eftir 1994 var ekki breytt, verður vart túlkað á annan veg en
þann, að aðilar hafi verið sammála um eftirfarandi:

A) Sú þróun hefur orðið í orkumálum og á efnahagsástandi sem gerir
endurskoðun nauðsynlega.

B) Framangreindri þróun er ekki lokið (1975) og því ekki tímabært að
forma endanlegan samning.

Síðan 1975 hafa mál þróast þannig, að álver allsstaðar í heiminum, nema
þar sem sérstakar ástæður eru fyrir hendi, hafa orðið að viðurkenna í
reynd sjónarmið F4) að miklu eða öllu leyti. Það er því tímabært að
endurskoða samningana við ISAL og innfæra þetta sjónarmið.
Til að tryggja áframhaldandi uppfyllingu grunnforsendu F1) var
upphaflega reiknað með að taka mið af bæði orkuverði hjá TVA í
Bandaríkjunum og orkuverði til Husnesverksmiðjunnar í Noregi, en aðeins
síðari viðmiðunin er nú í s~mningunum. Síðan hefur orkuverð í
Bandaríkjunum hækkað mjög og Islendingar hafa fengið tollfrjálsan
aðgang að álmörkuðum Vestur-Evropu.Þetta atriði er talið veita okkur
forskot sem samsvarar nú um 7 til 8 mills/kWh á Evrópumarkaði miðað við
Bandaríkin. Full ástæða er til að ætla, að Alusuisse líti þetta atriði
sömu augum sbr. skýrslu stóriðjunefndar til ríkisstjórnarinnar 14. nóv.
1964, en þar segir.

"Svisslendingar hafa m.a. bent á, að hinir háu tollar
Efnahagsbandalags Evrópu geri það óhagstæðara að byggja
aluminiumverksmiðju hér á landi. Hafa þeir lýst sig fúsa til þess að
ákvæði yrði í samningi, er gerði ráð fyrir hækkun raforkuverðs, ef
Íslendingar fengju tollfrjálsan aðgang að þessum mörkuðum með
einhverjum hætti.

Þetta ákvæði fékkst þó ekki sett í hina upphaflegu samninga svo ekki er
víst, að hægt sé að nota þetta sem rök við endurskoðun nú.
Ástæður þess, að orkuverð til Isal er nú svo lágt sem raun ber vitni,
eru einkum þrjár:
1. Orkuverð er aðeins að hluta til verðtryggt. Nú orðið hækkar orkuverð

aðeins um 40% af kækkunum skráðs álverðs hjá ALCAN. Þróun álverðs og
orkuverðs til Ísal er sýnt á mynd 9.

2. Byggingakostnaður og þar með fjármagnsþörf Landsvirkjunar vex
nokkurnveginn í hlutfalli, við vísitölu byggingakostnaðar, en skráð
álverð er ákveðið í dollurum og hefur frá 1969 fylgt almennri
verðþr6un í Bandaríkjunum. Gengisþróun dollars hefur á sama tíma
verið með þeim hætti, að Bandaríkst verðlag umreiknað á gengi hvers
árs hefur ekki fylgt vísitölum hér á landi. (Sjá mynd 10)
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3. Þær virkjanir sem komu á eftir Búrfelli hafa verið dýrari á
orkueiningu.

Þessar ástæður valda því, að orkuverð til ISAL er nú nálægt 30% af
verði gjaldskrár miðað við 8000 stunda nýtingu, en ekki yfir 60% eins
og áður var. Mynd 11 sýnir orkuverð til Ísal miðað gjaldskrá og fleira.

Niðurstöður af framanrituðu verða því eftirfarandi:
1) Breyting á orkuverðlagningu og almennu efnahagsástandi í heiminum

síðan 1975 hefur verið það mikil, að kominn er tími til að
framkvæma nýja endurskoðun á samningi við ISAL.

2) Eðlilegt virðist vera,að halda grunnforsendu F1) og bæði Alusuisse
og íslenzka ríkið þurfa að viðurkenna grunnforsendu F4) í verki.

3) Vegna óvissu um frekari þróun, t.d. þeim möguleika að forsenda F5)
hljóti almenna viðurkenni~gu þarf að halda opnum möguleikanum
fyrir frekari endurskoðun eftir fá ár.

Nú er fyrirhugað að taka upp samninga við ÍSAL að nyJu og fá orkuverðið
hækkað. Þarna eru töluverðir hagsmunir í veði og ekki útilokað að um
sameiginlega hagsmuni sé að ræða. Það var almennt álitið, að álverið í
Straumsvík eins og það í upphafi, væri of lítið til að hagkvæmni
stærðarinnar fengi notið sín til fulls. T.d. var það talið of lítið til
að réttlæta eigin rafskautasmiðju og vafalítið gætu hafnarmannvirkin og
búnaður við þau þjónað mun stærri verksmiðjum. Það gæti því liðkað
fyrir samningum og leitt til hærra verðs fyrir raforku til núverandi
verksmiðju, ef jafnframt væri samið um verulega stækkun álversins.
Bolmagn Landsvirkjunar til framkvæmda og þar með svigrúm hennar til að
sinna auknum orkufrekum iðnaði er m.a. háð verði til núverandi
stóriðju. Mynd 3 sýnir áhrif mismunandi mikillar hækkunar á þessu verði
á skuldastöðu Landsvirkjunar við ákveðinn uppbyggingarhraða samkvæmt
leið S2 (sjá viðbæti A). Sé uppbyggingarhraðinn hafður melrl fyrst í
stað eins og í leið L1, leiðir það strax til erfiðari skuldastöðu eins
og sést á mynd 5. Þar sést einnig, að skuldastaðan verður erfiðari og
uppbygging óhagkvæmari, ef iðnaðaráfangar eru hafðir 1000 GWh/ár í stað
600 (leið S3). Loks verður uppbygging óhagkvæmari, ef tímasetning
stóriðjuáfanga er ákveðin án tillits til uppbyggingarþarfa fyrir
almennan markað (leið S1).
Þau tengsl sem samkvæmt framansögðu eru milli hækkunar á orkuverð i til
eldri stóriðju og framkvæmdagetu Landsvirkjunar sem aftur hefur áhrif á
möguleika stærð og tímasetningu stóriðjuáfanga, gera það nauðsynlegt að
leiða hið fyrsta í ljós að hve miklu leyti hækkun til eldri stóriðju sé
háð stækkun þeirra iðjuvera þannig að raunverulegt svigrúm liggi fyrir,
áður en frekari iðnaðaruppbygging er ákveðin.
Líklegt er, aðef endurskoðun samninga á að nást, verði að taka tillit
til grunnforsendu F1), en ekki er víst,að þá verði forsenda F4)
uppfyllt. Líklegt er, að ISAL verði fúsari til samningsendurskoðunar ef
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Landsvirkjun sæi sér fært að taka þátt í áhættu, t.d. með því að bjóða
tímabunda lækkun orkuverðs þegar áliðnaðurinn er í lægð, á móti
tilsvarandi hækkun þegar vel gengur.
Útfærslan á gjaldskrárverði með áhættuþattöku gæti t.d. orðið sem hér
segir, en dæmi er tekið af því, að samið hefði verið við ISAL um fasta
prosenttölu af gjaldskrárverði:
Grunnverð til ISAL 1969 (án hins sérstaka álags í upphafi) 2,5 mill/kWh
á gengi 88,70 = 22,2 aur/kWh.
Gjaldskrárverð á 8000 stunda nýtingartíma 36,2 aur/kWh.
Hlutfall: Isal gr e.í.ðí r 61,3% af gjaldskrárverði.

Alverð 1969 27 cent/pund= 594 $/tonn.
Construction Cost Index 1969= 1269.
Hlutfall 594/1269= 0,468.
Álverð 1982 er 1750 $/tonn
Construction Cost Index 1982= 3790
Hlutfall 1750/3790= 0,464
Nú er gjaldskrárverð fyrir
spennuafslætti 22,4 aur/kWh.

8000 stunda nýtingartíma með 5%

Samkvæmt því yrði verð til ISAL nú

22,4x(61,3/100)x(0,464/0,468) = 13,6 aur/kwh
Þar sem vitað er, að ALCAN-verðið er of hátt skráð nú, mætti hugsa sér
að nota LME verð 1100 $/t.
Þá fæst ISAL verð

22,4x(61,3/100)x«1100/3790)/0,468)=8,52 aur/kwh

Með því að fara yfir á LME-verðið, næst það fram, að hækkunin verður
mun minni nú meðan álmarkaðir eru í lægð og eins er eðlilegra að miða
við Evrópumarkað en Bandaríkjamarkað, þegar af þeirri ástæðu, að ISAL
flytur mest alla framleiðslu sína þangað. Hinsvegar þarf þá að finna
aðra vísitöluviðmiðun en "Construction Cost Index" frá Bandaríkjunum,
þegar finna á raungildi álverðsins. Mynd 12 sýnir hvernig svona verð
hefði þróast frá 1969, en áhættuleiðréttingin er miðuð við skráð
ALCAN-verð til 1972, en LME-verð síðan. Miðað er við vísitölu
heildsölukostnaðar í Bandaríkjunm.
Varðandi það, hve mikið orkuverð til ISAL ætti að hækka, ef aðeins á að
ná sVipuðu verði og að var stefnt í upphafi, þá væri samkvæmt því sem
segir fyrr í þessum kafla, eðlilegast að miða við hækkanir með vísitölu
byggingakostnaðar að viðbættum leiðréttingum vegna hærra raunvirðis frá
hinu nýja orkuvinnslukerfi miðað við Búrfell. Verðið eftir slíka hækkun
(sjá dæmin í kafla 5) yrði nálægt 14 aur/kwh sem er um 12,7 mill og
sVipað gjaldskrártryggðu verði eins og það er reiknað hér á undan, án
tillits til verðbreytinga á áli.
Chase Econometrics hefur reiknað það sem kalla má leiðbeinandi verð til

214



ISAL og er niðurstaða þeirra 11.8 mill á verðlagi 1980, sem samsvarar
líklega 14 mill á núverandi verðlagi. Í þessum reikningum tekur Chase
tillit til þess, að samkvæmt bókum ISAL eru ýmsir kostnaðarliðir nokkuð
hærri en samsvarandi liðir annarstaðar, þannig að þetta verð ætti að
vera raunhæft.
Þetta verð virðist samkvæmt afkomuathugunum
stóriðjuuppbyggingu samkvæmt leið S2 án þess
Landsvirkjunar umfram það sem nú er.

nægja til
að auka

að fjármagna
á skuldastöðu

Ef miða ætti kröfur okkar við orkuverð erlendis og þá sérstaklega í
Evropu þar sem ISAL selur yfir 90% framleiðslu sinnar, yrði væntanlega
um nokkuð hærra verð að ræða. Tæpast er ástæða til að miða við lægsta
finnanlega orkuverð, heldur reyna að gera sér grein fyrir hve hátt
verðið má verða áður en ISAL hættir að geta selt sína vöru vegna
samkeppni með sama hagnaði og Önnur vel rekin álver.
Meðalverð á raforku til álvera í Evropu var árið 1981 um 20 mill. Á
sama tíma greiddu öll álver Alusuise að meðaltali 22 mill og álver
Pechiney greiddu 24 mill. Spænskar álverksmiðjur fóru fram á
niðurgreiðslur á raforku niður í 25 mill, en fengu niður í 27 mill til
að þau yrðu samkeppnisfær. Þessar tölur benda til þess, að ef ef tekið
er tillit til flutningskostnaðar og allur annar kostnaður er eins, ætti
ISAL að geta greitt allt að 22 mill fyrir orkuna.
Þegar á allt er litið, virðist raunhæft að fara fram á tvö- til
Þreföldun á núverandi orkuverði til ISAL.
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LANDSVIRKJUN MY N 0 1.

Samræming á tímasetningu stóriðjuvera við uppbyggingu
orkuöflunarkerfis með tillits til flýtingarkostnaðar

c(

:ll::
a:
o

TíMASETNING

GETA ELDRA KERFIS

ÁR

Tímasetning A

Hér hefur tímasetning nýrrar stóriðju verið þannig, að eldra orku-
vinnslukerfi er ekki fullnýtt, þegar stóriðjuverið tekur til starfa.
Tilkoma stóriðjuversins flýtir því þeirri virkjun sem kemur samhliða.

Tímasetning B

Hér hefur ny stóriðja verið tímasett þannig, að hún tekur til starfa
um leið og eldra orkuvinnslukerfið er fullnýtt vegna aukningar á
almennum markaði. Því þarf ekki að flýta þeirri virkjun sem er
stóriðjuverinu samfara.

Ef söluverð orku til stóriðjunnar er nægilega hátt, er hagnaður af tíma-
setningu A meiri en af tímasetningu B. Ef hinsvegar söluverðið er lægra,
eða nálgast flýtingarkostnað þeirra virkjana sem koma á eftir B, er
meiri hagnaður af tímasetningu B. Tímasetning B gefur lægri
flýtingarkostnað en tímasetning A.
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LANDSVII,KJUN MYND 3

AFKOMU ATHUGUN
LEIÐ LO engin ný stóriðja og LEIÐ 82

Ahrif mismunandi markaðsuppbyggingar á skuldastöðu Landsvirkjunar.
Ah r i.f hækkaðs orkuv eró s til eldri stóriðju á skuldastöðu "
%

-t

«
Q
«
l-
c/)
«
0 60

-':;)
::-:: 50c/)

40

Verð til nuv. stóriðju óbreytt
- " - -"- -"- 10 mills

---_ .. - " - - " - -" - 12 m i.Ll s

Leið 82 er leið nokkuð jafnt vaxandi stóriðju, þar sem áfangar
í iðnaði eru yfirleitt 600 GWh/ár og tímasetning þeirra iÍkveðin
með tilliti til þess að flýtingarkostnaður vegna þeirra sci
sem mi.n n c t.u.r .

Verð til nyrrar stóriðju
- - almenningsveitna

18,7 aur/kWh (17,0 mills)
29,4 aur/kWh (26,7 mills)

Fast verðlag vísit.bygg. 1015 1 US$=ll,OO kr.

Raunvextir 5%

Leið LO nettó eign eftir ár 2000

Verð til eldri stóriðju óbreytt m.kr. 5.114
-" - - " - -" - 10 mills m.kr. 6.848
-" - - " - 12 mills m.kr. 8.105

Leið S2 nettó eign eftir ár 2000

Verð til eldri stóriðju óbreytt m.kr. 5.259
-"- -" - -" - 10 miUs m.kr. 7.097

- " - - " - 12 rnills ill. k r, 8.353

Uppbyggingaleðir:
Sjá skýringar á mynd 5.
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LANDSVIRKJUN MYND 4

AFKOMU ATHUGUN
Stóriðjuuppbygging samkvæmt LEIÐ S2

Samanburður á áhrifum vaxta og áhrifum hækkaðs
verðs til eldri stóriðju.

%

90

'" 80

ci)
'" 70•...
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'"0 60
..I
:)
~ 50
I/)

40

30 I
'83'84'85'86'87'88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99 '01 '02 AR

2000

Verð til n~rrar stóriðju 18,7 aur/kWh (17 mills)
22,0 aur/kWh (20 mills)

Fast verðlag vísit.bygg. 1015 1 US$=ll,OO kr.
Verð til almenningsveitna 29,4 aur/kWh
Verð til eldri stóriðju 12,1 aur/kWh (11 mills)

Leið S2 jöfn uppbygging stóriðju, tímasetning stóriðjufyrirtækja
ákveðin með hliðsjón af fl~tingarkostnaði.

Vextir 4%.

Nettó eign eftir ár 2000 verð 17 mills
20 mills

m.kr. 9.205
m.kr.10.395

Vextir 6%.

Nettó eign eftir ár 2000 verð 17 mills
20 mills

m.kr. 5.957
m.kr. 7.274

Uppbyggingaleiðir:
Sjá skýringar á mynd 5.
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LANDSVIRKJUN MYND 5

AFKOMU ATHUGUN
LEIÐ Ll, Sl, S2 og S3

Áhrif uppbyggingarhraða og samstillingar milli
uppbyggingar stóriðjumarkaðs og orkuöflunarkerfis

'83'84'85'86'87'88'89'90'91'92'93'9'4'95'96'97'98'99 '01'02 AR
2000

--- LEIÐ Ll Fl.kostn. 16,5 aur/kWh. Nettóeign ár 2000 m.kr. 7.164

LEIÐ Sl Fl.kostn. 16,8 aur/kWh. Nettóeign ár 2000 m.kr. 7.064
LEIÐ S2 -" - 16,0 aur/kWh. -"- -" - m.kr. 7.725

........... LEIÐ S3 -" - 16,9 aur/kWh. -" - -"- m.kr. 7.135

Fast verðlag vísit.bygg. 1015 US$=11,00 kr.
Verð til eldri stóriðju 11 mills (12,1 aur/kWh)

-" - nýrrar -"- 17 mills (18,7 aur/kWh)
-"- almenningsveitna 29,4 aur/kWh

Raunvextir 5%.
LEIÐ Ll. Uppbygging stóriðju, hröð í fyrstu, síðan hægari.

LEIÐ Sl. Uppbygging stóriðju jöfnun hraða.

LEIÐ S2. Sama og Sl, nema tímasetningu stóriðjuvera hnikað til
í samræmi við stærð áfanga í orkuöflunarkerfi og
þarfir hins almenna markaðar til að fá sem lægstan
flýtingarkostnað. (Sjá mynd 1)

LEIÐ S3. Jöfn uppbygging í stórum áföngum. Tímasetning
stóriðjuvera eftir sömu sjónarmiðum og í S2.

Sjá einnig viðbæti A.

Fl.kostn.- Flýtingarkostnaður á orku til nýrrar stóriðju.
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LANDSVIRKJUN MYND G

AFKOMU ATHUGUN
LEIÐ S2

Áhrif þess að byggingarkostnaður einnar
virkjunar hækkar um 20',

«
CÖI
ol(

l-
u)
«
o
..J

:::l
:.:: 50
u)

40

Leið S2 óbreytt.
Leið S2, Byggingarkostnaður Fljótsdalsvirkjunar

hækkaður 20%. Við það hækkar meðal-
kostnaðarverð til n~rrar stóriðju
u.)=. b. 5,51,.

Sama og að ofan, nema orkuverð til n~rrar stóriðju
hækkað um 5,5% úr 18,7 í 19,7 aur/kWh.

Fast verðlag, vísit.bygg. 1015 US$=kr.11,OO

Verð til almenningsveitna 29,4 aur/kWh.
- - eldri st6riðju 12,1 aur/kWh (11 millsl.

Vextir 5,..

Nettó eign eftir ar 2000 m.kr. 7.725
- " - -" - m.kr. 7.303
-" - -" - m.kr. 7.683

Aths.: Hækkun byggingarkostnaðar kemur fram í hærri skráningu
eigna.

uppbyggingaleiðir:
Sjá sk~ringar á mynd 5.
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LANDSVIRKJUN MYND 7

AFKOMU ATHUGUN
LEIÐ S2

Ahrif þess að stóriðjuverum seinkar

<
lOl
<
l-
u)
<
Q
...J
:::l
ll::!
u)

Leið S2 óbreytt.
Leið S2. Gangsetningu tveggja stóriðjuvera frestað

um 1 ár. Markaðstap: 600 GWh ár 1989 og
600 GWh ár 1991. Við þetta hækkar meðal-
kostnaðarverð orku til nýrrar stóriðju
u.þ.b. 3,1%.

Sama og að ofan, nema orkuverð til nýrrar stóriðju
hækkað um 3,1% úr 18,7 í 19,3 aur/kWh.

Fast verðlag, vísit.bygg. 1015 US$=kr. 11,00
Verð til almenningsveitna 29,4 aur/kWh.

" eldri s t.ó r í ó j u 12,1 aur /kWh (11 mills).

Vextir 5%.

Nettó eign eftir ár 2000: m.kr. 7.725
m.kr. 7.359
m.kr. 7.575

Uppbyggingaleiðir:
Sjá skýringar á mynd 5.
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LANDSVIRKJUN MYND 8

AFKOMU ATHUGUN
LEIÐ S2

Áhrif

%

90

et
101 80
et
~
CI) 70
et
e
..J
::I
~
CI)

40

verðbólgu og mismunandi verðtrygginga á
tekju- og kostnaðarliðum

Verðbólga 20~ á ári

Lína Frávik frá 20~ verðtryggingu
í LEIÐ S2

Reiknuð eign ar 2000

Nettó Brúttó
m.kr. 235.273 m.kr. 345.316
-"- 168.838 - " - - "-

- " - 187.267 -"- - " -

-"- 203.326 -" - 391.220

-" - 88.884 - " - -" -

Engin frávik

Almenningsverð hækkar 18% á ári.

Allt stóriðjuverð hækkar 18%/ári.

Bygg.kostnaður hækkar 22 á ári.

Samanl. áhrif ofangr. frávika.

Endurmat eigna í öllum tilfellum 20% á ári. Vísit.bygg. í upphafi ars 1983
er 1306.
1 US$ í upphafi ars 1983 = kr. 12,25
Verð til almenningsveitna

- - eldri stóriðju
- - nýrrar stóriðju

í upphafi árs 1983= 37,8 aur/kWh
- - "" - 13,5 aur/kWh (11 mills)
- - " - 20,8 aur/kWh (17 mills)

UPlbyggingaleiðir:
Sjá skýringar á mynd S.
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MYND 11

ORKUVERÐ Til íSAL

MILlIkWh

SAMANBURÐUR

11

NÚVERANDI SAMNINGUR r
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NÚVERANDI SAMNINGUR ÁN STIGMINNKUNAR i VERDHÆKKUN

UPPHAFLEGUR EF SAMIÐ HEFDI VERIÐ í SVISSNESKUt.1 FRÓNKUM
22

HEILDSOLUGJALDSKRÁ LANDSVIRKJUNAR (8000 ST. NÝTINGARTit.1I, 220 kV)

GJALDSKRÁ LANDSVIRKJUNAR VIÐ ÓBREYTT AR TEKJUR -+ _
GJALDSKRÁ LANDSVIRKJUNAR VIÐ TEKJUR SAMKVÆMT ARÐGJAFARKROFU
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DÆMI: ISAL A GJALDSKRÁ MED ÁHÆTTUÞÁ TTTOKU
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iSAL. UPPHAFLEGT

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

AR

GJALDSKRÁRVERÐ TIL ISAL VERÐ SAMKVÆMT UPPHAFLEGUM

SAMNINGUM. LEIÐRÉTT í RÉTTU HLUTFALLI

VIÐ GJALDSKRÁ LV 8000 ST .. 132 kV

(OG ÁL VERÐllíSITALA HEILDSÖLU

BANDARíKJUNUM)

ÁHÆTTULEIÐRÉTTING : TIL 1972 EFTIR ALCAN, SíÐAN EFTIR LME-VERÐ
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UPPBYGGINGARLEIÐIR

1. KAFLI

UPPBYGGING ÁN NÝRRAR STÓRIÐJU

LEIÐ L-O

Í þessari uppbyggingarleið er ekki gert ráð fyrir neinni
aukningu á stóriðjumarkaði og því virkjaú eingöngu til að anna
almenna markaðnum sem vex um u.Þ.b. 130 GWh á ári. Farið er
eftir gildandi orkuspá um aukningu markaðarins og virkjanir
tímasettar í samræmi við þá orku- og aflþörf sem hún segir til
um.

Reynt var að setja upp þá virkjunarleið sem er ódýrust fyrir
slíkan markað og hefst hún á SUltartangastíflu, kvíslaveitum,
stækkun Þórisvatns og stækkun Búrfells. Þessum framkvæmdum er
seinkað nokkuð miðað við núverandi áætlanir og á þann hátt
aðlagaðar þörfum markaðarins. Næst í röðinni er síðan Blöndu-
virkjun sem kemur í gagnið nokkru eftir 1990. Af hagkvæmni-
ástæðum er henni áfangaskipt og afl hennar jafnframt aukið í
180 MW í samræmi við samsetningu markaðarins. Skömmu fyrir
aldamót kemur síðan Sultartangavirkjun í rekstur og nægir hún
fram yfir aldamót, eða til ársins 2002 eða 2003. Yfirlit yfir
orkuframkvæmdir má sjá í töflu 1.1.

YFIRLIT YFIR ORKUFRAMKVÆMDIR, LEIÐ L-O
TAFLA 1.1

Árið 1985
1986
1986
1988
1988
1990
1992
1992
1995
1995
1995
1998
1998

Sultartangastífla
Kvíslaveitur minni og stækkun Þórisvatns
Stækkun Búrfells, 70 MW
Stækkun Búrfells, 70 MW
Sprengisandslína, 220 kV
Kvíslaveitur meiri og stækkun Þórisvatns
Blönduvirkjun, 1. áfangi
Tengilínur Blönduvirkjunar. 132 kV
Blönduvirkjun, 2. áfangi
Blönduvirkjun-Hrútatunga, 132 kV lína
Búrfell-Ísal, 220 kV lína
Sultartangavirkjun
Sultartangavirkjun-Búrfell, 220 kV lína
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UPPBYGGINGARLEIÐIR

2. KAFLI

UPPBYGGING MEÐ NÝRRI STÓRIÐJU

LEIÐIR L-1, S-1, S-2 OG S-3

Til að kanna áhrif stóriðju á uppbyggingu orkuöflunar- og
orkuflutningskerfisins voru settar upp fjórar stóriðjuleiðir
sem hafa þó ýmislegt sameiginlegt. Í öllum leiðunum fjórum er
miðað við sama heildarmarkaðinn fyrir aldamót, en tímasetningu
einstakra iðjuvera er hnikað til milli leiða. Sá nýi orku-
markaður sem gert er ráð fyrir samsvarar tæpum 4000 GWh í
virkjun. Í fyrstu leiðunum þremur, L-1, S-1 og S-2 er um
nákvæmlega sömu stór~ðjuver að ræða, en tímasetningu og röðun
breytt. Í leið S-3 eru könnuð áhrif stærri, en færri iðnaðar-
kosta.

Í öllum leiðunum var miðað við sömu röðun virkjana og fram
kemur í samþykkt Alþingis með þeirri breytingu, að aflaukning
samfara kvíslaveitum kemur í Búrfelli í stað stækkunar
Hrauneyjafoss- og Sigölduvirkjana sem lögin gera ráð fyrir, en
tímasetning virkjana fer að öðru leyti eftir orkumarkaði.
Fyrst er farið í Sultartangastíflu, kvíslaveitur og stækkun
Þórisvatns ásamt stækkun Búrfellsvirkjunar um 70 MW. Næst á
eftir fylgir Blönduvirkjun, þá Fljótsdalsvirkjun og svo
Sultartangavirkjun. Eftir þessar framkvæmdir er miðað við
áframhald á Þj6rsár-Tungnaársvæðinu og er fyrst reiknað með
Vatnsfellsvirkjun, síðan Búðarhálsvirkjun, þá Króksvirkjun og
að lokum Bjallavirkjun. Þessar virkjanir allar duga til ársins
2002 eða 2003 miðað við þann stóriðjumarkað sem kominn er
fyrir aldamót.

2.1 UPPBYGGING MEÐ NÝRRI STÓRIÐJU
LEIÐ L-1

Í þessari uppbyggingarleið er stóriðjumarkaðurinn látinn
byggjast hratt upp á árunum 1985-1995. Reynt var að stilla
saman tímasetningu virkjana og stóriðju til þess að nýting
virkjanakerfisins yrði sem best. Þau st6rðjuver sem gert er
ráð fyrir má sjá í töflu 2.1.1.
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UPPBYGGINGARLEIÐIR

Áramót

NÝ STÓRIÐJUVER, LEIÐ L-1

TAFLA 2.1.1

1985/86

1987188
1990/91

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

Kísilmálmverksmiðja
á Reyðarfirði.

Stækkun Ísal um 1 kerskála.
Álverksmiðja { Eyjafirði,
2 ker skálar
Stækkun Járblendiverksmiðjunnar
á Grundartanga um 1 ofn
Natríumkl6ratverksmiðja
á Reykjanesi
Álverksmiðja í Þorlákshöfn~
1 kerskál i
Stækkun álverksmiðju
í Þorlákshöfn um 1 kerskála

Til að anna þessum nýja st6riðjumarkaði auk almenna
ins verða tímasetningar orkuframkvæmda eins og fram
tö flu 2.1.2.

345 GWh
600 GWh

1200 GWh

250 GWh

170 GWh
600 GWh
600 GWh

markaðar-
kemur í
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Árið 1984
1985
1986
1986
1986
1987
1987
1988
1990
1990
1990
1991
1992
1992
1993
1993
1994
1995
1995
1996
1997
1999

UPPBYGGINGARLEIÐIR

TAFLA 2.1.2

YFIRLIT YFIR ORKUFRAMKVÆMDIR, LEIÐ L-I

Sultartangastífla
Kvíslaveitur minni og stækkun Þ6risvatns
Kvíslaveitur meiri og stækkun Þ6risvatns
Stækkun Búrfells, 70 MW
Sprengisandslína, 220 kV
Blönduvirkjun
Tengilínur Blönduvirkjunar, 132 kV
Blönduvirkjun-Hrútatunga, 132 kV lína
Flj6tsdalsvirkjun
Tengilínur Flj6tsdalsvirkjunar, 132 kV
Flj6tsdalsvirkjun-Akureyri, 220 kV lína
Búrfell-Ísal, 220 kV lína
Sultartangavirkjun
Sultartangavirkjun-Búrfell, 220 kV lína
Vatnsfellsvirkjun
Vatnsfell-Sigalda, 220 kV lína
Búðarhálsvirkjun
Kr6ksvirkjun
Kr6ksvirkjun-Sprengisandslína, 220 kV lína
Kr6ksvirkjun-Geitháls, 220 kV lína
Búrfellslína II-Þorlákshöfn, 220 kV lína
Bjallavirkjun

2.2 UPPBYGGING MEÐ NÝRRI STÓRIÐJU
LEIÐ S-1

Í þessari st6riðjuleið var reynt að hafa uppbyggingu st6r-
iðjunnar sem jafnasta á árunum 1985 til 2000. Virkjanir voru
síðan tímasettar út frá markaðnum og ekki reynt að hnika til
tímasetningu st6riðjuveranna til að bæta nýtingu á fram-
leiðslugetu kerfisins. Yfirlit yfir st6riðjuverin má sjá í
tö flu 2.2.1.
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Áramót

UPPBYGGINGARLEIÐIR

TAFLA 2.2.1

NÝ STÓRIÐJUVER, LEIÐ S-1

1985/86 Kísilmálmverksmiðja
á Reyðarfirði
Stækkun Ísal um 1 kerskála
Álverksmiðja í Eyjafirði,
1 kerskáli

345 GWh
600 GWh

600 GWh

250 GWh
170 GWh
600 GWh

600 GWh

600 GWh

Tímasetning orkuframkvæmda fyrir þessa st6riðjuleið er eins og
fram kemur í töflu 2.2.2.

1988/89
1991/92

1993/94 Stækkun Járnblendiverksmiðjunnar
á Grundartanga um 1 ofn

1993/94 Natríumk16ratverksmiðja
á Reykjanesi

1995/96 Álverksmiðja í Eyjafirði,
stækkun um 1 kerskála

1997/98 Álverksmiðja í Þorlákshöfn,
1 kerskáli

1999/00 Álverksmiðja í Þorlákshöfn,
stækkun um 1 kerskála
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UPPBYGGINGARLEIÐIR

YFIRLIT YFIR ORKUFRAMKVÆMDIR, LEIÐ S-1

TAFLA 2.2.2

Árið 1984
1985
1986
1986
1986
1988
1988
1989
1991
1991
1991
1991
1993
1993
1993
1995
1995
1996
1997
1997
1998
1999
1999

Sultartangastífla
Kvíslaveitur minni og stækkun Þórisvatns
Kvíslaveitur meiri og stækkun Þórisvatns
Stækkun Búrfells, 70 MW
Sprengisandslína, 220 kV
Blönduvirkjun
Tengilínur Blönduvirkjunar, 132 kV
Blönduvirkjun-Hrútatunga, 132 kV lína
Fljótsdalsvirkjun, 2 vélar
Tengilínur Flj6tsdalsvirkjunar. 132 kV
Flj6tsdalsvirkjun-Akureyri, 220 kV lína
Búrfellsvirkjun-Ísal, 220 kV lína
Fljótsdalsvirkjun, 3. vél
Sultaftangavirkjun
Sultartangavirkjun-Búrfell, 220 kV lína
Vatnsfellsvirkjun
Vatnsfellsvirkjun-Sigalda, 220 kV lína
Búðarhálsvirkjun
Kr6ksvirkjun
Kr6ksvirkjun-Sprengisandslína, 220 kV lína
Kr6ksvirkjun-Geitháls, 220 kV lína
Bj all av irkj un
Búrfellslína II-Þorlákshöfn, 220 kV lína

2.3 UPPBYGGING MEÐ NÝRRI STÓRIÐJU
LEIÐ S-2

Í þessari leið var gengið út frá leið S-1, en reynt að stilla
betur saman tímasetningu virkjana og st6riðju. Af þeim sökum
breytast tímasetningar og röðun st6riðjunnar lítillega og
tímasetning virkjana færist einnig til. Í töflu 2.3.1 má sjá
yfirlit yfir st6riðjuverin og í töflu 2.3.2 eru sýndar
orkuframkvæmdir sem falla að þessum markaði.
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Áramót

Árið

UPPBYGGINGARLEIÐIR

NÝ STÓRIÐJUVER, LEIÐ S-2

TAFLA 2.3.1

1993/94 Álverksmiðja í Eyjafirði,
stækkun um 1 kerskála

1995/96 Stækkun Járnblendiverksmiðjunnar
á Grundartanga um 1 ofn

1997/98 ~lverksmiðja í Þorlákshöfn,
2 kerskálar

1985/86

1986/87
1988/89
1990/91

1984
1985
1986
1986
1986
1988
1988
1989
1990
1990
1990
1991
1993
1993
1993
1995
1995
1996
1997
1997
1997
1997
1999

Kísilmálmverksmiðja
á Reyðarfirði
Natríumklóratverksmiðja
á Reykjanesi
Stækkun Ísal um 1 kerskála
Álverksmiðja í Eyjafirði,
1 kerskáli

345 GWh
170 GWh
600 GWh
600 GWh

600 GWh

250 GWh

1200 GWh

TAFLA 2.3.2
YFIRLIT YFIR ORKUFRAMKVÆMDIR, LEIÐ S-2

Sultartangastífla
Kvíslaveitur minni og stækkun Þórisvatns
Kvíslaveitur meiri og stækkun Þ6risvatns
Stækkun Búrfells, 70 MW
Sprengisandslína, 220 kV
Blönduvirkjun
Tengilínur Blönduvirkjunar, 132 kV
Blönduvirkjun-Hrútatunga, 132 kV lína
Fljótsdalsvirkjun, 2 vélar
Tengilínur Fljótsdalsvirkjunar. 132 kV
Fljótsdalsvirkjun-Akureyri, 220 kV lína
Búrfell-Ísal, 220 kV lína
Fljótsdalsvirkjun, 3. vél
Sultartangavirkjun
Sultartangavirkjun-Búrfell, 220 kV lína
Vatnsfellsvirkjun
Vatnsfellsvirkjun-Sigalda, 220 kV lína
Búðarhálsvirkjun
Króksvirkjun
Króksvirkjun-Sprengsiandslína, 220 kV lína
Króksvirkjun-Geitháls, 220 kV lína
Búrfellslína II-Þorlákshöfn, 220 kV lína
Bjallavirkjun
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UPPBYGGINGARLEIÐIR

2.4 UPPBYGGING MEÐ NÝRRI STÓRIÐJU
LEIÐ S-3

Í þessari leið eru könnuð áhrif þess að fara í stærri stór-
iðjuver en gert er í stóriðjuleiðunum hér að framan. Hér er
gert ráð fyrir að ný álver séu af stærð sem samsvari 2000 GWh
orkunotkun á ári og komi inn í tveimur jafnstórum áföngum. Það
er því eitt og hálft álver af þeirri stærð sem rúmast innan
þeirra marka í nýjum stóriðjumarkaði sem hér var gert ráð
fyrir til aldamóta, auk þriggja smærri iðnaðarkosta. í töflu
2.4.1 má sjá yfirlit yfir stóriðjuverin og í töflu 2.4.2 er
yfirlit yfir orkuframkvæmdir.

TAFLA 2.4.1

NÝ STÓRIÐJUVER, LEIÐ S-3

Áramót 1985/86 Kísilmálmverksmiðja
á Reyðarfirði 345 GWh

1986/87 Natríumklóratverksmiðja
á Reykjanesi 170 GWh

1990/91 Álverksmiðja í Eyjafirði,
fy rri áfangi 1000 GWh

1993/94 Ál verksm iðja í Eyjafirði,
seinni áfangi 1000 GWh

1994/95 Stækkun Járnblendiverksmiðjunnar
á Grundartanga um 1 ofn 250 GWh

1997/98 Álverksmiðja í Þorlákshöfn,
fy rri áfangi 1000 GWh
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Árið 1984
1985
1986
1986
1986
1988
1988
1989
1990
1990
1990
1991
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1995
1997
1997
1997
1997
1999

UPPBYGGINGARLEIÐIR

TAFLA 2.4.2

YFIRLIT YFIR ORKUFRAMKVÆMDIR, LEIÐ S-3

Sultartangastífla
Kvíslaveitur minni og stækkun Þ6risvatns
Kvíslaveitur meiri og stækkun Þ6risvatns
Stækkun Búrfells, 70 MW
Sprengisandslína, 220 kV
Blönduvirkjun
Tengilínur Blönduvirkjunar, 132 kV
Blanda-Hrútatunga, 132kV lína
Flj6tsdalsvirkjun, 2 vélar
Tengilínur Flj6tsdalsvirkjunar. 132 kV
Flj6tsdalsvirkjun-Akureyri, 220 kV lína
Búrfell-Ísal, 220 kV lína
Flj6tsdalsvirkjun, 3. vél
Sultartangavirkjun
Sultartangavirkjun-Búrfell, 220 kV lína
Blönduvirkjun-Akureyri, 220 kV lína
Vatnsfellsvirkjun
Vatnsfellsvirkjun-Sigalda, 220 kV lína
Búðarhálsvirkjun
Kr6ksvirkjun
Kr6ksvirkjun-Sprengisandslína, 220 kV lína
Kr6ksvirkjun-Geitháls, 220 kV lína
Burfellslína II-Þorlákshöfn, 220 kV lína
Bjallavirkjun
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UPPBYGGINGARLEIÐIR

3. KAFLI

NÝ STÓRIÐJUVER,

STÆRÐ OG STAÐSETNING

Þegar kannaður er kostnaður raforkukerfisins vegna stóriðju-
vera, skiptir stærð og staðsetning þeirra miklu máli. Við gerð
þeirra stóriðjuleiða sem hér voru athugaðar, var tekið tillit
til þeirrar stefnu um röðun virkjana sem liggur fyrir frá
stjórnvöldum og reynt að finna "skynsamlega" staðsetningu
fyrir ný st6riðjuver í samræmi við þá kerfisuppbyggingu sem af
virkjunarröðuninni leiðir.

Á stefnuskrá stjórnvalda er bygging kísilmálmverksmiðju á
Reyðarfirði árið 1985 og er í öllum stóriðjuleiðunum gert ráð
fyrir þeirri verksmiðju. Sú verksmiðja gerir það að verkum, að
nauðsynlegt er að byggja Sprengisandslínu þegar árið 1986 ef
tryggja á orkuafhendingu til verksmiðjunnar.

Þegar Fljótsdalsvirkjun er byggð, er nauðsynlegt að leggja 220
kV línu frá henni til annarra landshluta til að tryggja
eðlilegan rekstur kerfisins. Ódýrast er að byggja línu til
Akureyrar og við tilkomu hennar skapast góð skilyrði til
uppbyggingar orkufreks iðnaðar á Akureyri þar sem þangað
liggja þá Lvær 220 kV línur, önnur frá Fljótsdalsvirkjun og
hin frá Þjórsársvæðinu auk þess sem Blönduvirkjun tengist
Akureyri um byggðalínukerfið. Það er því mJog heppilegt að
byggja upp stóriðju á Akureyri samhliða Fljótsdalsvirkjun. Ef
stóriðjan er að svipaðri stærð eða minni en álverið í Straums-
vík dugar það kerfi sem hér hefur verið nefnt til að anna
verksmiðjunni og almenna markaðnum á Norðurlandi. Verði
iðjuverið mun stærra, t.d með 2000 GWh ársnotkun er líklegt að
byggja þurfi 3ju 220 kV línuna til Akureyrar og þá frá
Blönduvirkjun.

Stækkun álversins í Straumsvík um einn kerskála hefur þau
áhrif, að flýta verður nýrri línu frá Þjórsársvæðinu til
Reykjavíkur um nokkur ár. Umframgeta flutningskerfisins er þó
það mikil næstu árin, að ekki er þörf á þeirri línu samtímis
stækkuninni verði hún fyrir 1990. Reiknað er með að þessi nýja
lína liggi frá Búrfelli að Ísal (hvort sem af stækkun Ísal
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verður eða ekki) og fari svokallaða syðri leið sem liggur rétt
við Þorlákshöfn.

Eftir að nyJa línan til Reykjavíkur (Ísal) hefur verið byggð,
liggur beint við að nýta hana einnig fyrir stóriðju í Þorláks-
höfn. Auk þessarar línu er hægt að taka Búrfellslínu II í
sundur í Ölfusinu og byggja tvær nýjar línar frá þeim stað að
Þorlákshöfn þannig að Búrfellslína II lengist, en gengur í
gegnum Þorlákshöfn í staðinn. Með þessum aðgerðum er orku-
afhending til stóriðju í Þorlákshöfn vel tryggð. Það er því
hagstætt út frá sjónarmiði raforkuframleiðanda að stóriðja í
Þorlákshöfn komi á eftir eða samtímis þeirri nýju línu til
Reykjavíkur sem áður var minnst á.

Eftir tilkomu Blönduvirkjunar verður um tiltölulega litla
flutninga að ræða um Brennimel vestur á land. Hægt er því að
auka st6riðjuna á Grundartanga án þess að það leiði til
fjárfestinga í kerfinu. Í þeim stóriðjuleiðum sem hér voru
athugað ar var ekki gert ráð fyrir meiri aukningu stóriðju á
Grundartenga en sem samsvarar einum ofni Járnblendiverk-
smiðjunnar. Kerfislega séð má sú stækkun verða hvenær sem er.

Hér var einnig gert ráð fyrir Natríumk16ratverksmiðju á
Reykjanesi. Eins og raforkukerfið er nú á Suðurnesjum, er ekki
hægt að tengja hana við það kerfi. Innan nokkurra ára er
nauðsynlegt að byggja nýja línu þangað vegna almennna mark-
aðarins og er því heppilegt að ~íða með verksmiðjuna fram yfir
þá aðgerð.

Eins og fram hefur komið hér að framan var reynt að stilla upp
stóriðjuleiðum sem kalla má "skynsamlegar". Ef breytt er út
frá þeim staðsetningum sem hér voru nefndar má í mörgum
tilvikum búast við kostnaðarauka. Þetta gildir einnig um
tímasetningu iðjuveranna. Í hnotskurn þýðir þetta það. að
velja verður stærð, tímasetningu og staðsetningu st6riðju
saman við röðun og tímasetningu virkjana. Á þann hátt má fá
hagstæðustu uppbygginguna.
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4. KAFLI

KOSTNAÐUR ORKUVERA OG
FLUTNINGSVIRKJA

Kostnaður við virkjanir og flutningsvirki er á verðlagi í
september 1981 (vísitala 811). Kostnaðarverð virkjana er
fengið úr áætlunum hönnuða, en línudeild LV hefur áætlað
kostnað við flutningsvirki. í töflu 4.1 má sjá verð virkjana
og í töflu 4.2 er verð flutningsvirkja.

TAFLA 4.1

VIRKJUNARKOSTNAÐUR Á VERÐLAGI í SEPT. 1981 (VíSITALA 811)
(Verð án fjármagnskostnaðar)

Virkjun Afl Orkuvinnslugeta Kostnaður
MW GWh M.kr.

Sultartangastífla 130 211
Kvíslaveitur og
stækkun Þórisvatns 580 393
Stækkun Búrfells
1 • áfangi 70 220 366
Stækkun Bðrfells
2. áfangi 70 151
Blönduvirkjun, byggð
í einum áfanga * 150 770 886
Blönduvirkjun
1 • áfangi * 90 420 703
Blönduvirkjun
2. áfangi 90 350 260
Sultartangavirkjun * 120 660 1047
Fljótsdalsvirkjun
1 • ár., vél 1 og 2* 174 1050 1359
Fljótsdalsvirkjun
2. ár. , vél 3 87 300 543
Vatnsfellsvirkjun 100 435 543
Búðarhálsvirkjun 115 580 842
Króksvirkjun 225 1140 1852
Bjallavirkjun 70 385 631

*) Tengilínur virkjana við kerfið innifaldar í verði

Athugasemdi

i leið L-O

í leið L-O

i leið L-O
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TAFLA 4.2

KOSTNAÐUR VIÐ FLUTNINGSVIRKI Á VERÐLAGI Í SEPT .1981 (VíSITALA 811)

(Verð án fjármagnskostnaðar)

Flutningsvirki Spenna Verð

kV M.kr
Sprengisandslína 220 173
Blanda-Hrútatunga 132 37
Búrfell-Ísal 220 94
Flj6tsd.v.-Akureyri 220 139
Vatnsfell-Sigalda 220 5
Kr6ksvirkjun-Geitháls 220 113
Kr6ksvirkjun-Spr.s.lína 220 18
Búrfell slína II-Þorlákshöfn 220 28
Blönduvirkjun-Akureyri 220 108

Athugasemdir

220 kV tengivirki á
Akureyri innifalið.

Tvær línur
Tvær línur
220 kV tengivirki við
Blöndu innifalið
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Fylgiskjal IV.

VERKFRÆÐISTOFNUN
HÁSKÓLA ÍSLANDS
HJARÐARHAGI 2-6

107 REYKJAVÍK
1983-01-27/PM, ÞH

Iðnaðarráðuneytið,
hr. Hjörleifur Guttormsson, iðnaðarráðherra
og Páll Flygenring, ráðuneytisstjóri
Arnarhvoli,
Reykjavík

Hér með sendum við niðurstöður útreikninga á greiðsluröðum tengdum raforkuöflun
og raforkusölu eins og um er beðið í bréfi ráðuneytisins frá 24. janúar 1983 (I/141.5).

Þær upplýsingar, sem þessir útreikningar byggjast á, er að finna í bréfi ráðuneytisins og
fylgiskjölum með því. Niðurstöður útreikninganna eru þessar:

1. Núvirði nettógreiðsluraðar við upphaf árs 1969 en á verðlagi þriðja ársfjórðungs 1982, í
1000 USD miðað við tvennskonar verðlagsvísitölu USD er:

Vextir Verðlag iðnaðar- Heildsölu-
% vöru verðlag

0 -27156 -22972
I -31743 -278Il
2 -34794 -31094
3 -36686 - 33201
4 -37709 -34423
5 -38083 -34981
6 -37976 -35045
7 -37519 -34746
8 -36808 -34184

Í stórum dráttum er því núvirðið neikvætt á bilinu 23 milljónir USD til 38 milljónir USD
eftir því hvaða vöxtum á bilinu 0%-8% er reiknað með og örlítill munur eftir því hvaða
verðlagsvísitala er notuð.

2. Þar sem núvirði er neikvætt, á hugtakið innri vextir ekki við en á hinn bóginn reiknast
núvirði núll ef vextir eru taldir -2.5% (miðað er við heildsöluverðlag USD) eða -
2.9% (miðað við verðlag iðnaðarvöru USD).
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3. Árafjöldi sem líður þar til að téð núvirði verður núll er þessi:

Vextir Verðlag iðnaðar- Heildsölu-
% vöru verðlag

0 29 ár 29 ár
2 35 ár 33 ár
4 eftir 2014 44 ár
6 eftir 2014 eftir 2014

4. Árleg viðbót við tekjuröðina 1969-1994 til þess að núvirði nettó greiðsluraðarinnar
verði núll er þessi:
(Verðlag 1982 í 1000 USD).

Vextir Verðlag iðnaðar- Heildsölu-
% vöru verðlag

0 1044 884
1 1393 1220
2 1729 1545
3 2052 1857
4 2359 2154
S 2649 2422
6 2921 2695
7 3173 2938
8 3405 3162

Við teljum rétt að láta niðurstöðu nr. 4 fylgja með enda þótt ekki hafi verið um hana
beðið.

Virðingarfyllst,
f. h. Reiknifræðistofu Raunvísindastofnunar Háskóla Íslands.

Þorkell Helgason.

f. h. Verkfræðistofnunar Háskóla Íslands.
Pétur K. Maack.

254



IÐNAÐARRÁÐUNEYTIÐ
ARNARHVOLI, REYKJA VíK

Verkfræðistofnun Háskóla Íslands, og
Reiknifræðistofa Raunvísindastofnunar n.t.
Hjarðarhaga 2,
107 Reykjavík

1.141.5 24. janúar 1983

Ráðuneytið óskar hér með eftir, að Verkfræðistofnun H.Í. og Reiknifræðistofa
Raunvísindastofnunar H.Í. taki að sér eftirfarandi verkefni, sem tengist mati á hagkvæmni
raforkusamnings Landsvirkjunar við Íslenska álfélagið hf., sbr. upplýsingar frá Landsvirkj-
un, sem fylgja með bréfi þessu:

1. Finna innri vexti og núvirði meðfylgjandi nettó-tekjuraðar, sem Landsvirkjun hefur lagt
fram, á verðlagi ársins 1982.
Ráðuneytið óskar eftir því, að núvirðismatið miðist við 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7% og
8% raunverulega ávöxtunarkröfu.
Tekjuröðin er í bandaríkjadölum á verðlagi hvers árs.
Ráðuneytið telur fullnægjandi að staðvirða þessa tekjuröð með bandarísku heildsölu-
verðlagi (wholesale price index) eða bandarísku iðnaðarvöruverðiagi (industrial goods
price index).
Frá og með árinu 1983 telur ráðuneytið rétt að fylgja forsendum Landsvirkjunar og
miða við 6% verðbólgu í bandaríkjamynt.

2. Finna þann fjölda rekstrarára, sem nauðsynlegur er til að ofangreint staðvirt núvirði nái
núllgildi.
Hvað þessa útreikninga snertir nægir að miða við 4% og 6% ávöxtunarkröfu.
Ef í ljós kemur, að téður árafjöldi sé yfir 26, telur ráðuneytið rétt að miða við
meðfylgjandi tekjuröð eftir 1994, sem tekur tillit til ákvæða aðalsamnings um
endurskoðun raforkuverðs 1994 og 2004, en fylgir að öðru leyti forsendum Landsvirkj-
unar um hækkun álverðs. Rétt er að reikna áfram með 6% árlegri hækkun útgjalda.
Ef í ljós kemur, að umræddur árafjöldi er yfir 46, þ. e. núvirði nær ekki núgildi á
samningstíma, er ekki ástæða til að reikna árafjöldann sérstaklega.
Ráðuneytið óskar eftir, að verk þetta verði leyst af hendi sem allra fyrst og því kynntar

niðurstöður bréflega.
Hjörleifur Guttormsson.

I Páll Flygenring.
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Fylgiskjal VI.

IÐNAÐARRÁÐUNEYTIÐ
18. október 1982.

Yfirverð á aðföngum ISAL 1975-1981 samkvæmt niðurstöðu Coopers & Lybrand.

Ár
Súrál Anóður Alls

Þús/USD Þús/USD Þús/USD

5828 I 343 7 171
3 162 962 4124

679 2 192 2871
2532 3038 5570
2279 2463 4742
2 160 3 119 5279

965 717 1682

17605 13834 31 439

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

Samtals

Heildaryfirverð á aðföngum á tímabilinu 1975-1981 reyndist því samtals nema 31,4
milljónum bandaríkjadala, eða tæpum 470 milljónum íslenskra króna miðað við gengi 15.
október 1982.

Við endurskoðun á ársreikningum fyrir árið 1980 og 1981 voru reikningar ÍSAL
ennfremur leiðréttir vegna afskrifta um samtals 4,4 milljónir bandaríkjadala, eða um 66
milljónir ísl. króna miðað við gengi 15. október 1982.

Samtals hefur hagnaður ÍSAL á tímabilinu 1975-1981 því verið um 35,8 milljónum
bandaríkjadala meiri en bókhaldið hefur gefið til kynna, sem jafngildir á gengi 15. október
1982 um 536 milljónum íslenskra króna.

Á sama tíma hefur ÍSAL greitt fyrir raforku svo sem hér segir:

Ár
Raforkugreiðslur

(ÞÚs./USD)

1975 .
1976 .
1977 .
1978 .
1979 ..
1980 .
1981 ..

3081
4058
4920
5771
6458
7901
7837

Samtals 40026

Miðað við gengi 15. október 1982 nema raforkugreiðslur ÍSAL á umræddu tímabili um
587 milljónum íslenskra króna.

Ef sex ára tímabilið 1975-1980 er tekið sérstaklega kemur í ljós að raforkugreiðslur
ÍSAL á því tímabili nema hér um bil nákvæmlega sömu upphæð og vantalinn hagnaður á
sama tímabili, eða 32,2 milljónir bandaríkjadala í raforkugreiðslur á móti 32,9 milljónum
bandaríkjadala í vantalinn hagnað.
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Fylgiskjal VII.

Bréf Álviðræðunefndar til iðnaðarráðherra um endurákvörðun framleiðslugjalds Íslenska
álfélagsins h.f.

ÁLVIÐRÆÐUNEFND

21. nóvember 1982.
Hr. iðnaðarráðherra
Hjörleifur Guttormsson
Iðnaðarráðuneytinu
Arnarhvoli
101 Reykjavík.

, ...
I skipunarbréfi iðnaðarráðuneytisins til Alviðræðunefndar, dagsettu 31. júlí 1981, er

nefndinni falið:
1. að eiga viðræður við Alusuisse um skoðanaágreining fyrirtækisins og ríkisstjórnarinnar

vegna samninga aðilanna um álbræðslu í Straumsvík og endurskoðun á þeim samn-
ingum.

2. að vera iðnaðarráðuneytinu til ráðgjafar um aðgerðir í málinu.
Viðræður nefndarinnar við fulltrúa Alusuisse, sem fram fóru 5. ágúst 1981 og 3.-4.

desember 1981, leiddu ekki til niðurstöðu um ágreiningsmál aðilanna. Fundi nefndarinnar
með Alusuisse sem ákveðinn hafði verið 3. mars var aflýst einhliða af Alusuisse.

Fundir sem iðnaðarráðherra átti með dr. Paul Miiller, formanni framkvæmdastjórnar
Alusuisse, 25. og 26. mars sl. og aftur 5. og 6. maí sl. leiddu heldur ekki til niðurstöðu og var
viðræðum slitið að svo stöddu.

Með hliðsjón af þessari stöðu hefur Álviðræðunefnd kannað hugsanlegar leiðir fyrir
ríkisstjórnina til meðferðar á ágreiningsmálum við Alusuisse vegna viðskipta Ísals og
útreiknings á framleiðslugjaldi Ísal fyrir árin 1975-1979. Voru lögmenn í nefndinni þeir
Ragnar Aðalsteinsson hrl. og Hjörtur Torfason hrl. beðnir að afla lögfræðilegrar álitsgerðar
um það hvort unnt væri, án þess að það bryti í bága við ákvæði aðalsamnings og þrátt fyrir
ákvæði 29. greinar samningsins, að taka til endurskoðunar útreikning og álagningu
framleiðslugjalds fyrirtækisins vegna fyrri ára.

Lögmennirnir fengu til liðs við sig, með samþykki nefndarinnar, Benedikt Sigurjóns-
son, fyrrverandi hæstaréttardómara. Benedikt Sigurjónsson og Ragnar Aðalsteinsson
skiluðu nefndinni álitsgerð dags. 13. október 1982 og fylgir hún hér með.

Meginniðurstöður álitsgerðar þeirra Benedikts Sigurjónssonar og Ragnars Aðalsteins-
sonar eru eftirfarandi:

1. Ein af almennum grundvallarreglum skattaréttar , sem orðuð er í íslenskum skattalögum
nr. 75/1981, er að endurákvarða megi skatt á skattaðila, ef í ljós kemur að honum hefur
ekki verið gert að greiða skatt af öllum tekjum sínum eða eignum og skiptir þá ekki máli
hvort um refsiverða háttsemi er að ræða eða ekki.
Hvorki lokaákvæði gr. 29.05 eða önnur ákvæði í aðalsamningi útiloka að þessari
almennu reglu skattaréttarins verði beitt um framleiðslugjald Ísals.
Teljist sannað að upplýsingar skattaðilans séu ekki í samræmi við aðalsamning og
leiðrétting leiði til hærri nettóhagnaðar og hærra framleiðslugjalds. þá er heimilt að
áætla skattaðilanum tekjur að nýju, allt eftir framkomnum gögnum og endurákvarða
framleiðslugj aldið.
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2. Réttur stjórnvalda til að endurákvarða skattaðila skatt sætir þeim takmörkunum í
íslenskum skattalögum að endurákvörðun getur aðeins náð til skatts vegna tekna og
eigna síðustu sex ára á undan því ári sem endurákvörðunin fer fram. Eðlilegt er því talið
að þessi regla eigi við um framleiðslugjald Ísal og megi endurákvarða framleiðslugjald
vegna ársins 1976 og síðari ára, enda fari endurákvörðunin fram á þessu ári.

3. Í VI. kafla aðalsamnings er byggt á því að Ísal og Alusuisse sendi gögn og upplýsingar
um framleiðslugjaldið til ríkisstjórnar Íslands, þ. e. iðnaðarráðuneytisins og fjármála-
ráðuneytisins. Er ríkisstjórninni heimilt að ákveða hvaða stjórnvald komi fram gagnvart
Ísal og Alusuisse um framleiðslugjaldsmál. Í framkvæmd hefur fjármálaráðuneytið falið
ríkisendurskoðun að yfirfara framleiðslugjaldsskýrslur og hafa eftirlit með þeim, en
ráðuneytið hefur sjálft annast málið að öðru leyti. Fjármálaráðherra er þó heimilt að
ákveða að fela skattyfirvöldum að annast slíka endurálagningu , en þá væri eðlilegast að
fela það skattstjóranum í því umdæmi sem Ísal starfar í.

4. Engin afstaða er tekin í álitsgerðinni til þess hvort íslensk stjórnvöld hafi í höndum gögn,
sem heimili þeim að endurákvarða framleiðslugjald Ísal vegna fyrri ára.
Þá hafa nefndinni borist skýrslur endurskoðunarfyrirtækisins Coopers & Lybrand

dagsettar 7. október 1982:
1. Icelandic Aluminium Company Ltd. Anode pricing 1980.
2. Icelandic Aluminium Company Ltd. Anode pricing 1975-1979.
Fyrri skýrslan er endanlegt mat C/L á verðlagningu Alusuisse á rafskautum til Ísal árið

1980 með hliðsjón af ákvæðum aðalsamnings um viðskipti milli óskyldra aðila. Jafnframt er í
skýrslunni endanleg og fyrirvaralaus (að undanskildum fyrirvara um heimild Ísal til að leggja
20% hagnaðar í varasjóð) niðurstaða C/L um endurreiknaðan hagnað og framleiðslugjald
þar af.

Niðurstaða C/L um verðlagningu á rafskautum er svipuð og áður var sett fram með
fyrirvara vegna væntanlegra frekari upplýsinga frá Alusuisse, þ. e. að um yfirverð hafi verið
að ræða árið 1980, er nemi $ 3.176.000. Í fyrri skýrslu endurskoðendanna frá 27. ágúst 1981
hafði yfirverðið verið talið $ 3.210.000.

Að teknu tilliti til allra annarra þátta sem áður voru komnir fram og endurskoðendurnir
töldu að bæri að breyta í reikningum Ísal, er niðurstaða endurskoðendanna sú, að rétt
reiknaður hagnaður Ísal árið 1980 sé $ 13.966.000 og framleiðslugjald þar af eigi að vera $
4.888.000. Þar af voru greiddir við útskipun árið 1980 $ 2.313.000. Viðbótarframleiðslugjald
verði þannig $ 2.575.000.

Síðari skýrslan er með sama hætti mat endurskoðendanna á verðlagningu Alusuisse á
rafskautum til Ísal á árunum 1975-1979, sem að mestu er byggð á gögnum frá Aluchemie,
dótturfyrirtæki Alusuisse í Hollandi, og staðfest hafa verið af endurskoðunarfyrirtækinu
Price-Waterhouse að beiðni Alusuisse. Niðurstöður Coopers & Lybrand í þessu efni eru
þær, að einnig á þessum árum hafi rafskaut verið of hátt verðlögð til Ísal miðað við mat C/L
á eðlilegu verði milli óskyldra aðila á þessu tímabili. Nemur heildaryfirverðið eftirfarandi
upphæðum:

Ár
Heildaryfirverð
á rafskautum $

1975 .
1976 .
1977 .
1978
1979 .

$ 1.353.000
$ 962.000
$ 2.192.000
$ 3.038.000
$ 2.463.000

Alls $ 9.998.000
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Í skýrslu Coopers & Lybrand dags. 6. júlí 1981:
Icelandic Aluminium Company Ltd. Arm's length prices for alumina Ist January 1975
to 30 June 1980

kemur fram að útreiknað verð á súráli sem telja má dæmigert fyrir viðskipti milli óskyldra
aðila og er í samræmi við ákvæði aðstoðarsamnings um bestu fáanlegu kjör, er verulega
undir þeim verðum sem Alusuisse hefur selt súrál á til Ísal á þessu sama tímabili. Telur ClL
að yfirverð á súráli til Ísal hafi verið eftirfarandi:

Ár
Yfirverð á súráli

$

1975
1976
1977
1978
1979

5.828.000
3.162.000

679.000')
2.532.000
2.279.000

Alls 14.380.()OO

x) að teknu tilliti til afturvirks afsláttar sem Alusuisse veitti Ísal á þessu ári og nam $ 2.263.280.

Það er skoðun Álviðræðunefndar að niðurstöður Coopers & Lybrand séu haldbærasta
matið á verðlagningu Alusuisse' á þessum mikilvægu hráefnum til Ísal með hliðsjón af
ákvæðum í grein 27.03 í aðalsamningi um "viðskipti óháðra aðila" og ákvæði í grein 2.03 (e) í
aðstoðarsamningi um rekstur, er kveður á um að Alusuisse skuli aðstoða Ísal við að útvega
þau á "bestu fáanlegu kjörum".

Samkvæmt álitsgerð lögfræðilegra ráðunauta nefndarinnar eru eins og að framan
greinir lagalegar forsendur fyrir því að endurreikna framleiðslugjald Ísals 1975-1979 og
leggja á fyrirtækið í samræmi við það.

Nefndin telur hinsvegar að rétt sé að haga meðferð þessara mála í ljósi bréfs Alusuisse
til ríkisstjórnarinnar Hl nóvember 1982, þar sem fyrirtækið lýsir sig reiðubúið til samninga
við íslensk stjórnvöld bæði um meðferð gömlu ágreiningsmálanna og framtíðarskipti.
þ. m. t. hækkun raforkuverðs. Nefndin telur því ekki rétt að grípa til aðgerða í skattamálum
við núverandi aðstæður.

Nefndin álítur tilboð Alusuisse að mörgu leyti aðgengilegt. Telur hún að líta beri á lið 1.
og 2. í bréfi Alusuisse sem samtengdan grundvöll til samningsgerðar, þannig að ef hægt er að
fá viðunandi samkomulag um grundvöll til samninga um framtíðarsamskipti. þá megi setja
deilumál vegna fortíðarinnar í þann farveg sem gert er ráð fyrir í 1. lið bréfsins, með vissum
breytingum þar á. Vill nefndin í þessu sambandi benda á eftirtalin atriði:
- Að íslensk skattayfirvöld eða Coopers & Lybrand endurreikni skatta ef til kemur

samkvæmt 1. b.
- Tímasetja þarf gildistöku raforkuverðhækkunar og helst að tímagreina hve mikil fyrsta

áfangahækkun skuli vera.

Með kveðju,

Vilhjálmur Lúðvíksson, formaður
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Fylgiskjal VIII.

Álitsgerð
um álagningu framleiðslugjalds á Íslenska álfélagið hf.

(Benedikt Sigurjónsson, fyrrverandi hæstaréttardómari og Ragnar Aðalsteinsson, hrl.)

I
Ákvæði um skatta og gjaldskyldu Ísal eru í VI. kafla aðalsamnings íslensku ríkisstjórn-

arinnar og Swiss Aluminium Ltd. dags. 28. mars 1966 með áorðnum breytingum dags. 25.
október 1969 og 10. desember 1975.

Þau atriði sem hér skipta máli eru að Ísal greiðir framleiðslugjald í stað allra skatta,
venjulegra og sérstakra, með nokkrum undantekningum. Framleiðslugjaldið miðast við
magn framleiðslu og heimsmarkaðsverð á áli. Þó er sú takmörkun þar á gerð um lágmark að
framleiðslugjaldið skal ekki vera lægra en US $ 20 á smálest (grunntaxtinn) eða 35% af
nettóhagnaði félagsins, hvort sem hærra er. Jafnframt er sett hámarks ákvæði þess efnis að
framleiðslugjaldið skuli ekki verða hærra fyrir þá sök að leiðréttum taxta hafi verið beitt en
nemur 55% af nettóhagnaði félagsins, eins og hann er skilgreindur í aðalsamningi aðilanna.

Vegna þessara lágmarks- og hámarksákvæða er óhjákvæmilegt að íslensk stjórnvöld
fylgist með rekstrarafkomu Ísal í því skyni að tryggja réttar skattgreiðslur af hálfu félagsins.
Aðstaðan til þess markast af ákvæðum í aðalsamningnum, þar sem m. a. er mælt svo fyrir um
að grundvalla beri útreikning nettóhagnaðar á viðurkenndum bókhaldsreglum sem eiga við
um iðnaðarfyrirtæki af sams konar stærð og Ísal, og samkvæmt hlutlægum mælikvarða á
viðskiptaháttum milli óskyldra aðila að því er varðar öll viðskipti Ísal. Síðast nefnda ákvæðið
hefur það hlutverk að koma í veg fyrir að Alusuisse og Ísal geti einhliða ákveðið á hvaða
verði aðföng og afurðir álversins eru færð í bókhaldi og ráðið þannig hinni bókhaldslegu
afkomu.

II
Í 29. gr. aðalsamnings er fjallað um greiðslu- og uppgjörshætti framleiðslugjaldsins.

Í gr. 29.01 segir m. a. að hið gjaldskylda framleiðslugjald skuli reiknað á grundvelli
farmskírteina og flutningsskjala og samkvæmt bókum Ísal, og sé háð eðlilegum aðgerðum
varðandi sannprófun og eftirlit. Í gr. 29.03 er fjallað um framleiðslugjaldsskýrslu fyrir liðið
almanaksár er gefi heildaryfirlit um gjaldið reiknað eftir framleiðslumagni og heimsmark-
aðsverði og sagt að hún skuli háð eðlilegum aðgerðum til sannprófunar og eftirlits af hálfu
ríkisstjórnarinnar. Í gr. 29.05 eru ákvæði sem heimila hvorum aðila fyrir sig að krefjast
endurreiknings á framleiðslugjaldi með vísan til nettóhagnaðar. Sé krafist slíks endur-
reiknings hefur Alusuisse byrðina um að sanna nettóhagnað Ísal með endurskoðuðum
reikningum er leggja ber fram við ríkisstjórnina ásamt skýrslu um endurreikninginn.
Reikningar þessir skulu samdir af óháðum löggiltum endurskoðendum, sem Alusuisse velur.
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Í gr. 29.06 er síðan sagt að ríkisstjórnin hafi rétt til að skipa alþjóðafyrirtæki óháðra löggiltra
endurskoðenda til að yfirfara og sannprófa reikningana og heimilist endurskoðendunum að
framkvæma þá athugun á bókum og skjölum Ísal, sem þeir kunna að telja nauðsynlega.

Í gr. 29.05 í lokin segir að ef hvorugur aðili krefjist endurreiknings áframleiðslugjaldinu
vegna einhvers árs skuli það talið endanlega ákveðið með framleiðslugjaldsskýrslunni fyrir
árið, eins og hún liggi fyrir sannprófuð.

Í 29. gr. aðalsamningsins er ætíð talað um ríkisstjórnina sem þann aðila er veiti viðtöku
upplýsingum frá Ísal og Alusuisse um framleiðslugjald og greiðslu þess. Hefur þetta verið
framkvæmt þannig, að allar upplýsingar, sem lúta að framleiðslugjaldi, hafa verið sendar
iðnaðarráðuneyti og fjármálaráðuneyti, en ekki til skattstjóra.

Allar upplýsingar um aðra skatta og gjöld, sem skattstjórar fjalla að jafnaði um og Ísal
ber að greiða, hafa hinsvegar verið sendar skattstjóranum í Reykjanesumdæmi og er þar átt
við lífeyristryggingagjald, slysatryggingagjald, atvinnuleysistryggingagjald, launaskatt, iðn-
aðargjald og vinnueftirlitsgjald. Hafa framtöl Ísal um þessi gjöld verið með fyrirskipuðum
hætti og hefur skattstjóri lagt gjöldin á Ísal með venjulegum hætti.

III
Það er ein af grundvallarreglum skattaréttarins, að endurákvarða megi skattaðila skatt,

ef í ljós kemur að honum hefur ekki verið gert að greiða skatt af öllum tekjum sínum eða
eignum og skiptir þá að jafnaði ekki máli hvort skattaðili hefur gerst sekur um refsiverða
háttsemi eða ekki. Það er ennfremur meginregla í skattarétti, að stjórnvöld verða að sýna
fram á og sanna að á skattaðilann hafi ekki verið lagðir jafnháir skattar og tekjur hans og
eignir gefa tilefni til, við upphaflega ákvörðun skattsins. Takist þessi sönnun, þá er
skattyfirvöldum almennt talið heimilt að áætla tekjur og eignir þannig að ekki sé hætt við að
fjárhæðir séu áætlaðar lægri en þær eru í raun og veru og ákvarða skatta hans í samræmi við
þá áætlun.

IV
Þær almennu reglur skattaréttarins, sem að framan greinir og þekktar eru í rétti flestra

ríkja, eru á Íslandi orðaðar í lögum um tekjuskatt og eignarskatt nr. 75/1981. Úrlausnarefnið
er hér hvort Ísal sé undanþegið þessum almennu grundvallarreglum með ákvæðum
aðalsamnings, einkum lokaákvæði gr. 29.05, sem fyrr er vísað til. Það er álit okkar að hvorki
síðast greint ákvæði né önnur ákvæði í aðalsamningi útiloki að fyrrgreindum almennum
reglum skattaréttarins verði beitt um framleiðslugjald Ísals. Það er skilningur okkar að komi
í ljós að Ísal hafi ekki verið gert að greiða það framleiðslugjald sem því ber að greiða
samkvæmt aðalsamningi, þá sé heimilt að endurákvarða framleiðslugjaldið, enda sýni
stjórnvöld fram á að þau gögn sem Ísal lagði fram og upphaflega var byggt á hafi ekki verið í
samræmi við ákvæði aðalsamnings, þ. á m. um að við útreikning nettóhagnaðar skuli beitt
hlutlægum mælikvarða á viðskiptaháttum milli óskyldra aðila að því er varðar verð á t. d.
aðföngum og afurðum. Við teljum hinsvegar að íslensk stjórnvöld verði að sanna að Ísal hafi
ekki verið gert að greiða framleiðslugjald í samræmi við ákvæði aðalsamnings til að unnt sé
að endurákvarða Ísal framleiðslugjald í þeim tilvikum sem heimild til endurútreiknings Í gr.
29.05 er ekki notuð. Teljist sannað, að upplýsingar skattaðilans séu ekki Í samræmi við
aðalsamning og leiðrétting leiði til hærri nettóhagnaðar og hærra framleiðslugjalds, þá
teljum við að heimilt sé að áætla skattaðilanum tekjur að nýju, allt eftir framkomnum
gögnum, og endurákvarða framleiðslugjaldið.

V
Réttur stjórnvalda til að endurákvarða skatt skattaðila sætir almennt takmörkunum á

þann veg, að hann fellur niður að vissum tíma liðnum. Í íslenskum skattalögum hefur lengi
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verið miðað við 6 ár og er reglan orðuð þannig í 1. mgr. 97. gr. 1. nr. 75/1981 um tekjuskatt
og eignarskatt, að heimild til endurákvörðunar skatta nái til skatts vegna tekna og eigna
síðustu sex ára sem næst eru á undan því ári þegar endurákvörðun fer fram.

Eðlilegt virðist að beita reglu þessari einnig um framleiðslugjald ísal og mundi
samkvæmt því mega endurákvarða framleiðslugjald vegna ársins 1976 og síðari ára, enda fari
endurákvörðun skattanna fram á þessu ári.

VI
Eins og að framan er getið, þá er í hvívetna á því byggt í VI. kafla aðalsamnings, að ísal

og Alusuisse sendi gögn og upplýsingar um framleiðslugj aldið til ríkisstjórnarinnar, og í
framkvæmd hafa slík gögn verið send til iðnaðarráðuneytisins og fjármálaráðuneytisins. Það
er álit okkar að ríkisstjórninni hafi verið og sé heimilt að ákveða hvaða stjórnvald komi fram
gagnvart ísal og Alusuisse um framleiðslugjaldsmál, bæði að því er varðar viðtöku gagna um
gjaldskyldu og fjárhæð, svo og sannprófun og eftirlit og innheimtu. Í framkvæmd hefur
fjármálaráðuneytið falið ríkisendurskoðun að yfirfara framleiðslugjaldsskýrslur og hafa
eftirlit með þeim, en ráðuneytið sjálft annast málið að öðru leyti.

Hingað til hefur fjármálaráðuneytið ekki falið skattyfirvöldum að annast eftirlit með
framleiðslugjaldi ísal og endurákvörðun þess, en þó er það augljóslega heimilt.

Niðurstaða okkar um málsmeðferð er því sú að fjármálaráðuneytið geti sjálft
endurákvarðað framleiðslugjald Ísal fyrir liðin ár eftir því sem gögn teljast leyfa. Jafnframt
teljum við að fjármálaráðherra geti ákveðið að fela skattyfirvöldum að annast slíka
endurálagningu en þá væri eðlilegast að fela það skattstjóranum í því umdæmi, sem ísal
starfar í. Gæta ber almennra reglna um málsmeðferð, þannig að skattaðilanum sé gefinn
kostur á að tjá sig um málið.

Engin afstaða er tekin í álitsgerð þessari til þess hvort íslensk stjórnvöld hafi í höndum
gögn, sem heimili þeim að endurákvarða framleiðslugjald Ísals, enda höfum við ekki gert á
því sérstaka könnun.

VII
Við ritun álitsgerðar þessarar hefur verið haft í huga ákvæði 33. gr. aðalsamnings um að

ákvæði samningsins og fylgiskjalanna skuli ein vera ráðandi um gjaldskyldu í skiptum milli
þargreindra aðila. Ennfremur ákvæði 45. gr. samningsins, um að samninginn skuli skýra,
túlka og framkvæma samkvæmt ákvæðum hans og hinna fylgiskjalanna eftir því sem unnt er
að öðru leyti eftir íslenskum lögum og þeim reglum þjóðaréttar, sem við kunna að eiga.

Reykjavík, 13. október 1982.

Benedikt Sigurjónsson
Ragnar Aðalsteinsson
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Febrúar 1981

NR. 82-3
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INNGANGUR

Með minnisblaði dagsettu 9. janúar 1981 setti iðnaðar-

ráðuneytið á fót starfshóp "til athugunar á skattlagningu

íslenska Álfélagsins h.f.".

!starfshópnum áttu sæti Árni Kolbeinsson deildarstjóri,

Halldór V. Sigurðsson ríkisendurskoðandi og Ragnar Árnason

lektor, sem gegndi stöðu formanns. Auk þeirra sat Sveinn

Arason deildarstjóri nokkra fundi starfshópsins.

1 fyrrnefndu minnisblaði frá 9. janúar sl. var hlutverk

starfshópsins nánar skýrgreint, sem hér segir:

"Starfshópnum er ætlað það verkefni, að afla gagna og

upplýsinga fyrir ráðuneytið um atriði, er varða skattlagningu

íslenska Álfélagsins h.f. eins og hún hefur þróast, og veita

ráðuneytinu ábendingar og ráðgjöf varðandi fyrirkomulag skatt-

lagningar félagsins, sem að haldi mættu koma í fyrirhuguðum

samningaviðræðum við Alusuisse um þessi efni. Starfshópnum

er í þessu sambandi m.a. ætlað að huga að skattlagningar-

aðferðum, sem helst tryggja eðlilegar skatttekjur af fyrirtæki

eins og hér um ræðir, m.a. fastan tekjustofn, sem ekki er

háður arðsemi".

Starf s h ó pnurn voru ennfremur sett eft irfarand i tímam örk:

"Æskilegt er að starfshópurinn skili áliti fyrir lok þessa

mánaðar og í síð ast a 1 ag i 6. feb rú a r 1 9 81 " .

Starfshópurinn kom saman til síns fyrsta fundar þann

13. janúar 1981. Voru fundarmenn sammála um það, að með hlið-

sjón af hlutverki hópsins væri starfstími ærið skammur. Væri

því nauðsynlegt að takmarka starfssvið hópsins verulega. Því

var á þessum fyrsta fundi starfshópsins ákveðið að einbeita

starfinu að tveimur megin verkefnum:

a) Lýsingu á þeim skattkerfum, sem íSAL hefur verið

skattlagt eftir á rekstrartíma sínum og árangri þeirra.

b ) Könnun og samanburði á skattkerfum , sem gætu reynst

hagkvæm frá sjónarmiði íslands.

265



Starfshópurinn hefur á hinn bóginn ekki framkvæmt tölu-

legan samanburð á líklegum skatttekjum af mismunandi skatt-

kerfum. Þar er um mjög tímafreka og vandasama útreikninga að

ræða, sem eðlilegast virðist að geyma þar til mótuð hefur

verið afstaða til megindrátta þeirra skattkerfa, sem vænlegust

eru talin.

Reykj av ík, 19. febrúar 1981.

Ragnar Árnason

Árni Kolbeinsson Halldór V.
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NOKKRAR SK1RGREININGAR.

f þessari skýrslu er fyl8t eftirfarandi nafngiftar-

ven jum:

1) "$" táknar bandaríska dollara.

2) "lbs" táknar enskt pund.

3) "$/lbs" táknar $ á hvert lbs.

4) "Skattkerfi 65/69" vísar til skattkerfis
skv. a ð al sam n i ng i .1 9 6 fí á s amt
viðaukasamningi 1969.

5 ) "S k att ker f i 66/7 5" vís ar til sk att k er fis
skv. aðalsamningi 1966 ásamt
v iðau kasamning i 1975.

6) Með "álverði" er jafnan átt við heimsmarkaðsverð
á 99.5% hreinum hráálsklumpum (ingots).
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1. HELSTU NIÐURSTÖÐUR. YFIRLIT.

(1) í kjölfar hinna miklu h æ k k a n a álverðs á heimsmörkuðum

eftir 1973 varð ljóst, að verðtryggingarákvæði skatt-

kerfisins 66/69 yrðu íslandi mjög hagstæð, en Alusuisse

að sama skapi óhagstæð.

Er ísland óskaði eftir endurskoðun á ákvæðum orkusölu-

sam n ing sin s , ár ið 1974, set t i Al u su is s e Þ að sk i 1Yr ó i

fyrir breytingum á honum, að gerðar yrðu viðunandi breyt-

ingar á skattkerfinu 66/69.

(Sjá nánar kafla 2, einkum 2.1; kaf la 3, einkum töflu 4; og fundar-
gerðir viðræðunefnda íslands og Alusuisse 4. -5. mars 1974 og
17. mars 1975).

(2) Með undirritun 2. viðauka við aðalsamning árið 1975,

var skattkerfinu 66/69 breytt í meginatriðum.

Sterkar líkur benda til þess, að þessar breytingar

reynist íslandi óhagstæðar, ekki síst þegar líða tekur

á samningstímabilið.

(Sjá nánar kafla 2, einkum 2.2, 2.3, og 2.4; og kafla 3, einkum
töflu 4 ).

(3) Helstu gallar núverandi skattkerfis frá sjónarmiði

íslands eru:

i) Skert verðtrygging framleiðslugjaldsins.

ii) Tengsl hámarksframleiðslugjalds við hagnað íSAL.

(iii) Endurgreiðsla skattinneignar og vextir af henni.

iv) Heimild til frádráttar varasjóðstillags frá hagnaði.

v) Takmarkanir á raunhæfu skatteftirliti.

vi) Ófullnægjandi möguleikar til endurskoðunar skatt-

reglna.

(Sjá nánar kafla 4).
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(4) Hagkvæmasta skattkerfið frá sjónarmiði íslands
virðist vera fast árlegt verðtryggt gjald.

Mikilvægasta forsenda þessarar niðurstöðu er su,
að vongildi heildartekna af slíkum skatti sé ekki
lægra en annarra skattkerfa, sem til greina koma.

(Sjá nánar kafla 5).

(5) Tvö önnur skattkerfi eru einnig mjög álitleg.
Þau eru:

i) Fast árlegt verðtryggt gjald + veltugjald.

(i i) Fast árlegt verðtryggt gjald + framleiðslugjald .

(Sjá nánar kafla 5.2, 5.3, 5.4 og 5.6, m.a. skýrgreiningar í
kafla 5.3 og 5.4).

(6) íslenska skattkerfið virðist ekki vera eins fýsi-
legt og ofangreind þrjú skattkerfi. Þessi niðurstaða
kynni þó að breytast, ef skattalögsagan færðist einnig
í íslenskar hendur.

(Sjá nánar kafla 5.5 og 5.6).

(7) Eftirtaldar breytingar á núgildandi skattkerfi
myndu vera umtalsverð hagsbót frá sjónarmiði íslands:

i) Framleiðslugjald, verðtryggt að fullu.

i i ) Hámar ksákvæði fr amle ið slug jald s afnum ið.

(iii) Skattinneign felld niður.

(Sjá nanar kafla 5.6).
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2. LÝSING SKATTKERFA.

Skattsögu íSAL má skipta í tvö tímabil. A hinu fyrra,

þ.e. frá 1969 til 30. sept. 1975, giltu skattaákvæði aðal-

. 1) f 'ð k 'ð h 2) A hi t « Þsam n 1ng sag yr sta v 1 a u a v 1 . ann. 1nu Sl L'a r a , . e .

1. okt. 1975 og til þessa dags, giltu ákvæði aðalsamnings og

annars viðauka3) við hann.

Enda þótt skattkerfinu hafi verið breytt með 2. viðauka

1975, hafa helstu einkenni þess verið óbreytt frá upphafi.

Skattstofninn er og hefur verið framleiðslumagn4) íSAL. A
þennan stofn er lagður skattur, svonefnt framleiðslugjald.

Framleiðslugjaldið breytist með hliðsjón af heim.smarkaðsverði

hrááls eftir vissum reglum og má skoða þau ákvæði sem verð-

tryggingarákvæði. Heildarupphæð framleiðslugjalds eru þó sett

mörk, bæði efri og neðri m ö r k-, Að lokum tengjast skattkerfinu

reglur um birgðasöfnun hrááls og útreikning nettóhagnaðar.

Rétt er að taka það fram, að enda þótt framleiðslugjaldið

komi í stað þorra þeirra almennu skatta sem felast í íslenskum

skattalögum, greiðir íSAL samkvæmt aðalsamningnum nokkur önnur

opinber gjöld. Meðal þessara gjalda má nefna5) stimpilgjöld,

þungaskatt og félagslegan hluta launatengdra gjalda. Árið

1978 námu þessi gjöld rúmlega þriðjungi af upphæð hins sérstaka

framleiðslugjalds. Langstærsti hluti þessara gjalda eru launa-

tengd gjöld, sem renna til íslenska tryggingakerfisins.

1) Aðalsamningur var undirritaður 28. mars 1966, sjá lög nr. 76/1966
og texta aðalsamnings, sbr. A.-deild Stjórnartíðinda 1966 bls. 189
til 265 og A.-deild Alþingistíðinda 1965 bls. 1145 til 1375.

2) 1. viðaukasamningur var undirritaður 28. október 1969, sjá lög nr.
19/1970 og texta viðaukasamnings, sbr. A.-deild Stjórnartíðinda 1970
bls. 233-243 06 A.-deild Alþingistíðinda 1969 bls. 516 til 559.

3) 2. viðaukasamningur var undirritaður 10. desember 1975, sjá lög nr.
42/1976 og texta viðaukasamnings sbr. A.-deild Stjórnartíðinda 1976
bls. 84 til 108 og A.-deilci Alþingistíðinda 1975 bls. 473 til 508.

4) Gjaldstofninn er hins vegar útskipað magn hráá1s, með vissum takmörk-
unum varðandi birgðasöfnun, sbr. ákvæði aðalsamnings um birgðahalci.

5) Sjá nánar 31. gr. aðalsamnings 1966, sbr. 1. 06 2. viðauka 1969 og
1975.
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máli

Helstu atriðin í skattkerfunum
. . 1)

sem her seg lr ;

í stu ttutveimur eru

2.1 Skattkerfið frá 1969 til 30. sept. 1975.

1 aðalatriðum var samið UJ11, að framleiðslugjald á

hverja smálest af hrááli skyldi vera:

TAFLA 1

Framleiðslugjald skv. 1. viðauka við aðalsamning.

Tím ab il*

Framleiðslugjald

$/smálest

01.10.69 - 01.10.75

01.10.75 - 01.10.84

01.10.84 - 01.06.85

01.06.85 - 01.09.87

01.09.87 - 01.10.94

12. 50

20.00

26.43

28. 57

35.00

:t Ath. dagsetningar liðinna ára í töflunni 2IU raunveruleg-
ir af'hend.ing ar-dagar- auk í.nnar- r-af or-ku , Þær d ag se tn ingar- I
eru ekki nákvænlega þær, sem v ið var miðað í umræddum
samningi.

~~~2 __Y§~~!~ygg~~g_~~~~~§~~~~~gj~~~~~
1 samningnum voru ákvæði þess efnis, að hvenær sem álver~)

3 )
hækkaði umfram $ 0.27/1bs , skyldi framleiðslugjald hækka um

$ 7.00 á smálest fyrir hvern $ 0.01, sem þetta verð hækkaði.

Hliðstæð lækkunarákvæði giltu, ef álverðið lækkaði niður fyrir

$ 0.22/1bs.

1) Nánari upplýsingar er að finna í texta ofangreindra tilvísana.

2) Þ.e. skv. upplýsingum Net a.I Bulletin um verð 99.596 hreinna
álklumpa (ingots).

3) Álverð var um $ 0.245 er aóa l semn ingur inn var gerður 1966 og um
$ 0.27 árið 1969.
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í ljósi þess,að lækkunarákvæðin hafa aldrei haft áhrif,

og voru raunar ólíkleg til þess þegar í upphafi, voru þessi

verðtryggingarákvæði mjög hagstæð íslandi. Samkvæmt þessum

reglum vex framleiðslugjaldið hlutfallslega miklu hraðar en

álverð , en álverð hefur á hinn bóginn tilhneigingu til að

... • h" 'ð 1 h . 61 1)vaxa mJog l att Vl a mennt elmsver ag .

Hin almenna framleiðslugjaldsregla var þó bundin af

lágmarks- og hámarksákvæðum .

Lágmarksákvæðið var það, að fram till. sept. 1972

skyldi framleiðslugjaldið aldrei vera lægra en $ 100 þús.

á ári hverju og a.m.k. $ 235 þús. eftir það.

Hámarksákvæðið var það, að framleiðslugjaldið skyldi

aldrei nema hærri upphæð en ~O% af nettóhagnaði íSAL
2
).

Raunar kom í ljós, að þetta hámarksákvæði var bindandi öll

rekstrarárin nema hið fyrsta (þ.e. á tímabilinu 1971-1975).

Ef framleiðslugjaldið, sem íSAL bæri að greiða á

einhverju ári næmi hærri upphæð en 50% af nettóhagnaði

íSAL, skyldi mismunurinn teljast skattinneign tSALS.

Þó skyldi lágmarksgjaldið aldrei mynda skattinneign.

Skattinneignin færðist áfram með 5% ársvöxtum og átti

reiknað framleiðslugjald umfram $ 12.50 á smálest fyrir 1.okt.

1975 og umfram $ 20.00 á smálest eftir það að vera notað til

að greiða niður skattinneignina.

Um greiðslu skattinneignar, ef einhver væri, að samnings-

tíma loknum, var ágreiningur.

félli hún niður3).

Afstaða íslands var sú, að þá

1) A tímabilinu 1950-1980 hefur raunvirði á Iv er-ö s lækkað um 0,8%
á ári að jafnaði.

2) Skýrgreining á nettóhagnaði er að finna í 27. gr. aðalsam ning s.

3) Sjá t.d. greinargerðir H.T. 7.5 1975 og e.D. Kyle 24.9 1975.
Varðandi mótrök Alusuisse, sjá Davis, Falk and WardweII 7.10 1975.
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Þar eð framleiðslugjaldið miðaðist við útskipun var

nauðsynlegt að setja reglur um birgðasöfnun íSAL. Reg lu r

þessar voru í stuttu máli þannig, að birgðir af hrááli umfram

tiltekin hámörk voru metin sem útskipun.

Þessi mörk voru:

01.10.69 - 01.06.70

01.06.70 - 01.09.72

10.000 smálestir

1 3 . 500 smá 1e st ir

01.09.72 - loka samnings-

t ím an s 23.500 smálestir.

2.2 Skattkerfið frá og með 1. okt. 1975.

Samkvæmt 2. viðauka við aðalsamninginn skyldi framleiðslu-

gjaldið vera:

01.10.69 - 01.10.75

01.10.75 - 01.10.94

12. 50

20.00

TAFLA 2

Framleiðslugjald skv. 2. viðauka við aðalsamning.

T ím ab il

Fram le iðslug ja Ld

$ / smálest

r 2. viðauka við aðalsamninginn var samið um verulega

skerta verðtryggingu framleiðslugjalds miðað við álverð.

Verðtryggingarákvæðin má í höfuðdráttum lesa úr töflu 3.

Auk frarnleiðslugjaldsins skv. 2. viðaukasamningi, sem skráð

er í 3. dálk, er framleiðslugjaldið samkvæmt upprunalegu

skattkerfi 66/69 sÝrt í fjórða dálki þeirra~ töflu. Miðað

er við grunngjald $ 20.00/smálest, en skattkerfið 66/69 gerði

raunar ráð fyrir hækkandi grunngjaldi, Bern fyrr segir.

275



TAFLA 3
Verðtrygging framleiðslugjalds skv. 1. og 2. viðauka
v ið að alsamning.

Framleiðslugjald
Álverð Skv. 2. viðauka Skv. 1. viðauka

$/lbs $/smálest $/smálest $/smálest

0.25 5Sl. 20.00 20.
0.30 661. 20.00 41.
0.40 882. 20.00 111.
0.50 1102. 24. 50 181.
0.60 1323. 28.50 2 Sl.
0.70 1543. 32.00 321.
0.80 1764. 35.00 391.
0.90 1984. 38.00 461.
1. 00 2205.' 41.00 531.
1. 50 3307. 56.00 881.
2.00 4409. 71.00 1231.

Þess ma geta, að álverð við undirritun 2. viðauka við
aðalsamning var $ 0.39/1bs, en er nú nálægt $ 0.80/1bs.

Ákvæðið um $ 235 þús. árlegan lágmarksskatt var afnumið.
Þess í stað skyldi lágmarksskattur vera það sem hærra væri,
a) 35% af nettóhagnaði 1SAL, b ) $ 20 framleiðslugjald á
smálest .

Hámarksákvæðinu var breytt þannig, að heildarskattur
skyldi nú aldrei nema hærri upphæð en 55% af nettóhagnaði
1SAL.

Það hefur hins vegar áhrif á bæði þessi ákvæði í saman-
burði við samningana 66/69, að skýrgreiningu á nettóhagnaði
1SAL var nú breytt þannig, að 1SAL var heimilt að draga allt
að 20% varasjóðstillag frá fyrri (þ.e. 66/69) skýrgreiningu
á nettóhagnaði. Miðað við skýrgreiningu skattkerfisins 66/69
var þvI skattalágmarkið nm 28-35%, en skattahámarki6 44-55% af
nettóhagnaói eftir þvi hvað 1SAL kysi að leggja mikið í vara-
sjóð.
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Ákvæðum um skattinneign var breytt { grundvallaratriðum.

al Ákveðið var, að um frekari nýmyndun skattinneignar

yrði ekki að ræða.

bl Upphæð skattinneignar var ákveðin $ 4.400 þús., sem

var um $ 40 þús. lægri upphæð en verið hefði skv.

skattkerfinu 66/691).

el Ákveðið var, að vextir af skattinneigninni skyldu

vera forvextir "Seðlabanka Bandaríkjanna" í stað

fastra 5% vaxta2).
d) Kveðið var skýrt á um það, að ógreidd skattinneign

skyldi greidd íSAL að samningstímabilinu loknu.

Við fyrri birgðahaldsreglur var bætt ákvæði þess efnis,

að eftir stækkun álversins um sem samsvarar 10.700 smálesta

afkastagetu, skyldu hámarksbirgðir teljast 27.000 smálestir.

2.3 Samanburður skattakerfanna 66/69 og 66/75.

1. viðauki við aðalsamning fól í ser verulega lækkun

grunntaxta framleiðslugjaldsins.

eftirfarandi línuriti:

Breytingunni er lýst í

Framleiðslu-
gjald
$/smálest

MYND 1 Sam anburður grunntaxta fr am le iðslug j alds, skv.

skattkerfunum fyrir og eftir 1. október 1975.

40.-
30.-
20.-
10.-

Skattkerfi 66/69~r--:--
~

i I
__ I ! Skattkerfi 66/7 5

I I
I
I
I
I
I
II i

1970 75 84 85 87 ar

1) Sjá nanar fylgiskjal 1.

2) Þessir forvextir voru 6.0oó við undirritun 2. viðauka.

277



Eins og glöggt kemur fram í töflu 3 var verðtrygging fram-
leiðslugjalds einnig skert verulega í 2. viðauka við aðal-
sam n ing inn.

Lágmarksskattur er í rauninni felldur niður, því að $ 20
lágmarksframleiðslugjaldið eða 35% af nettóhagnaði gæfu engar
tekjur, ef Alusuisse kysi að láta tSAL stöðva framleiðslu.
því er þó ekki að neita, að viss vörn kann að vera í þessum
ákvæðum. Hið fyrra er þó ekki nýjung, og raunar skerðing, þar
eð í skattkerfinu frá 66/69 var miðað við það, að grunntaxti
framleiðslugjaldsins myndi hækka umfram $ 20 er liði á samnings-
tímann, sem fyrr var getið. Síðara lágmarkið, 35% af nettó-
hagnaði íSAL, er nýjung, sem ekki hefur haft áhrif á skatt-
greiðslur fram að þessu. Vegna hinnar miklu verðtryggingar fram-
leiðslugjaldsins skv. samningunum 66/69 má raunar telja víst,
að þetta lágmarksákvæði hefði aldrei haft áhrif í því kerfi.

Niðurstaða
að samn ingarn ir
miði íslands.

Hámarksupphæð skatts var í samningunum 1975 hækkuð upp í
55% af nettóhagnað i íSAL. En vegna varasjóðsákvæðisins , sem
á hefur verið minnst hér að framan, gæti þetta hlutfall í raun

starfshópsins er því, samkvæmt ofansögðu, su,
1975 hafi skert lágmar ksskattákvæðin frá sjónar-

verið á bilinu 44-55% af nettóhagnaði eins og hann var skýr-
greindur fyrir undirritun 2. viðauka við aðalsamninginn.

Það er því síður en svo unnt að fullyrða, að hið endur-
skoðaða hámarksákvæði se hagstæðara íslandi en hið fyrra.

Svo sem fyrr segir,var ákvæðum um skattinneign hreytt í
höfuðatriðum. Vegna tengsla skattinneignarinnar við hagnað
íSAL og ágreinings um endurgreiðslu hennar í lok samningstíma
skv. eldri reglum, er erfitt að dæma um, hvort í þessum breyt-
ingum hafi falist hagsbót fyrir ísland eða ekki.
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Starfshópurinn telur í fyrsta lagi, að lækkun skatt-
inneignar 1975 um $ 40 þús. sé vart unnt að meta meira virði
en þá viðurkenningu Ls La rid s , að því bæri að greiða íSAL skatt-
inneignina $ 4.400 þús. í síðasta lagi 19941:

í öðru lagi hefur breytingin á vaxtaákvæðinu reynst mjög
óhagstæð. Á árinu 1980 mun sú breyting ein hafa kostað hartnær
$ 400 þús., eða vel yfir fjórðung af greiddu framleiðslugjaldi
þa ð ár. Auðvelt er að sýna fram á það, að verði árlegur
hagnaður íSAL það lítill í framtíðinni, að framleiðslugjaldið
nemi aðeins lágmarkstaxta á ári hverju, megi fastlega reikna

10%
því, að árleg vaxtagjöld af skattinneigninni, miðað við
, . . , . ..' , . 2 )arsvextl, farl fram ur framlelðslug]aldlnu a arlnu 1992 .

Á móti þessum óhagstæðu árhifum kemur stöðvun nýmyndunar

með

sk att inn e ig nar. Verðmæti þeirrar breytingar fyrir ísland er
á hinn bóginn ákaflega undir greiðslu skattinneignar við lok

, . í ' 3 )sam n ing st am abil sin s k om in. Ef, el ns 0 g sl and hel t fram •
þessi lokaskattinneign hefði í rauninni verið óendurkræf,

'. f 4)akv æ ó i vera va asamur .virðist ábati íslands af þessu
Þegar á allt er litið, er því niðurstaðan sú, að hagsbót

íslands af endurskoðun ákvæðanna um skattinneign sé óviss.

Reglum um birgðahald var ekki breytt í umtalsverðum
atriðum.

1 ) Núvirði $ 4.400 ]:x.Ís.greiddra 1994 miðað við 10% ársvexti var
í árslok 1975 $ 648 þús.

2) Sjá nanar fylgiskjal 2.
3 ) Sjá nanar grein (iv) í kafla 2.1 hér að framan.
4) Sjá nanar fylgiskjal 3.
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2.4 Niðurstöður.

Samkvæmt framcanskráðu er-u flestar þær breytingar, sem
gerðar voru á skattlagningu íSAL með 2. viðauka við aðal-
samn ing inn 197 5 íslandi óhagstæðar. Eina hugsanlega undan-
tekningin að áliti starfshópsins er breytingin á ákvæðunum
um skattinneign íSAL og myndun hennar. Óv issan um á hr- if
þessarar breytingar veldur því, að erfitt er að fullyrða um
hagkvæmni kerfisbreytingarinnar í heild.

Starfshópurinn hallast þó að þeirri skoðun, að þegar á
allt sé litið, hafi skattkerfisbreytingin verið íslandi
óhagstæð. Starfshópurinn hefur ekki framkvæmt ítarlega
útreikninga til stuðnings þessari skoðun sinni, en bendir á
útreiknina þá sem fylgdu frumvarpi um lagagildi 2. viðauka-
samningsl) í þeim útreikningum kom í ljós, að væri við það
miðað, að lokaskattinnstæða félli niður, skv. skattkerfinu
66/69, gaf það kerfi ·ávallt hærri tekjur en skattkerfið 66/75.
Væri miðað við það, að lokaskattinneign væri greidd íSAL,
skv. báðum skattkerfum , en heimsmarkað sverð á hrááli hækkaði
um 5% á ári (í stað u.þ.b. 1%, sem annars mun hafa verið
miðað við), kom einnig í ljós, að skattkerfið 66/69 gaf hærri
tekjur. Síðan 1975 hefur álverð hins vegar hækkað um meira
en 13% á ári að jafnaði.

1) Sbr. A.-deild Alþingistíðinda 1975, bls. 501-503. Einnig ma
vekja athygli á töflum í fylgiskjali 3.
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3. YFIRLIT YFIR FRAMLEIÐSLUGJALD 1969-1979.

f þessum kafla verður reynt að veita nokkra yfirsýn

yfir tekjur íslands af framleiðslugjaldi íSAL á tímabilinu

1969-1979l~ Auk þessa verður gerð tilraun til að áætla,

hvaða skatttekjur 6nnur skattkerfi hefðu gefið af ser,

hefðu þau gilt á þessu tímabili.

fj 6gurra mismunand i skattkerf a.

Reiknaðar eru skatttekjur

Þau eru:

i) Raunverulegt skattkerfi á hverjum tíma.

ii) Skattkerfið 66/69 allt tímabilið.

( i i i) Skattkerfið 66/75 allt tímabilið.

iv) íslenska skattkerfið á hverjum tíma.

Til þess að unnt sé að komast að niðurstöðu um þær' tekjur,

sem hvert skattkerfi gæfi af sér utan tímabila, sem það gildir

í raun og veru, er nau ðsynlegt að sef a sér ým s a r veigam iklar

f or sendur.

3.1 Helstu forsendur útreikninga.

Hér er um að ræða framleiðslugjald skv. aðalsamningi og

1. viðauka við hann, þ.e. skattkerfi 66/69, fram tilL okt.

1975, en skv. aðalsamningi og 2. viðauka við hann, þ.e. skatt-

kerfi 66/75, eftir það.

Framleiðslugjald, sem á rætur sínar að rekja til fram-

leiðslu tiltekins rekstrarárs er ávallt talið með skatttekjum

þess árs, enda þótt framleiðslugjald vegna framleiðslu í desem-

ber greiðist ekki fyrr en í janúar árið eftir, skv. skattkerf-

unum 66/69 og 66/7 52:

1) Þegar þetta er ritað liggur ekki fyrir, hvert framleiðslugjald
ársins 1980 var.

2) sOnu meginreglu er raunar fylgt varðandi öll skattkerfin, þ.e.
skatttekjur eru færðar á viðkanandi rekstrarár enda þótt greiðslur

kunni af> fara fram síðar.
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1 þessu dæmi er framleiðslugjald reiknað skv. skattkerf-

inu 66/69 fyrir allt tímabilið 1970-1979. Þar sem umrætt

skattkerfi var í gildi 1969 tilL okt. 1975 er um raunveru-

legar skattgreiðslur að ræða á því tímabili, en síðan reiknaðar

tölur.

Ein helsta forsenda þessara útreikninga og reyndar allra

útreikninga á framleiðslugjaldi fyrir skattkerfi á tímabilum

þegar þau giltu ekki, er sú, að rekstur og reikningsskil íSAL

hefði verið með sama hætti, hvert svo sem skattkerfið hefði

verið.

Hér er í höfuðdráttum við það miðað, að framleiðslugjald

se greitt skv. skattkerfinu 66/75 allt tímabilið. í þessu

dæmi er þörf fleiri forsendna en áður, því að skattkerfinu

56/75 var auðvitað aldrei ætlað að gilda á tímabilinu 1969-1975.

Einkum er grunngjald framleiðslugjaldsins og verðtrygginga-

ákvæði þess óraunhæf a því tímabili. Hér hefur verið brugðið

á það ráð, að miða við grunnframleiðslugjald $ 12.50 og verð-

tryggingu 90% af hlutfallslegri hækkun álverðs umfram $ 0.27/1bs

fram til 30. sept. 1975. Eftir það gildir skattkerfið 66/75
óbreytt.

1 þessu dæmi er reiknað með því, að íSAL hefði verið

skattlagt skv. gildandi íslenskum skattalögum á hverjum tíma.

íslenska skattke.rf ið er hins vegar ákaflega margbrotið, og

fyrirliggjandi ársreikningar íSAL eru auk þess ekki samdir með

hliðsjón af ákvæðum þess. Til að reikna út skatta íSAL skv.

íslenskum skattalögum er því nauðsynlegt að gefa sér fjölda

forsendna. Meðal hinna helstu þeirra má nefna eftirfarandi:

1. t·1iðað er við gjaldfærðar afskriftir skv. ársreikningum

íSALS h.f.

2. Við mat á eignum er miðað við bókfært verð, þó að frá-

dreginni þeirri hækkun fastafjármuna, sem leiðir af því,

a6 hlutafé, sem upphaflega var greitt í erlendY'i mynt,
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hefur, vegna gengisfalls íslensku krónunnar, verið endur-

metið til samræmis við gengi í árslok. Umrædd hækkun er

færð til hækkunar fastafjármuna og á móti á endurmats-

reikning. Á árinu 1979 er' þó umrætt endurmat fært til

hækkunar á bókfærðu verði fastafjármuna, sbr. tl. 3.

3. fyrnanlegar eignir eru eigi endurmetnar á árinu 1979 skv.

bráðabirgðaákvæði IV. í lögum nr. 40/1978 með síðari

breytingum. Hins vegar er gengismunur vegna erlendra

skulda og hlutafjár, sbr. tl. 2, færður til hækkunar

fyrnanlegra eigna, sem gera ma ráð fyrir að komi að veru-

legu leyti í stað endurmats.

4. 209ó af eignfærðum gengismun af skuldum, að frádregnum

þeim hluta sem áætlaður er að hafi verið gjaldfærður í

formi fyrninga, er gjaldfærður á e.rinu 1979 skv. bráða-

birgðaákvæði VII. í lögum nr. 40/1978, sbr. 53. gr. laga

nr. 7/1980.

5. Aðstöðugjald, iðnlánasjóðs- og iðnaðarmálagjald, er fært

til gjalda á álagningarári.

6. Tilgreind launaskattshækkun er vegna rekstrarársins næst

á undan gjaldári, og er hún gjaldfærð og skuldfærð á því

ári sem laun þau, sem hún er reiknuð af, eru gjaldfærð

(þ.e. rekstrarári).

7. Skv. uppl~singum Hafnarfjarðarbæjar eru nokkrar n~jar

byggingar á svæði íSALS h.f.eigi komnar i fasteignamat.

8. Skv. samningi við íSAL h.f. frá 13. maí 1966 er fyrirtækið

undanþegið greiðslu söluskatts skv. þar tilgreindum ákvæðum

Að síðustu er rétt að endurtaka það, að hefði íSAL í raun

verið skattlagt skv. íslenskum skattalögum er næsta víst, að

fyrirtækið hefði fært sér í nyt ýmsa frádráttarliði skv. þeim

lögum, sem það gerði ekki í ársreikningum sínum og því er ekki

miðað við í þessum reikningum. Skattgreiðslur íSAL skv.

íslenskum skattalögum hefðu því eflaust orðið lægri en tölurnar

í töflu 4 hér á eftir.
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3.2 Yfirlit.

Niturstöður útreikninga á framleiðslugjaldi hinna fjögurra
skattkerfa eru birtar í töflu 4.

Það veldur nokkrum vandkvæðum við samanburð á árangri
hinna mismunandi skattkerfa, að skv. skattkerfinu 66/69
myndaðist skattinneign, ef framleiðslugjald var meira en nam
50% af hagnaði íSAL. Skattinneign þessi skyldi, eins og um
var rætt í kafla 2.1, greiðast íSAL ásamt vöxtum þegar reiknað
framleiðslugjald væri hærra en lágmarksgjald. Greiðslur á
framleiðslugjaldi á tilteknu ári skv. þessu kerfi, þurfa því
alls ekki að endurspegla raunverulegar skatttekjur íslands og
gerði það raunar fæst árin. Hefðu ákvæði 2. viðauka við aðal-
samning eða íslensk skattalög gilt allt tímabilið, hefðu
greiðslur hins vegar verið jafnar raunverulegum skatttekjum.
Til þess að auðvelda samanburð, er því framleiðslugjaldi, þar
sem skattkerfið 66/69 kemur við sögu, skipt í þrennt í töflu 4:

i) Greitt framleiðslugjald.

ii) Framleiðslugjald að frádreginni breytingu
á skattinneign.

(iii) Framleiðslugjald nettó, þ.e. f rara Le í ó sLug j aLd
að frádreginni breytingu á skattinneign og
vöxtum af henni.
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3.3 Niðurstöður.

sé miðað við greitt framleiðslugjald bendir tafla 4
til þess, að skattkerfið skv. aðalsamningi og 1. viðauka við
hann, þ.e. skattkerfið 66/69, hefði gefið hæstu skatttekjurnar
á tímabilinu 1969-1979. íslenska skattkerfið virðist skv.
sömu töflu gefa næst bestan árangur.

sé miðað við nettóframleiðslugjald, þ.e. greitt fram-
leiðslugjald að frádreginni breytingu á skattinneign, er niður-
staðan s~, að islensku skattalögin gefi mestar skatttekjur
en skattkerfið skv. aðalsamningi og 2. viðauka, þ.e. skat t xcrf i ó

66/75, næst bestan.
Starfshópurinn varar eindregið við því, að miklar álykt-

anir séu dregnar af þessum samanburði. í fyrsta lagi er vert
að endurtaka það, að íSAL mun að öllum líkindum haga rekstri
sinum og reikningsskilum i samræmi við það skattkerfi, sem
gildir hverju sinni.
sem ekki taka tillit

Útreikningar á árangri nýrra skattkerfa,
til þessa atriðis, ofmeta því sennilega

ár angu r Þ e ir r a .
í öðru lagi er rétt að undirstrika það, að ágreiningurinn

um endurgreiðslu skattinneignar skv. skattkerfinu 66/69 veldur
óvissu um það, hvaða skatttekjuhugtök er réttast að bera saman.

Varðandi islensku skattalögin sérstaklega er, eins og
fram hefur komið, liklegt, að þau hefðu gefið mun lægri skatt-
tekjur en tafla 4 gefur i skyn. Ennfremur rikir mikil óvissa
um t~lkun íslensku skattalaganna gagnvart rekstri íSAL.

Varðandi samanburð á skattkerfum 66/69 og 66/75 er ástæða
til þess að benda á tvö atriði. í fyrsta lagi eru þær for-
sendur, sem beitt var til að fá niðurstöður fyrir skattkerfið
66/75 fram til 1976, hreinar getgátur. í öðru lagi er vert
að vekja athygli á því, að skattkerfið 66/69 skilar tvímæla-
laust meiri skatttekjum á árinu 1979 en skattkerfið 66/75.
Starfshópurinn telur vafalítið að hliðstæð niðurstaða verði
æ algengari eftir þvi sem líður á samningstímann.

Niðurstaða starfshópsins er því sú, að forsendur útreikn-
inganna séu of veikar og mismunur niðurstaðna of litill til
þess að unnt sé að líta svo á, að tafla 4 gefi marktæka vís-
bendingu um eiginleika umræddra skattkerfa.
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4. HELSTU GALLAR NÚVERANDI SKATTKERFIS.

nu

Helstu ó x o s t Lr n i r- við það skattkerfi, sem íSAL greiðir

skatta eftirl: eru, að áliti starfshópsins, sem hér segir:

1.

2.

3.

Skert verðtrygging framleiðslugjaldsins.

Skattinneignin og vextir af henni.

Tengsl hámarksframleiðslugjalds við hagnað íSAL.

Frádráttur varasjóðstillags frá hagnaði.

Takmarkanir á raunhæfu skatteftirliti.

4.

5.

6. ðfu llnæg jandi endu rskoðunarm öguleikar á skattareg lum.

Sum þessara atriða, þ.e. 2, 3, 5 og 6, voru ákvæði í

aðalsamningnum 1966. Önur, þ. e. 1 0 g 4, komu inn í sk att ker f i ð

skv. 2. viðauka við aðalsamning 1975.

Nú verður fjallað um hvert þessara atriða fyrir sig:

4.1 Skert verðtrygging.

Eins og fram kom í kafla 2, einkum töflu 3, fól 2. viðauki

við aðalsamning í ser mjög verulega skerðingu á verðtryggingu

framleiðslugjaldsins.

1 töflu 5 hér á eftir er gerð tilraun til að draga upp

mynd af hug sanleg um af leið ingum þeirra verðtrygg ingarákvæða ,

sem nú gilda, þegar horft er til alls samningstímabilsins.

1 töflu 5 er sýnd raunveruleg framvinda raunvirðis
2
) framleiðslu

gjalds á hverja srnálest h r a a Ls skv. ríkjandi samningum á

hverjum tíma, á tímabilinu 1969-1980. Frá og með 1981 er um

frameikning á raunvirði framleiðslugjaldsins skv. núverandi

skattkerfi að ræða. Forsendur framreikningsins eru eftirfarandi

i) Álverð hækki um 7% á ári, 1981-1994.

(ii) Innflutningsverðlag, mælt í $ hækki einnig

um 7 % á ár i á s ama tím a bil i .

1) Þ.e. skv. aðalsamningi 1966 eg 2. viðauka 1975.

2) Með raunvirði framleiðslugjalds er átt við hlutfallið á milli
framleiðslug jalds í $ og v ísitölu íslensks innflutning sv erðlags
í scrnu mynt.
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1 síðasta dálki í töflu 5 er, til samanburðar, skráð raun-
virði framleiðslugjalds eins og það hefði orðið skv. ofangreind-
um forsendum ef skattkerfið 66/69 hefði gilt áfram.

Rétt er að vekja athygli á því að hámarksákvæði framleiðslu-
gjaldsins (þ.e. ákvæðið um að framleiðslugjaldið skuli aldrei
vera hærra en tiltekið hlutfall nettóhagnaðar) getur, og hefur
raunar oftast, skert það framleiðslugjald, sem kemur til
greiðslu. Tafla 5 sýnir því raunvirði svonefnds reiknaðs fram-
leiðslugjalds.

Ennfremur er rétt að undirstrika það, að tölurnar eftir
1980 ber að skoða sem dæm i, ekki spa.

TAF LA 5
Raunvirði framleiðslugjalds á hver ja sm ále st hrááls.

Raunvirði Raunvirði
1) Reiknað 2) InnfL 3) reiknaðs 2) reiknaðs 4)

Álverð fram1.gj. v er-ó L, fram1.gj. fram1.gj.
Ár $/smá1. $/smá1. vísitala $/smá1. $/smá1.

1969 606 15.91 1.00 15.91 15.91
1970 615 18.77 1.04 18.04 18.04

71 618 19.72 1.12 17.60 17.60
72 603 14.96 1.18 12.68 12.68
73 617 19.41 1.43 13.57 13.57
74 794 75.60 1.92 39.38 39.38
75 860 73.41 2.04 35.98 48.57
76 968 21.75 2.04 10.66 67.82
77 1108 25.53 2.22 11.50 82.35
78 1166 25.65 2.41 10.52 83.49
79 1399 29.77 2.86 10.41 96.22

1980 1714 34.32 3.31 10.36 113.36
81 1834 35.96 3.53 10.19 117.09
82 1962 37.70 3.78 9.97 120.10
83 2100 39.58 4.04 9.80 123.21
84 2297 41.58 4.33 9.60 125.98
85 2404 43.71 4.63 9.44 129.87
86 2572 46.00 4.96 9.27 132.30
87 2752 48.45 5.31 9.11 134.71
88 2945 51.07 5.68 8.99 137.51
89 3151 53.88 6.08 8.86 139.23

1990 3372 56.89 6.51 8.74 140.81
91 3608 60.10 6.96 8.64 142.47
92 3860 63.53 7.45 8.53 143.84
93 4130 67.20 7.96 8.44 145.39
94 4420 71.15 8.53 8.34 146.47

1) Vegið meðaltal verði 99.5% hreinna álklumpa skv. skráningu í Metal
Bulletin fram til 1980.

2) Skv. skattkerfi hvers árs.
3) Skv. skýrslum Alþjóða Gjaldeyrissjóðsins um verðlag innflutnings

til lslands í $ fram til 1980
4) Skv. skattkerfi 66/69.
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Niðurstaða su, sem tafla 5 sýnir, er m.a. athyglisverð

fyrir þá sök að raunvirði framleiðslugjaldsins skv. '<enni

þróast á allt annan hátt en samningsaðilar gerðu ráð fyrir

við gerð aðalsamnings 19661: Endurskoðun skattkerfisins 66/75
var m.a. réttlætt með því, að skattkerfið 66/69 hefði, vegna

mikillar verðhækkunar hrááls, leitt til miklu hærra hlut-

fallslegs framleiðslugjalds en upphaflega hefði verið reiknað

'11eð. 2. viðauki virðist hins vegar hafa leitt til of mikillar

leiðréttingar þessara "mistaka".

4.2 Skattinneign og vextir.

f kafla 2.2 og 2.3 hér að framan er fjallað um áhrif

skattinneignar á útreikning og greiðslu áframleiðslugjaldi

og þá breytingu er varð á ákvæðum um meðferð skattinneignar

árið 1975.
Hinum sameiginlegu áhrifum skertrar verðtryggingar og

ákvæðum um skattinneign á framleiðslugjald sem hlutfall af

álverði er lýst í mynd 2. Línuritin í mynd 2 miðast við

reynslutölur fram til 1980 en framreikning skv. tilteknum for-

sendum eftir það. Þessar forsendur eru:

i) Álverð hækki um 79ó á ári eftir 1980.

ii) Forvextir "Seðlabanka Bandaríkjanna" verði

110% á ári, 1981-1986.

(i i i) Hagnaðarviðmið hámarks- og lágmarksákvæðanna

verði ekki bindandi frá og með 1980.

Forsendur (i) og (ii) miðast við það, að verðbólga í Banda-

ríkjunum verði 7% á ári á næstu tveimur áratugum. í samræmi

við reynslu síðustu þriggja áratuga og að teknu tilliti til

orkuverðsbyltingarinnar er ennfremur gert ráð fyrir því, að

raunverð hrááls breytist ekki á næstu tveimur áratugum.

Þriðja forsendan er í vissum skilningi meiri óvissu háð.

í henni felst þó, að mati starfshópsins, fremur bjartsýni fyrir

íslands hönd en svartsýni. Umtalsverðar líkur eru á þv í, að

bókfærður hagnaður íSAL skerði reiknað framleiðslugjald á kom-

and i árum. Þar með yrði niðurstaðan lakari frá sjónarmiði

íslands en mynd 2 gefur til kynna.

1) Sbr. t.d. A.-deild Alþingistíðinda 1965, bls. 1145-1375 og
Davis og fél. 07.10.75.
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MYND 2
Framleiðslugjald sem hlutfall af álverði.

5

% Hlutfall
af
álverði

4

_____ Greitt framl.gjald

______ Nettó fr am1.gjald

3

2

1

89 123456789 123456789 123456789
70 80 90 2000Áre

290



álverði.
Mynd 2 l~sir ferli framleiðslugjalds sem hlutfalli af

S~ndir eru tveir ferlar. Heila, breiða línan táknar
greitt framleiðslugjald, þ.e. þær upphæðir, eða réttara sagt
það hlutfall afurðaverðs, sem íSAL greiðir íslenskum yfirv5ldum
á ári hverju. Brotna línan táknar hins vegar nettóframleiðslu-
gjald, þ.e. greiðslur til íslands að frádregnum breytingum í
upphæð skattinneignar íSAL að v5xtum meðt5lduml~ Þegar brotna
línan er fyrir neðan heilu línuna vex skattinneign íSAL og
ö f ug t.

í framhaldi af mynd 2 er e.t.v. ekki ur vegi að vekja
athygli á eftirfarandi sjónarmiðum.

Færa má sterk r5k að því, að báðir samningsaðilar hafi,
við gerð aðalsamnings 1966 og 1. viðaukasamnings 1969, gert
ráö fyrir því, að álverð breyttist mj5g lítið á samningstímanum2

Þeir s5mdu engu að síður um mJog vaxandi hlutfall framleiðslu-
gjalds af óbreyttu hráálsverði3) á samningstímanum, eða sem
hér segir:

TAFLA 6
Framleiðslugjald sem hlutfall af álverðix,
skv. skattkerfinu 66/69.

1969 - 1. okt. 1975 2.31 %
1. okt. 1975 - 1. okt. 1984 3.7096

1. okt. 1984 - 1. júní 1985 4.89%
1. jú lí 1985 - 1. sept 1987 5.29%
1. sept.1987 - 1. okt. 1994 6.48%

~Miðað er við álverð $ O.245/1bs eða $ 240/smálest.

í ljósi þeirra sjónarmiða samningsaðila, sem aðalsamning-
urinn virðist byggður á, sýnist því nærtækt, að ísland óski
eftir því, að framleiðslugjaldið nemi ofangreindum hlutföllum
á umræddum tímabilum.

1) Sbr. skyrgr-e í.n ingu á nettófranleiðslugjaldi í kafla 3.2.
2) T.d. notaði Alusuisse þau r5k við endurskoðun skattákvæðanna 1975.

sjá Davis og fél. 07.10.75, og ísland virðist hafa fallist á þau.
3) Ath. að ve:rotryggingarákvæðiframleiðslugjaldsins eru algerlega

aðgreind frá þessum ákvæðum.

291



4.3 Hagnaðarviðmið framleiðslugjaldsins.

íSAL ber að greiða, sett viss efri mörk.
Eins og fram hefur komið, er framleiðslugjaldi því, sem

Samkvæmt 2. viðauka
við aðalsamning nema þessi mörk 55% af nettóhagnaði íSAL en
voru 50% samkvæmt skattkerfinu 66/691: Flest rekstrarár íSAL
fram að þessu hefur ákvæði þetta takmarkað framleiðslugjald
íSAL verulega. Aðeins aarunum 1970 og 19792) hefur hagnaður
reynst næg i l eg a mikill til þess að íslendingar fengju óskert
framleiðslugjald í sinn hlut.

,."llkhinnar beinu skerðingar framleiðslugjaldsins, sem
starfar af hagnaðarviðmiðinu, má líta svo á, að í vöxtum af
skattinneign þeirri sem myndaðist á árunum 1971-1975 felist
óbein skerðing framleiðslugjalds, sem einnig megi rekja til
umrædds hagnað arv iðm iðs.

Þær upphæðir sem hér er um að ræða eru skráðar í töflu 7.

TA.FLA 7

Áhrif hagnaðarviðmiðsins áframleiðslugjald.

ó b e í k ö í ltlte rn s er ang
$

Bein skerðinglt

$Ár

1) Athuga ber í þessu sambandi breytinguna á skýrgreiningu nettó-
hagnaðar 1975, sbr. kafla 2.2 hér að framan.

2) Niðurstaða rekstrarársins 1980 liggur ekki fyrir.

1970J/i<i<

71
72
73
74
75
76
77
78
79

o
545.323
486.728

1.266.875
4.042.103
3.065.002

153.051
335.052
431.329

o

o
o

26.375
48.625
36.502

144.470
245.537
257.400
370.013
548.948

Sam tals 10.325.463 1.677.870

X Þ.e. myndun skattinneignar skv. skattkerfinu 66/69
fram til 1975 og lækkun reiknaðs framleiðslugjalds
skv. skattkerfinu 66/75 eftir 1975.

i<i< Vextir af skattinnstæðu.
ItKx 3 rekstrarmánuðir 1969 meðtaldir.
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Til samanburðar við niðurstöðurnar í töflu 7 má benda á
það, að 1970-1979 greiddi íSAL alls $ 12.303 þ~s. í framleiðslu-
gjald. Af þeirri tölu voru hins vegar aðeins $ 7.144 þús.

, k' í d 1)nettote ~ur slan s .
Ekki þarf að orðlengja það, að fjölþj6ðlegt fyrirtæki á

borð við Alusuisse hefur margvísleg tækifæri til þess að hag-
ræða b6kfærðum hagnaði íSAL. Verksmiðja íSAL er einungis einn
þáttur í langri framleiðslukeðju Alusuisse. íSAL kaupir sum
helstu aðföng sín, þ.e. súrál og rafskaut, frá Alusuisse og
selur þorra afurðanna til fullvinnslu í verksmiðjum Alusuisse.
Því vaknar sú spurning, hvort sú skerðing framleiðslugjaldsins,
sem lýst er í töflu 7, stafi af einhverju leyti af verðlagningu
Alusuisse á ofangre~ndum aðföngum og afurðum.

Útreikningar, sem starfsh6purinn hefur haft aðgang að,
benda til þess að mismunur á súrálsverði því, sem íSAL hefur
greitt Alusuisse á árunum 1974-1979, og viðmiðunarverðum
vinnuhóps (03 .12 '80) um súrálskaup íSALS kunni að hafa lækkað

.'. ' ,2 )5-10 mill)onlr a þessum 6 arum .framleiðslugjald íSAL um $

Ókostur ákvæðisins um hámark framleiðslugjaldsins felst
þannig ekki einvörðungu í því, að hagnaður íSAL kunni að tak-
marka upphæð framleiðslugjaldsins heldur einnig því, að b6k-
færður hagnaður íSAL sé sýndur lægri en vera ætti að réttu lagi.

4.4 Varasj6ðstillag.

Svo sem um var rætt í kafla 3.2 hér að framan, var í
2. viðauka við aðalsamning bætt inn ákvæði þess efnis, að
íSAL skuli vera heimilt að draga allt að 20% varasj6ðstillag
frá hagnað i. Nett6hagnaður skulu m.ö.o. vera fyrri (þ.e. 66/69)

skýrgreining á nett6hagnaði að frádregnum allt að 20%.
Það þarf ekki að fara mörgum orðum um það, að ákvæði þetta

getur dregið mjög úr upphæð framleiðslugjaldsins. Tafla 7 hér
að framan gefur nokkra vísbendingu um þær upphæðir sem þar
getur verið um að tefla~!

Á hinn b ó g i n n er rétt að taka það fram, að áhrif þessa
ákvæðis eru algerlega komin undir tengslum hámarksákvæðisins,
og e.t.v. einnig Lag m ar k sakv æ ó i s i.ns , við n et t ó hagn aó íSAL.
Verði þau tengsl rofin er ákvæðið um varasj6ðstillagið skað-
laust frá sj6narmiði íslands.

1)
2)
3 )

@

Sbr. töflu 4 í kafla 3.2.
Um þessa reikninga og forsendur þeirra, sj a nánar fylgiskjal 5.
Þess er að geta, að hingað til hefur íSAL ekki kosið að notfæra ser
bessa heimild.

293



4 . 5 Ska t 1: eft ir 1 it.

Tækifæri íslands til þess að halda uppi eftirliti með

því, að íSAL greiði þau gjöld, sem til var ætlast skv. aðal-

samningi og viðaukum við hann, eru takmörkuð. Einkum á þetta

við um það, þegar nettóhagnaður íSAL, skv. reikningsskilum þess,

skerðir framleiðslugjald það, sem íSAL ber að greiða til ís-

lenskra yfirvalda. Við slíkar aðstæður hefur ísland ekki

beinan aðgang að bókum íSAL til sannprófunar, en verður innan

tiltekinna tímamarka að fela óháðu alþjóðlegu endurskoðunarfyrir-

tæki að yfirfara reikninga íSAL fyrir sína hönd1! Það gefur

auga leið, að þessi aðferð er bæði þung í vöfum og kostnaðarsöm.

Hefur sú staðreynd vafalaust leitt til lakari endurskoðunar á
undanförnum árum en ástæða hefði verið ti12! Það að auki er

ástæða til að vekja athygli á því, að umrædd endurskoðun fer

fram eft ir a. ísland hefur ekki heimild til að kanna bókhald

íSAL fyrr en að 'gerð ársreikninga lokinni.

Skv. núgildandi skattkerfi eru skattstofnar íSAL, aðrir

en nettóhagnaður, tiltölulega auðmælanlegir. Mikilvægi þess að

ger ask att eft ir 1 i t ið v ir k ar a e r Þ v í háð ten g s 1umf r am1 e ið sl u -

gjaldsins við nettóhagnað íSAL. Verði þau tengsl rofin, er

ekki lengur eins rík ástæða til þess að efla skatteftirlitið,

a.m.k. ekki frá því sjónarmiði að auka skatttekjur.

4.6 Endurskoðunarréttur.

Skv. ákvæðum aðalsamnings eru tækifæri til endurskoðunar

á skattkerfinu ákaflega takmörkuð. Fram til 1994 getur hvor

samningsaðilinn fyrir sig hafnað því aó ræða um slíka endur-

skoðun.

Endurskoðunarréttur skattreglna getur í sjálfu ser komið

báðum aðilum að liði, en reynslan sýnir að hinn takmarkaði

endurskoðunarréttur hefur hins vegar reynst óhagstæðari íslandi.

í ljósi þeirra yfirburða í þekkingu og reynslu sem Alusuisse

hefur yfir ísland á þessu sviði er þess að vænta að takmarkaður

endurskoðunarréttur verði að jafnaði óhagstæður íslandi. Að

mati starfshópsins hefur svo verið á undanförnum árum og hætt

við því, að svo verði einnig á komandi árwn, jafnvel þótt fljót-

lega fari fram ný endurskoðun á núverandi skattkerfi.

1) Sbr. 27. gr. aðalsamnings og 2. viðauka við hann.

2) Formleg endurskoðun hefur raunar aðeins farið fram tvisvar,
þ.e. fyrir rekstrarárin 1973 og 1974.
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4.7 Niðurstöður.

Af þeim ókostum við núverandi skattkerfi, sem raktir
hafa verið hér að framan, eru hinir þrír fyrstu sennilega
veigamestir. Vegna þess hve mikil óvissa ríkir um b ó k f æ r-ð an
hagnað íSAL í framtíðinni er torvelt að fá áreiðanlegt mat á
hlutfallslegu mikilvægi þessara ókosta, á mælikvarða líklegrar
lækkunar á framleiðslugjaldi. Hér sem fyrr er þörf ítarlegri
rannsókna. Starfshópurinn hallast þó að þeirri skoðun, að
hin skerta verðtrygging framleiðslugjaldsins sé líklega
kostnaðarsamasti gallin við núverandi skattkerfi. Þar næst
komi tengsl framleiðslugjaldsins við hagnað íSAL.
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5. HAGKVÆM SKATTKERFI.

5.1 Er sirstök skattlagning æskileg?

það er engan veginn sjálfgefið, að það þjóni hagsmunum
Islands að leggja sirstakan skatt á starfsemi ISAL. Tekjum
þeim, sem slík skattlagning skilaði, mætti einnig afla með
sirstöku álagi á raforkuverð til álversins. Raforkuverðið
yrði þá tv íþætt. Fyrri þátturinn endurspeglaði hið "eiginlega"
verð raforkunnar líkt og nú er. 1 hinum síðari fælist skatt-
lagning; nokkurs konar söluskatturl?

Helsti kosturinn við þetta fyrirkomulag er það, hversu
skattheimtan yrði einföld í framkvæmd. Einkum yrði skatteftir-
litið auðvelt og því fylgdi margvíslegur ávinningur, sem ekki
er ástæða til að vanmeta.

Auk þessa má benda á það, að núverandi skattkerfi miðast
að miklu leyti við framleiðslumagn álversins, sem er nátengt
raforkunotkun þess .. Það yrði því engin grundvallarbreyting
að taka upp umrætt fyrirkom~lag.

Meðal þess, sem mælir gegn því að fella skattgreiðslur
inn í raforkugjaldið telur starfshópurinn vera eftirfarandi:

i) Fleiri en einn gjaldstofn skilar að j af naö I hærri
heildartekjum en einn. Raunar er við því að
búast, að hámark mögulegra heildartekna af tilteknu
fyrirtæki vaxi stöðugt með fjölda gjaldstofna2?

( ii) Með fleiri en einum gjaldstofni er, að jafnaði,
unnt að hafa stöðugri heildartekj~r heldur en af
eðeins einum.

(iii) Niðurfelling sirstaks skatts myndi eflaust mælast
illa fyrir innanlands. Innlend fyrirtæki og aðrir
skattgreiðendur myndu telja hagsmunum sínum ógnað.
Þessi breyting gæti því auðveldlega orðið stjórn-
málalegt deiluefni.

1) t raun eru skilin á milli kostnaðarverðs raforkunnar eB unfram-
álagningar eða skattlagningar auðvitað næsta óljós.

2) Ástæðan fyrir því, að gjaldstofnar, jafnvel aðgarg shðr-öus'tu
skattyfirvalda, eru ekki fleiri en raun ber vitni, er m.a. sú,
að innheimtukostnaður vex með fjölda gjaldstofna.
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Starfshópurinn telur, að ókostirnir við það að fella
skattlagningu íSAL inn í raforkuverðið vegi þyngra en ávinning-
urinn. Það styrkir starfshópinn í þessari trú, að öllum helstu
kostum slíkrar einföldunar, sem lýst var hér að ofan, má að
verulegu leyti ná með breytingum á því skattkerfi, sem n~ er í

gildi, og ræddar verða hér að neðan.
Niðurstaða þessarar umræðu er þv í su, að hagkvæmt se að

skattleggja rekstur íSAL sérstaklega.

5.2 Val á milli skattkerfa.

Þau atriði, sem hvað mestu máli skipta við mat á hagkvæmni
mismunandi skattkerfa eru að áliti starfshópsins eftirfarandil~

1. Vongildi heildarupphæðar skatttekna.
2. Óvissa um heildarupphæð skatttekna.
3. Breytileiki skattupphæðar.
4. Mælanleiki skattupphæðar.
5 . Á hrif skatt ker fis á fram 1e i ó s1um ag n 0 g -hætt i íSAL.

Auk þessara "hagkvæmnisviðmiða" kann það að skipta nokkru
við mat á hugsanlegum skattkerfum, að hve miklu leyti þau
falla að núverandi samningi við Alusuisse eða, frá hinni hlið-
inni séð, hversu nýstárleg þau eru. Við bætum þv í við sjötta
v .i órn ið inu:

6. Nýstárleika skattkerfis.

Rétt er að lýsa nanar, hvaða skilning starfshópurinn
leggur í þessi 6 atriði eða viðmið.

Með þessu hugtaki er átt við n~virði vongildis (eða lík-
legustu) heildarupphæðar skatttekna á samningstímabilinu.

Það sem skiptir meginmáli varðandi þetta viðmið í sam-
hengi þessarar skýrslu er eftirfarandi:

1) Þessi atriði eru, eins og sjá má, engan veginn skýrt afmörkuð og
óháð hvort öðru.
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i) Heildartekjur íslands af starfsemi íSAL (raforku-

gjald, skattur, hafnar- og lóðarleiga o.s.frv.)

eru sett efri mörk, sem markast af því, hvað Alu-

suisse er reiðubúið að ganga langt, hið lengsta,

til móts við kröfur íslandsl?

ii) Það eru fyrst og fremst samningstæknileg og samnings-

stöðuleg atriði, sem ráða því, hversu nálægt ofan-

greindu hámarki er unnt að komast.

(iii) Enda þótt tiltekin skattkerfi kunni að haf áhrif

á umrætt hámark, er ákaflega ólíklegt, að með samn-

ingum sé unnt að komast svo langt, að skattkerfi

fari að hafa umtalsverð áhrif á vongildi heildar-

upphæðar in nar umfr am samn ing ss t öó u og samn ings-

tækni2?

Af þessum vangaveltum dregur starfshópurinn því þá ályktun,

að ólíklegt sé, að það skattkerf i, sem fyr ir valinu verður,

hafi umtalsverð áhrif á vongildi heildarskatttekna íslands af

starfsem i íSAL. Hámörkun vongildis heildartekna geti samræmst

hvaða skattformi sem er, svo framarlega sem skattstiginn og

skatteftirlitið sé með viðeigandi hætti.

sé þetta rétt í höfuðdráttum, er óþarft að hafa vongildi

heildarupphæðar skatttekna stöðugt í huga við mat á skattkerf-

um. Það er m.ö.o. fullnægjandi að skoða þau einvörðungu í

1jós i vi ðmið a 2 - 6 hér að f I' aman.

Enda þótt skattkerfi hafi verið ákveðið, eru þær tekjur,

sem það mun skila, jafnan óvissu háðar. Skattform ið hefur

hins vegar veruleg áhrif á stærðargráðu þessarar óvissu.

Föstum árlegum skatti fylgir t.a.m. lítil óvissa um upphæð

heildarskatts. Óvissan um endanlega upphæð veltuskatts, svo

ekki se minnst á hagnaðarskatt, er mun meiri.

Að öðru jöfnu telst það kostur, að óvissa um heildarskatt

se sem minnst.

1) Þetta mámar-kræðst m.a. af þeirri réttarstöðu, sem Alusuisse telur
sig hafa skv. aðalsamningnum en endanlega af þeim lág)1larksarði, san
Alusuisse telur sig þurfa að hafa af álverinu, til þess að það borgi
sig fyrir Alusuisse að reka það áfram.

Hér er miðað við að aðrir þættir, san skattkerfi getur haft áhrif á,
s.s. framleiðslumagn o.s.frv. breytist ekki.

2 )
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óháð þeirri óvissu SEm ávallt ríkir um hina endanlegu
heildarupphæð skatttekna, hafa hin mismunandi skattform jafnan
í för með sér mismunandi breytileika skatttekna frá einu ári
til annars. Fastur skattur hefur engan slíkan breytileika,
en framleiðsluskattur t.a.m. er hins vegar breytilegur, því
framleiðslumagnið breytist frá ári til árs.

Að öðru jöfnu er það æskilegt að umræddur breytileiki
se sem minnstur.

Að öðru jöfnu er það æskilegt, að skattur sá sem íSal
er gert að greiða, miðist, í eins ríkum mæli og unnt er, við
stærðir, sem íslendingar geta auðveldalega fylgst með og mælt.
Slíkt skattform dregur auðvitað úr líkunum á undandrætti frá
réttum skatti og jafnframt kostnaði við skatteftirlit.

Y~~~~~-~~--~Q~~~-~-~~~~~~~~~~~~~g~-~g_:Q~!!~_!§~~~
Að öðru jöfnu er það æskilegt, að skattkerfi sé með þeim

hætti, að það hvetji íSAL til að haga starfsemi sinni á þann
hátt, sem hagkvæmt getur talist. Af þeim fjölmörgu sjónar-
miðum, sem í því sambandi koma til greina, verður á þessum
vettvangi aðeins minnst á eitt; framleiðslumagnið.

ÓhætT virðist að gera ráð fyrir því, að frá sjónarmiði
íslands sé hagkvæmast, að framleiðslumagn íSAL sé sem mest.
Það myndi teljast kostur við tiltekið skattkerfi, að það hvetti
fremur en letti íSAL til mikillar framleiðslu. í þessu sam-
hengi er samspil raforkugjalds og skatts mikilvægt. Raforku-
gjaldið vex hlutfallslega með framleiðslumagninu. Það hvetur
því ekki til framleiðslu umfram það lágmark, sem nemur lág-
marksraforkukaupaskyldu íSAL. Fastur skattur eða skattur á
afkastagetu hvetur hins vegar til fyllstu nýtingar afkastagetu
og er þannig líklegur til að auka tekjur af raforkusölu.
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~~~~~~-§~--~&~!~~~~~~~-~~~!!~~~~~~
Að öðru jöfnu telst það kostur, að skattkerfi sé breytt

sem minnst frá því, sem nú ríkir skv. samningi íslands og

Alusuisse. 1 fyrsta lagi mun það sennilega greiða fyrir' því

að sam komu lag takist. t öðru lagi eru minni líkur á þv í, að

síðar komi í ljós óvæntir gallar á því skattkerfi, sem um er

sam ið.

Ofangreind viðmið eru alls ekki hvort öðru óháð, enda

er það ekkert aðalatriði, að svo sé. Megintilgangurinn með

framsetningu þeirra er að koma mati á mismunandi skattformum

á skipulegan grunn og það með auðvelda það. Viðmið þessi eru

ennfremur að nokkru leyti í mótsögn hvert við annað. T.d.

rekast viðmið 4. og 5. á viðmið 1. Þannig má búast við því,

að öðru jöfnu, að þeim mun meiri sem mælanleiki skattupphæðar

er og óhagkvæmara að breyta framleiðslumagni , muni Alusuisse

vera tregara til að fallast á hátt vongildi heildarskatttekna.

Svo framarlega sem þessi upphæð er ekki í námunda við það

hámark, sem Alusuisse getur fallist á, mun þó hið umsamda

vongildi heildarupphæðar þá fremur ráðast af samningstækni og

samningsstöðu en þessum þáttum, svo sem fyrr segir.

Annað atriði er það, að samningsaðilar kunna að hafa

mismunandi afstöðu til viðmiða 2. og 3., þ.e. óvissu og breyti-

leika skattgreiðslnanna. Ef t.d. ísland hefur meiri andúð á

þessum fyrirbærum en Alusuisse, má vel vera, að báðir aðilar

telji sér hag í því að velja skattkerfi, sem hefur í för með

sér tryggar stöðugar skatttekjur, en hefur tiltölulega lágt

vongildi heildarskatts.

í þessu samhengi er e.t.v. rétt að vekja athygli á því,

að þar sem það er sennilega dýrara að uppgötva og sanna undan-

drátt frá réttum skatti en það er að framkvæma slíkan undandrátt

og vera staðinn að verki, má telja, að ak a t t smu gu r séu

ávallt hagstæðar Alusuisse, þ.e. Alusuisse muni sækjast eftir

skattkerf i, sem gefur kost á slíku.

Til þess að umrædd viðmið komi að verulegu haldi við

mat á skattformum er auðvitað nauðsynlegt að gefa þeim við-

eigandi vægi. Starfshópurinn er í sjálfu sér ekki rétti aðilinn

300



til að taka slíka afstöðu. Engu að síður ma e.t.v. leggja
fram eftirfarandi hugmynd um mikilvægisröð viðmiða 2 - 6:

1. Mælanleiki
2. Óvissa
3. Breytileiki
4. Áhrif á framleiðslumagn íSAL
5. Nýstárleiki.

5.3 Nokkur meginskattkerfi.

Skattform má sundurgreina m.t.t. a) skattstofns og b)
skattstiga. Skattstofn vísar til þeirra rekstrarþátta, sem
skatturinn miðast við. Skattstiginn mælir upphæð skatts miðað
við tiltekinn skattstofn og lýsir því, hvernig skattupphæð
breytist með breytingum á stærð skattstofnsins.

Starfsemi íSAL býður vitaskuld upp á mikinn fjölda mögu-
legra skattstofna. Að mati starfshópsins koma þó tiltölulega
fáir meginskattstofnar, auk afbrigða af þeim, til alvarlegra
álita. Þessir skattstofnar eru:

1. Framleiðslugeta
2. Framleiðslumagn
3. Velta, þ v e , margfeldi framleiðslumagns og afurðaverðs
4. Hagnaður.

Samkvæmt núgildandi skattkerfi er skattstofninn tiltekin
samsetning af skattstofnun 2, 3 og 4. Auðvelt er að ímynda
sér ýmis önnur afbrigði skattstofns. Þau sem starfshópurinn
hefur einkum tekið til athugunar eru sambland af 1,2 og sam-
bland af log 3.

Fyrir hvern þann skattstofn og vongildi heildarupphæðar
skatttekna,sem ákveðin hafa verið, kemur til greina ákaflega
mikill fjöldi skattstiga. séu framleiðslumagn, velta eða
hagnaður þættir í skattstofni, getur skattstiginn haft umtals":
verð áhrif á það magn afurða, sem íSAL kýs að framleiða, og
þar með einnig breytileika skatttekna, óvissu og jafnvel von-
gildi. .
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Á hinn bóginn er vert að gera ser grein fyrir því, að

mælanleiki skattkerfis ræðst fyrst og fr ElTI st af vali skattstofns

en miklu síður af skattstiganum. Vis s ir sk att st 0 fn ar, e ins

og t.d. framleiðslugeta, gera skattstiga þar að auki að hálf-

gerðu aukaatriði. Skattstofn er því, frá sjónarmiði þessa

verkefnis, meira grundvallaratriði en skattstiginn. Starfs-

hópurinn hefur því valið þá leið að fjalla aðallega um mismun-

andi skattkerfi í skilningnum mismunandi skattstofnar og miða

rökræðuna við þá forsendu, að fyrir sérhvern skattstofn, sem

til umræðu sé, hafi verið valinn viðeigandi skattstigi.

Þau meginskattkerfi sem aðallega koma til álita að mati

h -. 1 )starfs ops i n s eru :

(1) Fast árlegt gjald,

þ.e. skattur sem ræðst einungis af framleiðslugetu,

en er óh~ður framleiðslumagni, afurðafurðaverði og hagnaði.

(2) Framleiðslugjald,

þ.e. skattur sem ræðst af framleiðslumagni, en er óháður

framleiðslugetu , afurðaverði og hagnaði.

(3) Veltugjald,

þ.e. skattur sem ræðst af veltu en er óháður framleiðslu-

getu og hagnaði.

(4) Hagnaðargjald,

þ.e. skattur sem ræðst af hagnaði, en er óháður fram-

leiðslugetu, framleiðslumagni og afurðaverði.

Sem fyrr segir, er síðan unnt að ímynda ser s ka t t f cr-m ,

sem fela í sér margvíslegar blöndur ofangreindra grundvallar-

kerfa.

1) Rétt er að vekja athygli á því að hér er fyrst of fr-en st um
fræðilega aðgreiningu að ræða, ekki tillögur starfshópsins.
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5.4 Samanburður skattkerfa.

Samanburð á hagkvæmni þeirra fjögurra meginskattkerfa,
sem nefnd voru hér að framan, er á þessu stigi ekki unnt að
koma á verulega kerfisbundinn grundvöll. Slíkur samanburður
er, eins og fram hefur komið, í fyrsta lagi háður þeim eigin-
leikum eða viðm iðum, sem talið er að dæma eigi skattform
eftir. r öðru lagi er samanburðurinn háður því hlutfallslega
vægi, sem þessum viðmiðum er gefið. f þriðja lagi er saman-
burðurinn háður mati á því, í hvaða mæli viðkomandi skattform
hafi umrædda eiginleika til að bera.

Starfshópurinn hallast að því, að fyrstu tvö atriðin
verði raunar seint hafin yfir persónubundið mat. Það þarf
þó alls ekki að þýða það, að menn geti ekki almennt orðið
sammála um þetta mat. A.m.k. hefur starfshópurinn án umtals-
verðra erfiðleika markað sameiginlega afstöðu til þessara
atriða eins og fram kemur í kafla 5.2.

Þriðja atriðið er hins vegar aðallega tæknilegs eðlis,
að áliti starfshópslns. Það er því engin ástæða til þess
að ætla, að ekki sé unnt að komast að almennri niðurstöðu
um eiginleika tiltekinna skattkerfa með ítarlegri skoðun á
gerð þeirra. Starfshópurinn hefur hins vegar ekki haft tæki-
færi til að framkvæma slíka athugun á þann kerfisbundna hátt,
sem æskilegt væri.

Starfshópurinn hefur hins vegar orðið ásáttur um tiltekið
mat á kostum og göllum þeirra fjögurra meginskattkerfa, sem
um var rætt í kafla 5.3. Þetta mat, sem fram kemur í töflu 5
hér á eftir, gerir ráð fyrir því, að vissum mikilvægum hliðar-
skilyrðum sé fullnægt án tillits til þess, hvaða skattkerfi
er um að ræða.
hér Sf>6ir:

Þessi hliðarskilyrði eða forsendur eru sem

1. Skattupphæð se verðtryggð.

2. Skattstiga sé hagað á þann hátt, sem hagkvæmast er
fvrir hvert skattkerfi.

3. Eftirlit með hverjum skatti se eins gott og tök eru a.
I. _Þar sem skattstofn er framlelðslumagn mælt sem utflutt

magn se tryggilega gengið frá birgðahaldshlið málsins.
4.
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5. Þar sem skattur miðast við álverð se það verð opinbert
mar kað sver ð .

Að sumum þessara forsendna verður vikið nanar í lok þessa
kafla.

+ táknar jákvæða eiginleika
o táknar hvorki sérstaklega jákvæða ne neikvæða eiginleika

táknar neikvæða eiginleika

TAFLA 8
Samanburður á meginskattkerfum.

V iðm ið

Skattstofn mælanL óvissa breyti1. fram1.m. nýstár1. samtals

1) Fast gjald + + + + +++

2) Fran1.gjald + 0 0 + +

3) Veltugjald + 0 0 0 + 1+

4) Hagn.gjald + 0

Áður en lengra er haldið, er rétt að taka það skýrt fram,
1)að í töflu 8 felast bæði umtalsverðar einfaldanir og forsendur .

Með því að hún brýtur ekki á bága við niðurstöður umræðu
starfshópsins um þau atriði, sem hún tekur til, og einfaldar
framsetningu verulega, taldi starfshópurinn þó að vera hennar
í textanum væri réttlætanleg.

Niðurstaða samanburðarins í töflu 8 er sú, að fast árlegt
gjald virðist hafa nokkra yfirburði yfir hin skattformin.

Fast gjald hefur hins vegar tvo veigamikla ókosti. sá
fyrri kemur fram í töflu 5 og felst í því, að fast gjald er
gjörbreyting á núverandi skattkerfi. Tilraun til slíkrar
breytingar fylgja væntanlega þeir örðugleikar, sem um var rætt
í kaf la 5.2.

1) EinfaldanÍI'felast aðallega í því, að í töflu 8 er slegið striU
yfir ákaflega margþætt mat á eiginleikum viðkanandi skattkerfa.
Forsendurnar felast aðallega í því, að í töflu '9 er gert ráð fyrir
því, að hina ýmsu eiginleika skattkerfa megi mæla moo samfelldum
skala og leggja niðurstöðurnar sanan.
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Síðari ókostur inn er sa, að með þv í að fast gj ald fær ir
yfir á íSAL aukna rekstraráhættu , verður torveldara en ella,
að ná samkomulagi um tiltekið (hátt) vongildi skatttekna.
Framleiðslugjald og veltugjald hafa þessa ókosti í miklu minni
mæli. Því vaknar sú spurning, hvort miklu væri á glæ kastað
með því að sameina fastan skatt framleiðslugjaldi eða veltu-
gjaldi í einhverjum hentugum hlutföllum.

Starfshópurinn hefur íhugað skattkerfi sem fælust í föstu
árlegu grunngjaldi að viðbættu annað hvort framleiðslugjaldi
eða veltuskattii: Slík skattkerfi draga vissulega úr ofan-
greindum ókostum fasts árlegs gjalds, en sá ávinningur kostar
meiri óvissu og breytileika skatttekna auk þess sem íSAL væri
nú líklegra til að draga úr framleiðslumagni en ella, ef svo
bæri undir. Þegar á allt er litið telur starfshópurinn að
umrædd blönduð skattkerfi seu að vísu lakari kostur en fast
árlegt gjald en engu að síður mjög álitleg kerfi, ekki síst
með hliðsjón af samningsaðstöðu íslands.

Skattur sem miðast við hagnað virðist, eins og fram kemur
í töflu 8, mun lakari kostur, frá sjónarmiði lslands, en hin
skattkerfin. Starfshópurinn mælir því gegn því, að hagna ður
se verulegur þáttur í skattstofni.

í þessu sambandi er þó rétt að vekja athygli á þeim
möguleika, að þar sem nu er liðið mjög á afskriftartíma íSAL,
og dregið hefur úr skuldsetningu fyrirtækisins, eru fremur'
horfur á því, að öðru jöfnu, að hagnaður fyrirtækisins fari
vaxandi það sem eftir er samningstímabilsins. Það er því
óráðlegt að áliti starfshópsins að leggja höfuðáherslu á
niðurfellingu hagnaðarviðmiða fyrr en að vel athuguðu máli
bæði hvað varðar það, sem látið er, og eins hitt, hvað fengið
er í staðinn.

1) Þessum tveimur sksttkerfum ma lýsa stærðfræðilega sem:

A. t T + a Y eða t = max(T1, al Y)
0 0

B. t - T2 + b pY eða t ~ max(T3, bl PY)
0

Þar sem t táknar skatt, T táknar fast grunngjald, Y táknar fram-
leiðslumagn, p táknar framleiðsluverð og a, b eru stuðlar (jaðar-
skattar).
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5.5 Er hagkvæmt að skattleggja íSAL eftir íslenskum skattalögum?

íslensku skattalögin eru mjög mar6brotin. Þau taka til
mikils fjölda margbreytilegra skattstofna. Meðal þeirra ma
nefna hreinan hagnað, hreina eign, heildarveltu, virði fast-
eigna, upphæð greiddra launa o.s.frv. Þetta kerfi er niðurstaða
lapgrar þr6unar og fjölda endurskoðana, og fellur tiltölulega
vel að íslenskum aðstæðum og þeirri fyrirtækjagerð, sem þar
er ríkjandi.

Það er á hinn b6ginn síður en svo sjálfgefið að þetta
kerfi henti vel til skattlagningar fyrirtækis eins og íSAL,
sem er að stærð og gerð g j ör o Lí kt venjulegum íslenskum fyrir-
tækjum og þar að auki hluti fjölþj6ðlegs auðhrings, sem að
umsvifum slagar upp í allan íslenska þjóðarbúskapinn.

Starfshópnum virðist, að það séu einkum þrjú atriði sem
mæli gegn því, að íslenska skattkerfið verði tekið upp gagn-
var t íSAL. Þessi atriði snerta:

i) Vongildi heildarskatttekna
ii) Mælanleika skattupphæðar

(iii) ðvissu um heildarskatttekjur.

Auk þess mætti e.t.v. einnig nefna í fj6rða lagi, nýstárleika
slíks skattforms, ekki síst frá sj6narmiði íSAL, en það atriði
vegur þ6 minna en hin fyrstnefndu að áliti starfsh6psins.

Það er alls ekki víst, að vongildi skatttekna skv. íslenska
skattkerfinu sé hærra en skv. núverandi skattkerfi. Niður -
stöðurnar í töflu 4 gefa vissa vísbendingu í þá átt, en eru
ákaflega 6vissar, eins og á hefur verið bent, auk þess sem þær
ná aðeins til ársins 1979. Það sem e.t.v. skiptir þ6 meira
máli nú, þegar heildarendurskoðun skattlagningar íSAL kann að
standa fyrir dyrum, er það, hvort íslenska skattkerfið hafi
hærra vongildi heildartekna en ön~ur skattkerfi, sem einnig
koma til álita.

Með því að íslenski skattstiginn er þegar ákveðinn með
hliðsj6n af íslenskri fyrirtækjagerð, hallast starfshópurinn
að því að skattkerfi sérhannað fyrir íSAL geti auðveldlega
gefið hærri skatttekjur.
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Mælanleiki skattupphæðar íSAL skv. íslenska skattkerfinu
er bæði góður og slæmur. Sumir skattstofnar eru auðmælanleg ir,
aðrir, einkum tekjuskatturinn, sem gæti vegið þungt í heildar-
skattlagningunni , eru það mun síður.

Óvissa um heildarskatttekjur skv. íslenska skattkerfinu
yrði ennfremur veruleg. Ein ástæðan er sú, að íslensku skatta-
lögin leyfa margvíslega frádrætti frá hagnaði fyrir skatt.
Óvíst er, í hvaða mæli íSAL tekst að notfæra sér þessa frá-
dráttarliði. 1 þessu sambandi er rétt að vekja athygli á því, að
umræddir frádráttarliðir íslensku skattalaganna helgast margir af því, að
tekjuskattslækkun á tilteknu ári sé bætt upp með auknum hagnaði
síðar, eða hækkun annarra skattstofna. ISAL hefur sérstakt
tækifæri til að flytja fjármagn úr landi og gæti því e.t.v.
forðast þessar afleiðingar.

Niðurstaða starfshópsins er því su, að á grundvelli
þeirra atriða, sem rædd hafa verið, sé íslenska skattkerfið
ekki sérstaklega fýsilegt, þótt það kunni e.t.v. að vera betra
en núverandi skattkerfi.

Ef Island fengi hins vegar lögsögu yfir skattamálum íSAL
jafnframt því að rekstur fyrirtækisins félli undir íslenska
skattkerfið væri um talsverðan viðbótarávinning að ræða.
Slík breyting kynni að leita til þess, að ísland gæti, er fram
liðu stundir, þokað skattlagningu íSAL í þá átt sem réttlát
þætti. 1 öðru lagi væri það nokkurs virði, að deilur um
skattamál væru útkljáðar á íslenskum vettvangi. Að síðustu
fælist umtalsverður þjóðernislegur og pólitískur ávinningur
í því að rekstur íSAL félli undir íslensk skattalög. Ábata
af þessu tagi er torvelt að meta til fjár, en óskynsamlegt að
vanmeta hann af þeirri ástæðu einni.

5.6 Niðurstöður.

Á grundvelli þeirrar röksemdafærslu, sem nú hefur verið
lýst, hefur starfshópurinn komist að þeirri niðurstöðu, að
frá sjónarmiði íslands sá hagkvæmasta skattkerfið fastur
árlegur verðtryggður skattur.

Ein veigamesta forsenda þessarar niðurstöðu er þó su,
að slíkur skattur skjli ekki lægra vongildi heildarskatttekna
en önnur skattkerfi, sem til álita koma. Tvennt, m.a. getur
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valdið því, að vongildi heildarskatttekna af föstum skatti
se lægra en annarra skattkerfa. í fyrsta lagi yrði Alusuisse
af ýmsum ástæðum andvígt slíku skattkerfi og mynd i krefjast
lægri skattstiga fyrir að samþykkja slíka breytingu. Það fær i
þá eftir samningsstöðu málsaðila, hvort Alusuisse fengi sínu
framgengt. í öðru lagi kann að vera, að Alusuisse hafi meiri
andú6 á þeirri áhættu, sem föstum skatti fylgir, en ísland
ábata af þeirri tryggingu, sem í honum felst. Ef svo er, ætti
Island að ná hærra vongildi heildartekna með öðru skattkerfi.

Starfshópurinn hefur einnig komist að þeirri niðurstöðu,
að skattur samsettur af a) föstu árlegu verðtryggðu gjaldi
og b) veltugjaldil~ sé mjög vænlegur frá sjónarmiði lslands.

Litlu lakari telur starfshópurinn vera skatt, samsettan
af a) föstu árlegu verðtryggðu gjaldi og b) verðtryggðu
framleiðslugjaldi2 !

Starfshópurinn he~ur hins vegar komist að þeirri niður-
stöðu að skattkerfi, þar sem skattstofninn er að verulegu
leyti rekstrarafkoma íSAL, sé að öðru jöfnu, miklu lakari
kostur en þeir þrír aðrir, sem nefndir hafa verið. Meðal
slíkra skattkerfa má nefna íslensku skattalögin. sá kostur
væri hins vegar mun álitlegri ef skattlögsagan færðist jafn-
framt inn í landið.

Þau skattkerfi, sem starfshópurinn hefur fyrst og fremst
fjallað um og tekið afstöðu til hér að framan eru tiltölulega
einföld í sniðum. Ekki er ósennilegt, að þau skattkerfi, sem
til alvarlegrar umræðu koma 1 samningaviðræðum við Alusuisse,
verði mun margþættari. Ef höfuðdrættir slíkra skattkerfa
falla ekki að neinu einu þeirra kerfa, sem hér hefur verið um
fjallað er nauðsynlegt að taka eiginleika þeirra, kosti og
galla til sérstakrar athugunar.

1) Þ.e. vissu hlutfalli af margfeldi framleiðslumagns og heí.msnar keö s-
verðs.

2) Þessar tvær skatttegundir eru skýrgreindar í neðanmálsgrein á bls. 36.
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Að lokum má geta þess, að eftirtaldar breytingar á nu-
verandi skattkerfi (þ.e. kerfisins 66/75) leiða í höfuðdráttum
til framleiðslugjaldsl) , sem er veruleg endurbót að áliti
star f shóp sin s . Þessar br eyt ingar eru:

i) Full verðtrygging framleiðslugjalds tekin upp

ii) Tengsl hámarksframleiðslugjalds við hagnað
íSAL afnum ið.

(iii) Skattinneign felld niður.

Ef við þessar breytingar væri bætt ákvæðum þess efnis,
að skattaeftirlit væri í höndum íslands, sem væri jafnframt
tryggt viðeigandi aðstaða til þess að sinna þessu hlutverki,
má e.t.v. segja, að komið hafi verið á viðunandi skattkerfi
frá sjónarmiði íslands.

Sbr. skýrgreiningu á meginskattkerfi (2)
hér að framan.

í köflum 5.3 og 5.4
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VIÐAUKI 1

Verðtrygging skatttekna.

Samninganefnd íslands 1975 féllst á skattkerfi sem fól
í sér að verðgildi framleiðslugjalds færi rýrnandi eftir því
sem liði á samningstímann. Starfshópurinn telur það frum-
skilyrð i hvaða skattkerfis , sem upp er tekið, að skatttekjur
seu verðtryggðar. Heimsverðbólgan er nu um eða yfir 10% á
ári og sáralitlar horfur á því að úr henni dragi það sem
eftir er samningstímabilsins.

Form verðtryggingarinnar er þó samningsatriði að áliti
starfshópsins. Full verðtrygging frá sjónarmiði íslands er
su sem tryggir það, að hver skatttekjueining nægi ávallt til
að greiða kaupverð sama magns tiltekinnar samsetningar
innf Iu tnings land sm anna.

Umtalsverðar líkur eru á því, að markaðsverð hrááls
haldi áfram að vaxa hægar en almennt heimsverðlag á komandi
arum, eins og það hefur að jafnaði gert undanfarna áratugiI?
Það er engin sérstök svartsýni að gera ráð fyrir þvi að raun-
virði hrááls rýrni um 0.5 - 1.0% á ári að jafnaði fram til
1994. Verðtrygging í formi álverðsmyndunar kann
því að reynast lakur kostur frá sjónarmiði íslendinga.

Til greina kemur að mismunandi skattstofnar verði
verðtryggðir á mismunandi hátt.
verðtryggingu miðað við álverð.

Veltugjald felur t.d. í ser
Það sama má e.t.v. segja

um hagnaðargjaldið. Fast gjald felur hins vegar hvorki í
sér neina verðtryggingu sem slíkt, né blasir við augljóst
eðlilegt form verðtryggingar á því.

1) Siðasta áratug, 1970-1980, ox álverð þó heldur hraðar en
almennt verðlag.
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VIÐAUKI 2

Skattsti~

í umræðu h~r að framan hefur I crundvallardr~ttum verið
við það miðað, að skattstiginn se IInulegur, þ.e. jaðarveltu-
eða jaðarframleiðsluskattur s~ föst tala.

Það kann hins vegar að vera hagkvæmt fyrir ísland að
hvetja íSAL til aukinna afkasta með þvI að l~ta þennan jaðar-
skatt minnka með aukinni framleiðslu. Fjölmörg afbrigði slIks
skattstiga er auðvelt að láta s~r detta í hug. Einfalt, en um
leið e.t.v. raunhæft, dæmi um slIkt hvatningarskattkerfi er
það, að jaðarframleiðslu- eða jaðarveltuskattur væri föst tala
uns framleiðslumagn væri kornið I námuna við afkastagetu (t.d.
95% af afkastagetu). Jaðarskatturinn eftir það væri hins vegar
mun lægri.

Þessu rna lýsa með einfaldri mynd.

MYND 3

$
skattur

afkastageta framleiðslumagn

Svona framleiðsluhvatningarskattkerfi kann að leiða til
meiri framleiðslu íSAL en ella og þar með hærri skatt- og raf-
orkusölutekna íslands. Alusuisse h~gar hins vegar framleiðslu
íSAL miðað við aðfangakostnað í heild, þ.á.m. raforkuverð.
Korni framleiðsluhvatningarkerfi til alverlegrar íhugunar er því
því nauðsynlegt að huga bæði að raforkuverði og jaðarskatti.

Það er ~ hinn bóginn engan veginn ljóst, að svona skatt-
kerfi mundi í raun breyta framleiðslumagni íSAL. Það er ymsu,
m.a. hagkvæmni annarra álbræðsnlna Alusuisse, háð. Ef AlusuissE
þykir hagkvæmt, að íSAL framleiði á fullum afköstum, hvað sem
jaðarsköttum líður, myndi ísland tapa á þessu skattformi.

Það er því nau6synlegt að kanna aðstæður vel, ~ður en
umrætt skattkerfi er samþykkt, eða upp á það boðið.
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VIÐAUKI 3

Birgðahald íSAL.

Vissar tegundir skattforma gera þá kröfu, að settar
seu ítarlegar reglur um meðferð afurðabirgða íSAL. Ef skatt-
stofn er að einhverju leyti álverð á tímum, sem Alusuisse
getur sjálft kosið, t.d. á ~tskipunardegi frá Straumsvík, ma
reikna með því, að Alusuisse takist að ná lægra meðalál-
verði en nemur beinu meðaltali.

Hjá þessu má komast með því að velja skattform, sem
ekki gefur Alusuisse þennan kost, t.d. framleiðslugjald en
ekki útskipunargjald og/eða miða hráálsverð við bein árleg,
eða nokkurra ára,meðaltöl án tillits til framleiðsluhátta
íSAL.

Hin leiðin er su að setja ítarlegar reglur um birgðahald.
Sú leið er að áliti atarfsh6psins lakari, því að hún er
f16knari og dýrari í eftirliti og gefur vafalaust tækifæri
til undanbragða.
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VIÐAUKI 3

Birgðahald íSAL.
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flóknari og dýrari í eftirliti og gefur vafalaust tækifæri
til undanbragða.
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FYLGISKJAL 2

Samanburður á framleiðslugjaldi og vöxtum
af skattinneign skv. skattkerfinu 66/75.

Eftirfarandi tafla sýnir skattinneign, vexti af henni
og greitt framleiðslugjald skv. skattkerfinu 66/75 frá 1975-
2000. Á arunum 1975-1979 er miðað við reynslutölur.
1979 er um framreikning að ræða.

Forsendur áframreikningstíma:

i) Vextir 10% á ári.
ii) Framleiðslum agn 80 þús. sm aL, á ár i.

(iii) Hagnaður íSAL ávallt undir $ 2909 þús. á ári.

Eft ir

Ár

Skattinn-
eign 1.1
1000 $

Greitt
framl.gjald
1000 $

Vextir
1000 $

1975
6
7
8
9

80
1
2
3
4
5
6
7
8
9

90
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2000

709
1484
1485
1507
1533
1348
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
160()

4078
4466
4712
4969
5339
5159
5675
6242
6866
7553
8308
9139

10053
11058
12164
13380
14718
16190
17809
19590
21549
23704
26075
28682
31550
34705

144
246
257
370
549
516
567
624
687
755
831
914

1005
1106
1216
1338
1472
1619
1781
1959
2155
2370
2607
2868
3155
3471
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FYLGISKJAL 3

Framleiðslugjald og skattinneign íSAL
skv. skattkerfunum 66/69 og 66/75.

Tilgangur þessa fylgiskjals er að gera nokkurn samanburð
á þeim skatttekjum, sem ísland hefði hugsanlega haft af skatt-
kerfinu 66/69, ef það hefði verið í gildi til 1994 og skatt-
tekjum þeim, sem ísland myndi hafa af ríkjandi skattkerfi
(55/59 til 30. sept. 1975 og 65/75 eftir það) á sama tímabili
og v ið sömu að stæður.

í eftirfarandi töflum eru sýndar raunverulegar og reikn-
aðar skatttekjur íslands miðað við ofangreind skattkerfi á
þekktum rekstrarárum íSAL, þ s e . 1969-1979, og framreikningur
skatttekna fyrir 1980-1994.
á eftirfarandi forsendum:

Framreikningurinn er m.a. byggður

i) Verðbólga í $ er 7% á ári.
i i)

(iii)
( iv)

Álverð hækkar um 7% á ári.
Forvextir "Seðlabanka Bandaríkjanna" eru 10% á ári.
Framleiðslumagn (og útflutningsmagn) íSAL er
80 þús. smál. 1981-1994.

Miðað er við tvo mismunandi hagnaðarfer1a fyrir íSAL:

A. Árlegur hagnaður, eða arður, íSAL fyrir skatta
nemur 7% af bókfærðu verðmæti eigin fjár í árs-
lok 1979.

B. Árlegur hagnaður, eða arður, íSAL fyrir skatta
nemur 20% af bókfærðu verðmæti eigin fjár í árs-
lok 1979.

í báðum tilvikum hækkar hagnaður um 7% á ári, þ.e. eins
og verðbólga í $.

Auk þeirra forsendna, sem lýst hefur verið, er rétt að
vekja athygli á því, að þar sem eftirfarandi töflum er fyrst
og fremst ætlað að gefa vísbendingar um samanburð á milli
umræddra skattkerfa, eru reikningarnir að baki þeirra fremur
gróf ir.
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A. Hagnaður fyrir skatt 7%.

(upphæðir i 1000 $)

Ar

1969 l
70 )
1
2
3
4

5
6
7
8
9

1980
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1990
1
2
3
4

Samtals

Hagnaður
f. skatt

1462

- 1944
- 2683

353
814

- 5578
1516
1689
1949
5443
3508
3753
4016
4297
4598
4920
5264
5633
6027
6449
6900
7384
7901
8454
9045

Skattkerfi 66/69
( a II t t im a b i lið )

Greitt
framl.gj ._

115
620
642
602
998

2617
1132
5408
3638
2367
6179
6887
9115
4678
4895
5290
6011
5937
6421
7081
7106
7693
8137
8668
9209
9920

131.366

Skattinn-
eign 31.12

o
o

545
1029
1841
4078
5108
9857

12884
14630
18393
23925
31642
34945
38390
42149
46543
50779
55399
60574
65667
71223
77092
83351
90000
97197

Skattkerfi 66/75
(e. l.okt. 1975)

Greitt
framl.gj.

115
620
642
602
998

2617
709

1484
1485
1506
1533
1348
1600
1600
1600
2018
2706
2895
3098
3314
3546
3795
4061
4345
4649
4975

57.861

Skattinn-
eign 31.12

o
o

545
1029
1841
4078
4466
4711
4968
5339
5159
4401
3564
2505
1190

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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B. HaGnaður fyrir skatt 20%.
(upphæðir í 1000 $)

Skattkerfi 66/69 Skattkerfi 66/75
(all t tím abilið ) Ce . l.okt. 1975)

Hagnaður Greitt Skattinn- Greitt Skattinn-
Ár f. skatt fr am1. gj. eign 31. 12 fram 1. gj . eign 31. 12

1969 ? 1462 115 0 115 0
1970 620 0 620 0

1 - 1994 642 545 642 545
2 - 2683 602 1029 602 1029
3 353 998 1841 998 1841
4 814 2617 4078 2617 4078
5 - 5578 1132 5108 709 4466
6 1516 5408 9857 1484 4711
7 1689 3638 12884 1485 4968
8 1949 2367 14630 1506 5339
9 5443 6179 18393 1533 5159

1980 10022 6887 20668 3577 5799
1 10724 12372 28091 3753 6379
2 11474 8229 31145 4016 7014
3 12277 8695 34324 4297 7718
4 13137 9356 37798 4598 8490
5 14056 10662 41888 4920 9339
6 15040 10592 45798 5264 10273
7 16093 11402 500(,9 5633 11301
8 17220 12411 54871 6027 12431
9 18425 12809 59565 6449 13674

1990 19715 13795 6[,693 6900 15041
1 21094 14666 70107 7383 16545
2 22571 15653 75877 7900 18200
3 24151 16683 82002 8453 20020
4 25842 17918 88639 9045 22022

------
Samtals 206.448 100.526
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FYLGISKJAL 4

Rökstuðningur með töflu 8.

Sumar færsInanna í töflu 8, einkum varðandi breytileika

framleiðslugjalds, veltugjalds og hagnaðargjalds og áhrif

þessara gjalda á framleiðslumagn, gætu e.t.v orkað tvímælis.

Hér verða því færð nokkur rök fyrir þessum færslum.

Umræddum þremur skattkerfum má lýsa sem hér segir:

(1) Framleiðslugjald : Tl = a.Y,

~ar sem Y er framleiðslumagn og a er f r-arn Le Lðs Lug j a Ld
a einingu.

(2) Veltugjald T2 = b'P·Y,

þar sem P er álverð og b er jaðarskatthlutfall.

(3) Hagnaðargjald : T3 = e.H,

þar sem H er hagnaður og e er jaðarskatthlutfall.

Eðlilegt er að gera ráð fyrir því að

(4) E (Tl) = E (T2)= E (T
3
),

þar sem E ( ) táknar v ong ild i.

Gert er ráð fyrir því, að hagnað fyrir skatt megi rita sem

( 5 ) H = p. Y - e (Y) = p. Y - d· Y - e = (P -d ) . Y - e,

þar sem e (y) táknar framleiðslukostnað og e s-o fastan kostnað.

Breytileiki ("variance"), hinna þriggja skattkerfa er

( 5 ) Var Tl a 2. Var Y

Var T 2 b 2. Var p. Y

Var T 3 (c·f)2 Var p·Y, ef (p-d) = p v f þ.e. breytilegur

kostnaður og afurðaverð breytist eins.

2 2Af (1+) og (5) leiðir að (e- f) > b , þess vegna

( 7 ) IVar T 3 > Var T 2 I

Nú er gert ráð fyrir því, að fyrirtækið hámarki hagnað.

Þá gildir eftirfarandi:

(8) Skattur Tl:

Ef P -d - a > 0 ~ Y

Ef p-d-a e 0 =þ> Y

Ymax

Ymin

Ymax er hámarksframleiðsla

Ymin er lágmarksframleiðsla
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( 9 ) Skattur T2:

Ef FCl-b) - d > 0 .,:. Y Ymax

Ef F)l-b) d '< 0 '9 Y Ymin

(10) Skattur T3
Ef p+ d > 0 ~ Y Ymax

Ef p+d :> 0 ~ Y v .r m i n

Niðurstaðan er þv í su, að

(11) ~(T3) ~ Y~

( 12 ) Y ( T 3) ~ Y ( T 2 )

þar sem Y (T3) táknar framleiðslu við skattkerfi

T3 o.s.frv.

Ennfremur er mjög líkleg t, að

Að síðustu ma geta þess, að

(14) I Y ( T 3 )

þar sem To táknar fast skattgjald.
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FYLGISKJAL 5

Áhrif mismunandi forsendna um súrálsverð
á framleiðslugjald íSAL, 1974 - 1979.

Reiknuð hafa verið fjögur dæmi um áhrif mismunandi súráls-
verðs á framleið$lugjald íSAL. í fyrsta dæminu er miðað við
það súrálsverð, sem íSAL greiðir skv. reikningum sínum. í öðru
dæminu er miðað við að súrálsverð sé í samræmi við útflutnings-
skýrslur frá Ástralíu, sbr. skýrslu vinnuhóps um kaup íSAL á
súráli Alusuisse 3.12 1980. í þriðja dæminu er miðað við
meðalútflutningsverð súráls frá Ástralíu skv. sömu skýrslu.
f fjórða dæminu er miðað við meðalútflutningsverð súráls frá
Ástralíu að viðbættum 10%.

Rétt er að leggja á það áherslu, að umræddir útreikningar
eru, af ým sum ástæðum, mj ög ónákvæm ir. Niðurstöður þeirra
ber einungis að skoða sem grófa ábendingu um það framleiðslu-
gjald, sem íSAL hefði borið að greiða, ef súrálsverðið hefði
verið það sem við er miðað hér að ofan.

Niðurstöður dæmanna fjögurra eru sýndar í eftirfarandi
töflu:

F I· . Id 1) , 1000 US $ram e í.ö s Lu g j a l. •

Súrálsverð Súrálsverð Súrálsverð
Súrálsverð skv. útfl.- skv. meðal- skv. meðal-
skv. reikn. skýrslum útfl. verði útfl.verði frá

Ár íSAL frá Ástralíu frá Ástralíu Ástralíu + 10%----

1974 417 4. 525 4. 525 4.247
1975 466 725 938 466
1976 1.484 2. 739 2.296 1.806
1977 1. 485 2.435 1. 996 1.830
1978 1.506 2. 505 1.957 1.957
1979 2.252 4.933 3.794 3.143

SAMTALS 7.610 17.862 15.506 13.449

1) Þ.e. framleiðslugjald
+ breyt. á skattinneign.
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F.YLGISKJAL 6

Skatttekjur 1969-1980 Töflur.

Hér á eftir eru birtar töflur, sem syna skatttekjur
íslands af þremur mismunandi skattkerfum.

í fyrstu töflunni er yfirlit yfir framleiðslu, útflutn-
ing og birgðahald íSAL á tímabilinu 1969-1980.

í annari töflunni er birt yfirlit yfir raunverulegar
skatttekjur íslands, myndun skattinneignar íSAL og vexti
af henni, skv. þeim skattkerfum sem giltu á herju ár i,
þ.e. skattkerfinu 66/69 til 1975 og skattkerfinu 66/75 eftir
1. okt. 1975.

í þriðju töflunni eru sýndar skatttekjur íslands, skatt-
inneign íSAL og vextir af henni á ári hverju miðað við það,
að skattkerfið 66/69 hefði gilt allt tímabilið og rekstur
íSAL hefði verið óbreyttur.

í fjórðu töflunni er yfirlit yfir reiknaðar skatttekjur
íslands 1969-1980 ef skattkerfið 66/75 hefði gilt allt tíma-
bilið og rekstur íSAL hefði verið óbreyttur.

321



RIKISEN DU RSKODU III

til

"" ''ll....•
-0..1<
ö' 0
" M....•
0:1 ••..•

N N 7'1
e '.D r--
N ('\1 0

ll) N •••

If) en 0
OJ N r-

'.D mc,

N o-
N
('),
N
o...

M
o
ll)

r-
Ci'
c'

e •..
.o CD
r- r-

.C'J
o ln (J\\.(\ co ~--:::I'
C, I..D

M <ol'
(1", ~"X)
C'-l r-

(')

N...,
N

o

ir
W

'"
e-v r--I~,-,.J r") 0
'.0 co <::1'

I..C '1' '--"'"
r"1') -.--i -:::r

<ol'

:j< ,-.1
0" I'J r'")

N ú) G'

"'-.,. ("1
+, U'\

o 0')

<ol' r-- 0
\'J coo '.0

0' ll)

"" r-
'<J'

1'- M N
M ,")

----- t---.---------.----.--

W r-- IC'
r- lD r .

<.0

~I

00000
CD
<ol'

'"ll)
CD

o 0 e
M
<ol'

N
N

e

o o e m 0
t-. •••
o 0
•.. r-
e 0
N 01

o e o 0 0

...,
'.D
ll)

co
N...,
N

r- 0 ("\.''<:j'

r- r-- o:
00('1r-

u") L('I ~ M
o :--: qo lf)

-c- r- N 00

o

co
lÍ)

e
r> r-. L.n '""f')

1"-. \0 :::) 0"l
o M ~ (j\

G)
'.D
o

,I ~ cr, Lol")

<1' m r-
co en <::t ('J

Ln ,~

N '"o CI

r- r-ci r, M
'..0 co I..D

M <ol'
M ll)
o ll)

N fl)
co

q e-

ro ro'.D ll)

~ o:::r L{'

\.o'.!J -::r
<ol' <ll 0

:~-0 "1'
C~ 0
C'J 0

o
r-

r- ro
r-- r-m m

...,
o
'.D

N

N

":ol
ö'e....•
e..,
:ol
M

""..,
':ol

ul
.-l "
•!ll ft!
'n ö'
" e"" !ll

"d ö'
M ""ft! ft!
.•• M
ol '<ll

N

322



"tJ>·c, M 0 r- m a f"- r- a III

QJ ..I( e" '" ~ ''I a M M ll'> ~
e 0 M f"- Ln m a III m (J' r-
e .-/

.c< Ul '" III CD a •.... Ll) ~ r:J) co e:
;.J >< ~ r- ",,' r--. .c ~ '.J) ,.., III

+.>'rt1 U) 0 co 0 -r f"- l;; ,<)

'",:,t 'C< ~ '" '" '" ll) lC)

(fJ

e
tJ>

.c< M et' ll) '" N
QJ Ii) ''J ('; r-. 0 el M
e e ,..., ~ co e ac, ,,.;

ul it> Lf1 ,0 \..0 '" ul ~.J >< er co \.0 '" \.0 a
.j.J .'" u, '" N a e; '"m "

..I( > '" M m
(fJ

5\
Ll) Lf1 ~ 0 f"- a C'l co m,,.;

(lJ f"- N a f"- M a ... '" \.0

>< e M \.J) Ll) '" 'll '" a m co
H

'C< e co.j.J .•... 'C< .•. \.0 \.0 '" III r- a r:J) r-
>: <0 .w N '" M "" '" Ll) f"- '" f"-

>-1 QJ .j.J ~ N N M L0 \.0

....: :> '"..I(
III

~
f-< '"
o Iel :ol N ~ r-. N N r-- al N M III '" M
W .-/ 0 a r> N r- Ll) Ll) a a .o M (J,

>-1 .w ul 0 ln a '" '" M co r- f"-
>-1 .j.J '<J 'lJ

'" .•.. ., .-/ Ll) m N N 00 r-, o- '" III \.0 N N
::> <ll (lJ <0 •..• ... ",,' a m ... a co co a N a"J '" .-/ -r-, \.0 \.0 \D o- \.0 f"- '" '" Lf) Lf) M
c:: o El e»o 'll N N
W ><~ 4-<

> >-1
Z

(fJ
::0 e;.l -o ö'
'" 'lJ '''; \.J) ,.,., N ... M Lf)

H '-j (\J a 0 <..)1 a ::0 a:
c:: (lJ e, r- r- '"W >< em 'ri V' m ....• m lf')

>-1 >< .w e- 0 '" C', N N
:ol ,J el co J:) r- o-

::;; 'lJ '"e ..I( Ll)

<c w ul

c::

~
I
:ol N ... r- co III m m C'J M Ll' f"- co
.-/ G a f"- N f"- '" U; a 0 \.0 r-
ul a ul r- 00 \.0 (J) re CO m o-

'<J -o
·ri c, ul m N ~ a) a '" ul \.0 ... ....
(lJ '" ...• "" M a ul M ro a) 0 ul '".-/ -r--, '.J) \.0 \.0 Ll '" ul '" '" "' N N

~ tJ>

'" M N a)

><~

.-/ (fJ
'''; >-1
.Q '"'" e' ~ CJ r" "" Ll) \D r-. a) m f-<
El w r' r- r- f"- r- r- r-- r- r- f"- ::.:

'ri o- C' m m o- e- IT> er. m o- m ..:
f-< (fJ

323



I':
tl' (') 0 r-- 0 fV) r-- '" 0 r--. ..; ..'< N N .... fV) N (J"> tl) CO .o
CI! 0 M r-- tl) (J"> 0 r-- (J"> tl) M1':.-<
I': ul L') CO 0 r- (J) ~ '"' (J"> fV)

...; •• .". <"j< e- '"' r-- 0 tl) CO N (J">
'-'-<ll l.rl 0 CO 0 CO CO ~ (')

'-'<Il-..; '"' tl) (J"> 0J '"' CO..'<
ul

c: r'1 CO '"' (') CO ~ 0 tl) '"'tl' ul N N r- 0 0 M 0' .... tl) M
'''; e M r- CO N ry, (J"> ~ ry,
(ll ''';Hl e ol tr: ,,, ~ N ,,, u'1 ~ '"' ~ .o
C. H ••.. -r co ~ '" .-< 0;- '" u) r'1 M...:II -M 'n::l lf"l 0;- N 0 u> r- \0 N 0 tl)

<,
..0: :> '" '"' (J"> N '"' CO tl)co u: .c

e
"-' <ll.c,,;

0()

'c,

0 :> tl) tl) N u'1 .... <l' 0 r, Gr- N 0 CO ~ tl) r- .... CO~ <tl •• fV) .o tl) CO (J"> e. N '"..'< ''';

0< ~ '-' "" .o CO '" N 0 r- '" r-- -e-
<tl :< N '"' (') fV) (') r-- tl) N

" OQ CI! N r'1 M M
'''; t>el :>

::J
...:I

ul 0 -r-v
tl' N r-- N N r- CO r- N r- '"' 0'Gl ul 0 0 r-- N r- tl) 0 0 r-- '"' M (J">.-< 0 Ln 0 '"' 0' M e: fV) (J">

H I': ~'''; tl) o- l" N CO r- N CO r- r- (J"> (J">
w e •• ••• .... '"' 0 (J"> .... r'1 0 fV) .o r- ....

S ..... .... '" '0 .o ry, '" '" .o fV) fV)~ <tl
ul N tJ) r'1 N '" '"'~ .-< •• N
<tl el0< 0()

<1l
0:
~ @ -e-i

OQ (ll .o N N 0 M j--, .o 0 '"I\j I': 0 0 0' 0 N ry, tJ) CO tJ)
Gl :> I': r- r- M 0 r- ry, u> N..'< ''';

0< -<tl (1\ fV) '"' CO '.0 '"' (J"> CO..'< ..• N 0 '" 0 tJ) CJ N '"Z > ul tJ) CJ '" (x) (J) '" '"'~ ..'< H M tJ) ~ N '" CD
co tl' '"H W

W

0:
C'J ". co "" (J"> CO 0 (1\ M '" (fl
0 0 r-- N r-- '" 0 M '" 0 tJ)

"" 0 u" r-- CO '" N M r- G". N
tl'

tJ) (1' rJ .... CO r- \!) '" N CI) CI)
c-j •..•. "1' M 0 Ln '" .... (J"> tJ) 0 co
S .o '" \!) tJ) '"' r-- tJ) '" N co r--
<ll

0H '" '" 0 M tJ) N~ N r--

ol
.-<

<1l
(J"> 0 N M '" tJ) '" r- co (J"> '-'.0 r-- r-. r- r- r- r-- r-- r- r- r- ~(1\ c" ry, (1\ e- o- ry, (J"> ry, (1\ ry,

ul

324



,-n
r-- 0
(i', tl)-

ti'l

o

2
~
OQ.,.,
:>
III

~
III
-o.,.,
:>

N

I-1- _.... ... .--1. _

o.•.

'\..1....•
'"-r-t
0'> ~,
;:l '"~.
ul-0 •...•

.•• ul
III -M

~I~ -.,
l-<f'..

co (j, 0'\ r--
11"\ ro w r ....
Ci-' ~ 1..0

1)'1 N en \0
N CO rr) 0'\
C:: G\ lJ)

o ("\1
•..• ''1

o '"

00 r-G :n 0
..-4 0'\ e
\0 N \.0ce \.') t.f)
t- \0 e»

LÍ' N

M '"
o '"

r-- (~
\,':J e-

,-f',

0' '"co \0m I.D

...
OQ

l-<
ll):>

',11•..
""...,
ul
III
e.>:...
Q)~.

... --------·--·------r·
0'> l
~:: 0 .o 1..0 r- r'"").-i C'l J (r I
~ 0' ~ ,,-1 r"i C.) 0 P' ,.-, .r. tí rr~1
,~ r- r-. ll) ':J'\ (') r-, fl 0..., ol o;::r I
~ co a: co _~) \.0 ~ ~~; ~_~ ~

'"

~ > I;--·------------~~+
~ I) ~ : ~ ; ;~ ; ~ ~ ~ 2 il' ::
-0 tA- ~.!J V,'. c"\ ~...,. (""") u: (i' (",,1 Ci...

Q,) •• ,...;r) r- et) tJJ 0.... ":..l' lI"I \C .....-t 0) I.f'!

.....4:"'-l....-4('1'·I(j\~OO')CÚOv~'Q' ':;j'

Ei lr) ~ ."f) 'J'\ r- r- "':::t' <r lf'I C"'JM ci
III
l-<

~.j

N

oo
o
N
vr

e
tr·
III
S
...,...
>'0'>.>: ~~
ulre ..~

.-<
III
-r-i
o

---------_ .._----.

...•...•,"') <3'
en 00
N r-

'<I' M
,"') Ii)

o 00

M '"'<I' 1".

Ii)

N

o
r--

....-4 CI
I r-.

O"l '" rr',.o
VI

t·'~~n··\f""ro
1- r-. i·', i- t'- r--
'" ("" o- C'I 0', 0'

u";,-.
\:J

•..
::l
j.l...,

.l)•..
·0...•
III

•.J

325



Fylgiskjal X

Þorgeir Örlygsson

GREINARGERÐ
UM ENDURSKOÐUN

ÁLBRÆÐSLUSAMNI NGAN NA
MEÐ LAGASETNINGU

Greinargerð þessi er tekin saman að beiðni
iðnaðarráðuneytisins.

Október
1982
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EFNISYFIRLIT

1.0.
2.0.

Inngangur .
Meginmarkmið þau, er Íslendingar hugðust ná með samningum við Swiss
Aluminium Ltd., eins og markmiðum þessum er lýst ígreinargerð með lögum
nr. 76 frá 13. maí 1966 .
2.1. Samningar án áhættu fyrir Íslendinga .
2.2. Gengistrygging skattgjalds og tekna af raforkusölu .
2.3. Ýmis þjóðhagslegur ávinningur af samningagerðinni .
2.4. Samantekt .
Lög þau, er um álbræðsluna gilda .
3.1. Lagagrundvöllur samninganna .
3.2. Tilvísun samninganna til reglna þjóðaréttarins .
Endurskoðunarákvæði álbræðslusamninganna. Hugleiðingar um afstöðu Ís-
lensks réttar til breytinga á samningsákvæðum með lagasetningu .
4.1. Almennt .
4.2. Ákvæði aðalsamnings um endurskoðun .
4.3. Markmið skattlagningar í formi framleiðslugjalds .
4.4. Felur aðalsamningurinn í sér afsal lagasetningarvalds um skattamál-

efni álbræðslunnar? .
4.5. Vernd 67. gr. stjórnarskrárinnar .
4.6. Nánar um markmið skattlagningar .
4.7. Löggjöf, er hefði það að markmiði að ná fram leiðréttingu samnings-

ákvæða .
4.8. Áhrif forsendubrests .
4.9. Rafmagnssamningur Landsvirkjunar og ÍSALS .
4.10. Ákvæði aðal- og rafmagnssamnings um breytingu samningsákvæða

rafmagnssamningsins .
4.11.Aðild að kröfu um leiðréttingu .
4.12. Álagning skatta eða gjalda á ÍSAL vegna raforkukaupanna .
4.13. Setning laga um lágmarksverð á raforku .
4.14. Málshöfðun til viðurkenningar á rétti til hækkaðs orkuverðs vegna

breyttra aðstæðna .
4.15. Setning laga um leiðréttingu orkuverðs samkvæmt rafmagns-

samningi ÍSALS og Landsvirkjunar .
Réttur til einhliða breytinga á samningsákvæðum vegna breyttra aðstæðna
eftir gerð samnings .
S.l. Almennt .
5.2. Meginreglan um að samninga beri að halda .
5.3. Afleiðingar þess, að forsendur loforðsgjafar bregðast .
5.4. Heimildin til þess að víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum
5.5. Þýðing einstakra sérlagaákvæða um heimildir til þess að leiðrétta
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1.0. Inngangur.
Með bréfi iðnaðarráðuneytisins dags. 20. júní 1982 óskaði ráðueytið þess, að ég undir-

ritaður tæki saman álitsgerð um réttarstöðu íslenska ríkisins gagnvart Swiss Aluminium Ltd.,
ef gerðar yrðu breytingar á íslenskri löggjöf, sem leiða myndu til hærra orkuverðs eða hærri
skatta en er samkvæmt núverandi framkvæmd á samningum aðilja um álbræðsluna í
Straumsvík.

Efnisskipan álitsgerð ar þessarar er í meginatriðum þannig, að í 2. þætti er greint frá
þeim meginmarkmiðum, sem Íslendingar hugðust ná með samningum við Swiss Aluminium
Ltd. Er þar fyrst og fremst stuðst við lýsingu í greinargerð með frumvarpi til laga nr.
76/1966, þ. e. lögunum um lagagildi aðalsamningsins. Í 3. þætti er greint frá þeim lögum, er
um samningana um álbræðsluna í Straumsvík gilda, þ. e. a. s. þeim lögum, er beita ber við
lausn deilumála í millum aðilja álbræðslusamninganna. Í 4. þætti er greint frá ákvæðum í
aðal- og rafmagnssamningunum um rétt til endurskoðunar samningsákvæða. Þá er og að því
hugað í 4. þætti, hvert ætla megi að sé almennt viðhorf íslensks réttar til einhliða breytinga
samningsákvæða með lagasetningu, almennri eða sérstakri, þ. e. hvort hægt sé að grípa inn í
samningssamband með lagasetningu og breyta þannig réttindum og skyldum samningsaðilja.
Er þá við það miðað, að annar af samningsaðilum neiti að fallast á endurskoðun samnings-
ákvæða. Í 5. þætti er að því hugað, hvaða skilyrði þurfi að vera fyrir hendi til þess að annar
samningsaðili geti krafist leiðréttingar samningsákvæða þrátt fyrir andmæli viðsemjanda
síns. Eru þar fyrst og fremst teknar til skoðunar reglur íslensks réttar um réttaráhrif þess að
forsendur loforðsgjafar bresta annars vegar, og svo hins vegar hverjar heimildir samnings-
aðili hefur til þess að krefjast leiðréttingar samningsákvæða, þegar viðkomandi samnings-
aðili telur samning leiða til ósanngjarnrar niðurstöðu í sinn garð. Greint er frá úrlausnum
íslenskra dómstóla, er varða framan~reind atriði og þær úrlausnir bornar saman við úrlausnir
norskra dómstóla um svipuð atriði. 16. þætti er um það fjallað, hverja þýðingu tilvísun aðal-
og rafmagnssamningsins til reglna þjóðaréttarins hefur. Er þar greint frá hinu svissneska
þjóðerni ÍSAL og það kannað, hverjar skorður hið erlenda þjóðerni fyrirtækisins og fram-
angreind tilvísun samninganna til þjóðréttarreglna setur löggjafarhæfi íslenska ríkisins um
málefni álbræðslunnar.

Rétt er að taka fram, að þegar álitsgerð þessi er skrifuð, er ekki vitað, hvort breytingar
verði gerðar á samningunum um álbræðsluna í Straumsvík né heldur, hvernig að slíkum
breytingum verður staðið, ef í þær verður ráðist með lagasetningu. Umfjöllun og niðurstöður
álitsgerðarinnar verða því að skoðast í ljósi þessa. Af þessu leiðir, að í álitsgerðinni er fremur
lýst almennum viðhorfum íslensks réttar til þeirra álitaefna, sem til umfjöllunar eru tekin, en
hliðsjón höfð af áðurgreindum samningum umálbræðsluna í Straumsvík og hugsanlegum
breytingum á samnings ákvæðunum með lagasetningu.

Þá er ennfremur rétt að taka fram, að álitsgerðin sem slík felur ekki í sér sjálfstætt mat á
því, hvort forsendur samningsgerðar af hálfu Íslendinga séu brostnar eða hvort hin tilteknu
samningsákvæði leiði til ósanngjarnrar niðurstöðu í garð Íslands sem samningsaðilja. Hins
vegar er í álitsgerðinni leitast við að lýsa þeim réttarúrræðum, sem tiltæk eru íslenska
ríkisvaldinu, ef niðurstöður kannana leiða í ljós, að forsendur samningsgerðar eru brostnar
eða að samningsákvæðin leiði til ósanngjarnrar niðurstöðu.

Framangreint bréf iðnaðarráðuneytisins frá 20. júní 1982 er hér birt í heild:

"Hr. Þorgeir Örlygsson, lögfr.
Garðsenda 1
108 REYKJAVÍK
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1/141.0 20. júní 1982.

Ráðuneytið hefur um nokkurt skeið átt í viðræðum við Swiss Aluminium Ltd. um
endurskoðun samningsákvæða um álbræðsluna í Straumsvík. Hefur ráðuneytið m. a. gert
kröfu um leiðréttingu orkuverðs rafmagnssamnings Landsvirkjunar og Ísals og jafnframt um
breytingu skattlagningarreglna aðalsamnings ríkisstjórnarinnar og Swiss Aluminium Ltd.
Samningaviðræður þessar hafa ekki leitt til neinnar niðurstöðu og Alusuisse neitað að fallast
á breytingar samningsákvæða.

Ráðuneytið telur forsendur framangreindra samningsákvæða aðal- og rafmagns-
samnings brostnar og að samningsákvæði þessi, sérstaklega þó verðákvæði rafmagnssamn-
ings, ósanngjörn í garð Íslands sem samningsaðila.

Ráðuneytið hefur ákveðið að fara þess á leit við yður, að þér takið saman greinargerð
um réttarstöðu íslenska ríkisins gagnvart Swiss Aluminium Ltd., ef gerðar yrðu breytingar á
íslenskri löggjöf sem leiða myndu til hærra orku verðs eða hærri skatta en er samkvæmt
núverandi framkvæmd á samningum aðila. Er þess óskað að í greinargerð yðar verði m. a.
fjallað um eftirfarandi atriði:

1. Hvert ætla megi að sé viðhorf íslensks réttar til einhliða breytinga samningsákvæða með
lagasetningu, almennri eða sérstakri, þ. e. hvort hægt sé að grípa inn í samningssamband
með lagasetningu í því skyni að breyta þar réttindum og skyldum samningsaðila.

2. Hvert ætla megi að sé viðhorf íslensks réttar til einhliða breytinga á samningsákvæðum
vegna breyttra aðstæðna eftir að samningur var gerður.

3. Hverja þýðingu tilvísun aðal- og rafmagnssamnings til reglna þjóðaréttarins hefur. Er
þess óskað í þessu sambandi, að gerð verði grein fyrir því, á hvern hátt Swiss Aluminium
Ltd. og Ísal geti notið verndar þjóðréttarreglna, ef til einhliða breytinga á samnings-
ákvæðum kemur.
Þess er óskað, að greinargerð yðar fjalli um almenn viðhorf íslensks réttar til þeirra

álitaefna, sem greind eru í l. og 2. lið hér að ofan, en þó með hliðsjón af áðurgreindum
samningum og hugsanlegum breytingum á ákvæðum samninganna vegna breyttrar löggjafar.

Hjörleifur Guttormsson
IHalldór J. Kristjánsson"

2.0. Meginmarkmið þau, er Íslendingar hugðust ná með samningum við Swiss Aluminium
Ltd., eins markmiðum þessum er lýst ígreinargerð með lögum nr. 76 frá 13. maí 1966.
Með lögum nr. 76 frá 13. maí 1966 var samningi íslensku ríkisstjórnarinnar og Swiss

Aluminium Ltd. um byggingu og rekstur álbræðslu í Straumsvík frá 28. mars 1966 veitt
lagagildi hér á landi. Í athugasemdum með frumvarpi tillaga um lagagildi samningsins er að
finna upplýsingar um meginmarkmið Íslendinga með samningsgerðinni. Í athugasemdum
þessum er einnig að finna skýringar á einstökum ákvæðum fylgisamninganna. Í þeim þætti,
er hér fer á eftir (2.0.), verður leitast við að lýsa forsendum samningsgerðar eins og þeim er
lýst í athugasemdum með lagafrumvarpinu og í skýringum með fylgisamningunum.

Rétt er að geta þess, að frekari upplýsingar um forsendur samningsgerðar af hálfu
Íslendinga er að finna í ýmsum öðrum gögnum. Má þar sérstaklega til nefna 1) skýrslu
stóriðjunefndar til ríkisstjórnarinnar um aluminiumverksmiðju og stórvirkjun, dags. ll. nóv.
1964 og 2) skýrslu ríkisstjórnarinnar til Alþingis um athugun á byggingu aluminumverk-
smiðju á Íslandi, lögð fram 5. maí 1965.

Að svo stöddu þykir rétt að miða einvörðungu við lýsingu á forsendum í athugasemdum
með áðurgreindu staðfestingarlagafrumvarpi. Ef til þess kemur hins vegar að undirbúa
lagasetningu, er áhrif hefði á samningana um álbræðsluna í Straumsvík, eða ef undirbúa þarf
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málshöfðun á hendur Swiss Aluminium Ltd., yrði óhjákvæmilegt einnig að líta til tveggja
áðurgreindra skýrslna og þeirra forsendna fyrir samningsgerð, er þar koma fram. Sem dæmi
má nefna, að í skýrslu ríkisstjórnarinnar til Alþingis, er lögð var fram 5. maí 1965, kemur
glögglega fram, að á þeim tíma, er álsamningarnir voru í undirbúningi, óttuðust menn
nokkuð samkeppnina við aðrar orkutegundir, þ. e. a. s. jarðgas og kjarnorku. Í skýrslu
þessari segir orðrétt á bls. 19: "Fyrirsjáanlegt þykir, að í náinni framtíð verði reistir kjarn-
orkuofnar til vinnslu á fersku vatni úr sjó, sem jafnframt mundu verða látnir knýja raf-
magnsstöðvar, sem boðið gætu mjög lágt raforkuverð og auk þess má reikna með miklum
framförum á sviði kjarnorkustöðva yfirleitt og eru sumar þeirra þegar boðaðar. Þá er og þess
að gæta, að jarðgasstöðvar eru álitnar verða skæðir keppinautar, sérstaklega þar sem jarð-
gasið er að finna í námunda við stór iðnaðarsvæði, sbr. Holland, Norðursjó og Frakkland og
fleira mætti telja. Það má því telja víst, að ef ekki tekst að koma upp aluminiumiðnaði á
Íslandi mjög fljótlega sé mjög vafasamt, að það takist yfirleitt. Að minnsta kosti er áhættan
við að bíða mjög mikil. Aðalskilyrðið fyrir að þetta megi takast er, að hægt sé að bjóða
hagstætt raforkuverð, sérstaklega við fyrstu framkvæmd, og er nánar vikið að því síðar."
Þyrfti rækilegrar könnunar við á því atriði, hversu veigamikil ákvörðunarástæða fyrir samn-
ingagerð við Swiss Aluminium Ltd. óttinn við kjarnorkuna og jarðgasið var á sínum tíma.

Við lestur á eftirfarandi lýsingu á forsendum samningsgerðar eins og þeim er lýst í
athugasemdum með staðfestingarlagafrumvarpinu er rétt að hafa í huga, að tölur í íslenskum
krónum eru í "gömlum krónum" og miðað er við gengi dollars eins og það var á þeim tíma, er
álsamningarnir voru í undirbúningi.

2.1. Samningar án áhættu fyrir Íslendinga.

Á bls. 1249 í athugasemdum með lagafrumvarpinu (hér eftir nefnd greinargerðin, Al-
þingistíðindi 1965 A hluti) er þess getið, að öllum atvinnurekstri og framkvæmdum fylgi
nokkur áhætta og hafi Íslendingar ekki farið varhluta af slíku. Mikilvægt sé fyrir Íslendinga
að nýjar atvinnugreinar hafi ekki í för með sér aukna áhættu "og hefur það sjónarmið mjög
verið ríkjandi í viðræðum og samningum, sem fram hafa farið við hið svissneska fyrirtæki að
undanförnu" segir í greinargerðinni. Síðan segir: "Í samningum þeim, sem nú liggja fyrir við
Alusuisse, hefur verið reynt að ganga svo frá hnútunum, að áhætta Íslendinga af fyrirtækinu
væri sem allra minnst, og fyrirtækið skilaði örugglega viðunandi tekjum í íslenska þjóðar-
búið. Lögð hefur verið áhersla á það, að Alusuisse taki á sig miklar skuldbindingar í þessu
efni, svo að hagur Íslendinga væri sem best tryggður og tekjur af álbræðslunni öruggar og
jafnar". Síðan segir í greinargerðinni að mikilvægust í þessu efni séu ákvæðin um lágmarks-
greiðslu fyrir raforku og um skuldbindingu Alusuisse um að lækka aldrei framleiðslu ál-
bræðslunnar á Íslandi meira hlutfallslega en í öðrum álbræðslum sínum. Á bls. 1250 segir
svo: "Óhætt er að fullyrða, að skuldbindingar Alusuisse í þessum efnum eru miklu meiri en
almennt tíðkast og óvenjulega fast um það búið, að fyrirtækið skili öruggum tekjum í
þjóðarbúið ... Það hefur hins vegar verið eindregið mat ríkisstjórnarinnar og annarra sem
um mál þetta hafa fjallað, að nauðsynlegt væri að forðast alla áhættu í þessum efnum, svo
sem kostur væri, svo að þessi framkvæmd yrði til þess að auka öryggi í þjóðartekjum Íslands
en ekki til að draga úr því. Áhættuhlið málsins verður hins vegar ekki metin til fulls nema
einnig sé metin sú áhætta, sem Íslendingar taka á sig í sambandi við Búrfellsvirkjunina sjálfa.
Hér skiptir að sjálfsögðu einna mestu máli hinn fasti samningur um greiðslu á lágmarks-
magni af raforku frá álbræðslunni, er tryggir fjárhagslegan grundvöll virkjunarinnar um
langa framtíð. Hefur áður verið sýnt fram á, hvernig tekjur af rafmagnssamningnum við
álbræðsluna, sem verða í erlendum gjaldeyri, standa undir öllum erlendum skuldbindingum,
sem Landsvirkjun verður að taka á sig vegna lána til Búrfellsvirkjunar." Síðar er það rakið á
bls. 1250 í greinargerðinni, að í tveimur greinum geti verið um að ræða áhættu fyrir Lands-
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virkjun í sambandi við þessa framkvæmd, annars vegar áhætta, sem fólgin sé í því að bygging
virkjunarinnar reynist dýrari en áætlanir hafi gert ráð fyrir, og hins vegar sú óvissa, sem
skapast geti vegna ístruflana. Á bls. 1251 segir svo í lok þess kafla, er um áhættu fyrir
Íslendinga fjallar: "Að öllu þessu samanlögðu verður því ekki séð, að Íslendingar taki á sig
neina óeðlilega áhættu með þeim rafmagnssamningi, sem fyrirhugað er að gera við álbræðsl-
una. "

Í þeim kafla greinargerðarinnar, er fjallar um áhrif byggingar álbræðslu á raforkuverð
og afkomu Landsvirkjunar segir á bls. 1251, að fjárhagslegur grundvöllur Búrfellsvirkjunar
gjörbreytist, ef hægt sé að selja verulegt orkumagn til nýs iðnaðar eins og álbræðslu. Á bls.
1253 segir: "Í rafmagnssamningum við álbræðsluna er samið um sölu raforku til langs tíma
og með þeim skilmálum, að greiðsla komi fyrir orkuna, hvort sem álbræðslan þarf á henni að
halda eða ekki. Með löngum og föstum samningi er stefnt að því að tryggja tvennt, sem
Íslendingum er mjög nauðsynlegt. Í fyrsta lagi dregur hinn langi og fasti samningur úr áhættu
þeirri, sem Íslendingar taka á sig, með því að leggja í svo stóra og fjárfreka framkvæmd sem
Búrfellsvirkjun er, og afla að miklu leyti fjár til hennar með lánum. Í öðru lagi er samning-
urinn þess eðlis, að hann greiðir stórlega fyrir lántökum til virkjunarinnar, en segja má, að
hið erlenda fyrirtæki, sem ábyrgist rafmagnssamninginn taki að verulegu leyti á sig áhættuna
af erlendu lánunum."

2.2. Gengistrygging skattgjalds og tekna af raforkusölu.
Eins og 13. gr. rafmagnssamnings Landsvirkjunar og Íslenska álfélagsins hf. ber með

sér, er rafmagnssamningurinn gerður í bandaríkjadölum. Í athugasemdum með rafmagns-
samningnum er enga skýringu á þessu atriði að finna, en á bls. 1254 í greinargerðinni með
staðfestingarlagafrumvarpinu segir hins vegar: "Hér skiptir það einnig miklu máli, að
rafmagnssamningurinn er gerður í bandaríkjadölum, en það er sama mynteining og í flestum
þeirra erlendu lána, sem til virkjunarinnar verða tekin. Þegar haft er í huga, að endur-
greiðslur og vextir eru meginútgjaldaliðir vatnsaflsvirkjana, þýðir þetta í raun og veru, að
tekjurnar séu verðtryggðar eða gengistryggðar, svo að samningurinn væri Íslendingum jafn-
mikils virði, þótt verðlagsbreytingar ættu sér stað."

Samkvæmt gr. 25.01. í aðalsamningi ríkisstjórnarinnar og Alusuisse skal Alusuisse
greiða eitt framleiðslugjald í stað almennra skatta. Samkvæmt gr. 25.02. í aðalsamningnum
er grunnhæð framleiðslugjaldsins tiltekin í bandaríkjadölum á hverja smálest útskipaðs áls
eða umframbirgða. Á bls. 1234-1235 í greinargerðinni segir orðrétt um þetta atriði:
"Grunnhæð framleiðslugjaldsins er tiltekin í málsgrein 25.02. í bandaríkjadölum og er
skattgjaldið að því leyti til gengistryggt. "

2.3. Ýmis þjóðhagslegur ávinningur af samningagerðinni.

Í greinargerðinni er að finna ítarlega umfjöllun um ýmis þjóðhagsleg áhrif af byggingu
álbræðslu. Skal þess helsta, er þar kemur fram, nú getið.

2.3 .1. Áhrif á rekstrarafkomu Landsvirkjunar.
Á bls. 1242 í greinargerðinni er frá því sagt, að gerður hafi verið víðtækur tölulegur

samanburður á því, hver muni verða afkoma Landsvirkjunar, ef ráðist væri í Búrfellsvirkjun
án rafmagnssamnings við álbræðslu annars vegar og með slíkum samningi hins vegar. Segir,
að samanburður á þessum tveimur leiðum í raforkumálum hafi leitt í ljós eftirfarandi megin-
niðurstöður: "Sé litið á rekstrarafkomu Landsvirkjunar fram til ársins 1985 eins og hún
mundi vera samkvæmt hvorri leiðinni fyrir sig, kemur í ljós, að samanlagður tekjuafgangur
fram til ársins 1985 mundi án vaxta vera 700 milljónum kr. meiri, ef gerður yrði rafmagns-
samningur við álbræðslu. Er þá búið að reikna inn í dæmið allan kostnað af byggingu nýs
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orkuvers, er kæmi í stað þess hluta Búrfellsvirkjunar, er framleiddi raforku fyrir álbræðsl-
una." Þá segir á bls. 1243: "Loks er svo rétt að benda á, að hér hefur aðeins verið rætt um
afkomu Landsvirkjunar fram til ársins 1985, en eftir þann tíma mun rafmagnssamningurinn
við álbræðsluna halda áfram að skila Landsvirkjun miklum umframtekjum árlega. Um 22
árum eftir að virkjunin tekur til starfa verða öll lán hennar fullgreidd, svo að allar tekjur
álbræðslunnar að frádregnum tiltölulega litlum árlegum rekstrarkostnaði munu þá verða
hreinn greiðsluafgangur fyrir raforkukerfið. "

Á bls. 1248 í greinargerðinni segir: "Á móti þessu kemur svo hitt, að með samningi við
álbræðsluna fást beinar gjaldeyristekjur fyrir orkusölu, er standa munu undir öllum lán-
tökum til Búrfellsvirkjunar. Fyrstu 25 árin verða tekjur af raforkusölu til álbræðslunnar um
400 milljón kr. hærri en samanlagðar greiðslur vaxta og afborgana af Búrfellsvirkjuninni
allri ásamt varastöðvum .... Með samningi við álbræðsluna má segja, að hið erlenda fyrir-
tæki taki á sig allar byrðar vegna afborgana vaxta af lánum til BúrfeÍlsvirkjunar í erlendum
gjaldeyri, svo að þau munu ekki þrengja að getu Íslendinga til að leggja fjármagn í aðrar
framkvæmdir. "

Á bls. 1251-1254 í greinargerðinni er ítarlega fjallað um áhrif byggingar álbræðslu á
raforkuverð og afkomu Landsvirkjunar. Segir fyrst, að gerðir hafi verið nýir reikningar um
afkomu Landsvirkjunar byggðir á grundvelli lokaupplýsinga, sem fyrir liggi. Segir á bls. 1252
að fjárhagslegur grundvöllur Búrfellsvirkjunar gjörbreytist, ef hægt sé að selja verulegt
orkumagn til nýs iðnaðar. Gerðar hafi verið nákvæmar rekstraráætlanir fyrir Landsvirkjun í
heild allt fram til ársins 1985, þar sem borin hafi verið saman rekstrarafkoma kerfisins með
og án álbræðslu. Orðrétt segir: "Samkvæmt því væri nettóhagnaður án vaxta 702 millj. kr.
hærri fram til ársins 1985, ef um sölu til álbræðslu væri að ræða ... Í öllum þessum reikning-
um hefur verið reiknað með því raforkuverði, sem um hefur verið samið, en það er 12,9
aurar á kW stund fyrstu árin, en 10,75 aurar eftir að álbræðslan hefur náð fullum afköstum
... Hagnaður Landsvirkjunar af sölusamningnum við álbræðsluna liggur fyrst og fremst í

því, eins og komið hefur fram af þeim tölum, sem hér hafa verið raktar, að hægt verður að
ráðast í miklu stærri og hagkvæmari virkjun og tryggja sölu á orku frá henni frá upphafi. Er
þetta raforkuverð í raun og veru mjög hagstætt fyrir Landsvirkjun og neytendur hennar,
enda þótt það sé ekki nema lítið fyrir ofan meðalframleiðslukostnað. Munu umframtekjur
Landsvirkjunar á tímabilinu fram til 1985 nema 700 millj. kr., en eftir 25 ár verður virkjunin
að fullu greidd niður, svo að langmestur hluti tekna af sölu til álbræðslunnar, en þær eru yfir
110 millj. kr. á ári, verður þá hreinn hagnaður."

2.3.2. Lægra raforkuverð og örari uppbygging raforkukerfisins á Íslandi.
Í þeim kafla greinargerðarinnar, er um áhrif álbræðslu á þróun raforkumála fjallar, segir

svo á bls. 1243: "Sú mikla lækkun á framleiðslukostnaði raforku fyrir innanlandsmarkað,
sem samningur við álbræðslu gerir mögulega, gæti að sjálfsögðu komið fram annað hvort í
lægra raforkuverði eða örari uppbyggingu raforkukerfisins, eftir því hvað þætti þjóðhagslega
hagkvæmara. Að því er raforkuverðinu viðkemur, sýna útreikningar, að raforkukostnaður á
árunum 1969-1980 mundi verða 28% hærri, ef Búrfellsvirkjun væri eingöngu byggð fyrir
almenningsnotkun og enginn sölusamningur gerður við álbræðslu ... Sé allur hagnaðar-
mismunur á þessum tveimur leiðum lagður í nýja stórvirkjun á móti 50% lánsfjáröflun
annars staðar að, mundi það t. d. nægja ríflega fyrir virkjun Dettifoss."

Á bls. 1251 segir: "Ef draga á saman niðurstöður þess mats, sem hér hefur farið fram á
þjóðhagslegum áhrifum álbræðslu, eru þær í aðalatriðum sem hér segir: Fjárhagslegur
ávinningur Íslendinga af álbræðslu verður mjög verulegur. Hún mun gera Íslendingum það
kleift að ráðast í Búrfellsvirkjun á fjárhagslega hagkvæmum grundvelli og mun það geta
komið fram bæði í lægra raforkuverði en ella og örari uppbyggingu raforkukerfisins." Á bls.
1252 segir: "Reiknað hefur verið út, hvað sú raforka, sem framleidd yrði til almenningsnota
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mundi kosta samkvæmt þessum tveimur leiðum, þegar tekið hefur verið tillit til raforkusölu
til álbræðslu. Er þetta sýnt á töflu I. Taflan sýnir, að mjög mikill mismunur er á framleiðslu-
kostnaði raforku til almennra nota milli þessara tveggja leiða, sérstaklega fyrstu árin. Er
kostnaðurinn mun lægri, ef raforka er seld til álhræðslu og samansafnaður mismunur á
framleiðslukostnaði með 6% vöxtum orðinn 862 millj. í árslok 1985. Sé hins vegar litið á
það hver áhrifin eru á framleiðslukostnað hverrar raforkueiningar, kemur í ljós, að á árunum
1%9--1975 mundi viðbótarorkan kosta 62% meira ef álbræðsla væri ekki byggð, 22'10
meira á árunum 1976-1980, en 12'X, á árunum 1981-1985. Yfir allt tímabilið
)969--1985 mundi raforku kostnaður verða 28 % hærri, ef Búrfell væri eingöngu byggt fyrir
almenningsnotkun, og enginn sölusamningur gerður við álbræðslu."

2.4. Samantekt.
Greinargerðin með staðfestingarlagafrumvarpinu her rað með sér, að það meginviðhorf

hefur verið ríkjandi af hálfu Íslendinga við samningsgerðina, að tryggja, að samningarnir um
álbræðsluna væru þjóðhagslega hagkvæmir. Kemur víða fram í greinagerðinni, að einstökum
samningsákvæðum er ætlað að tryggja, að þetta markmið náist. Virðist gagngert hafa verið
stefnt að eftirfarandi:

1) Að rafmagnssamningurinn stæði undir öllum erlendum lánum til Búrfellsvirkjunar.
2) Að verulegur tekjuafgangur yrði hjá Landsvirkjun allt fram til ársins 1985, ef gerður

yrði rafmagnssamningur við álbræðslu.
3) Að raforkukostnaður fyrir innanlandsmarkað lækkaði stórlega, ef gerour yrði raf-

magnssamningur við álbræðslu, eða um yrði að ræða mun örari uppbyggingu raforku-
kerfisins í landinu.

4) Að samningarnir yrðu til þess að auka verulega þjóðartekjur íslendinga.

3.0. Lög þau, er um álbræðslusamningana gilda.
Í þeim þætti, er hér fer á eftir (3.0) verður leitast við að lýsa þeim lagagrundvelli, er

aðal- og rafmagnssamningarnir hvíla á, þ. e. a. s. hvaða lögum beri að beita við úrlausn
ágreiningsefna í millum samningsaðilja.

3.1. Lagagrundvöllur samninganna.
Í 45. gr. aðalsamnings íslensku ríkisstjórnarinnar og Swiss Aluminium Ltd. er því lýst,

hvaða lög gildi um samninginn. Í 25. gr. rafmagnssamnings Landsvirkjunar og ÍSAL er
samhljóða ákvæði. Ákvæði þessi hljóða svo:

"Samning þennan ber að skýra, túlka og framkvæma samkvæmt ákvæðum hans, aðal-
samningsins og hinna fylgiskjalanna, eftir því sem unnt er, og að öðru leyti fer um
skýringu, túlkun og framkvæmd, gildi og áhrif samnings þessa, að íslenskum lögum og
þeim reglum þjóðaréttar, sem við kunna að eiga, þar á meðal þeim grundvallarreglum
laga, sem almennt eru viðurkenndar af siðmenntuðum þjóðum."
Í athugasemdum með lagafrumvarpi til staðfestingar á aðalsamningnum sagði um fylgi-

samningana á bls. 1225, að þeir hefðu allir sama gildistíma og aðalsamningurinn að fram-
kvæmdatryggingasamningnum einum undanteknum. Almennu ákvæðin væru sniðin eftir
aðalsamningnum eða til hans vísað um efni þeirra, svo sem um óviðráðanleg öfl og áhrif
þeirra, vanefndir, lagagrundvöll, lausn deilumála o. s. frv. Væri það að sjálfsögðu skilyrði
fyrir gildistöku þeirra hvers um sig, og aðalsamningsins sjálfs, að þeir verði allir undirritaðir í
því formi, sem nú liggur fyrir.

Af ákvæðum 45. gr. aðalsamningsins og 25. gr. rafmagnssamningsins má ljóst vera, að
frumheimildina um skýringu, túlkun og framkvæmd samninganna er að finna í samningunum
sjálfum. Eins og hin tilvitnuðu orð greinargerðarinnar bera með sér er um flest almenn atriði
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fylgisamninganna (þ. ám. rafmagnssamningsins) látið nægja að vitna til aðalsamningsins eða
ákvæði hans tekin orðrétt upp. Má hér nefna atriði eins og ákvæðin um vanefndir, force
majeure o. tl. Með öðrum orðum má segja, að frumheimildina um það, hvernig beri að
skýra, framkvæma og túlka samningsákvæðin, sé að finna Í ákvæðum samninganna sjálfra,
"eftir þVÍ sem unnt er" eins og segir Í 45. gr. aðalsamningsins og 25. gr. rafmagnssamnings-
ms.

Þegar samningi aðilja sleppir er ljóst mál af hinum tilvitnuðu samningsákvæðum, að það
eru Íslensk lög sem þá taka við. Á beitingu íslenskra réttarreglna um samningsskyldur aðilja
gæti helst reynt í þessum tilvikum:

a) Þegar skýra þyrfti óljóst eða ónákvæmt orðalag samninganna. Færi þá sú skýring eftir
íslenskum réttarreglum um skýringu og túlkun samningsákvæða.

b) Þegar fylla þyrfti samningsákvæði. Við samningsgerð hafa aðiljar yfirleitt ekki yfirlit um
öll þau ágreiningsatriði, sem upp kunna að koma síðar varðandi framkvæmd samnings.
Orðalag samnings eða hátterni aðilja marka þá ekki alltaf réttaráhrifin. Getur þVÍ
komið til svokallaðrar fyllingar á samningi, þ. e. beitingu annarra réttarheimilda en
ófrávíkjanlegra lagaákvæða. Koma þar til venja, skýringarlög, fordæmi, lögjöfnun og
eðli máls eða meginreglur laga. (Sbr. Páll Sigurðsson, Þættir úr fjármunarétti XIII, bls.
16-17).

e) Að því er framkvæmd samninganna varðar má ljóst vera að íslenskar réttarreglur geta
með einum eða öðrum hætti, beint og óbeint, haft ýmiss konar áhrif á samnings-
skylduna. Verður nánar að því vikið í 4.0. hér á eftir, hverjar heimildir ætla megi að
löggjafinn hafi til þess að grípa inn Í samningsskyldur aðilja með lagasetningu.

3.2. Tilvísun samninganna til reglna þjóðaréttarins.
Eins og fyrr greinir ber fyrst og fremst að skýra aðalsamninginn eftir ákvæðum hans og

fylgisamninganna og rafmagnssamninginn eftir ákvæðum hans og aðalsamningsins og hinna
fylgiskjalanna. Frumheimildin um skýringu er þVÍ jafnan samningurinn sjálfur "eftir þVÍ sem
unnt er", eins og í samningunum sjálfum segir. Þegar samningsákvæðum sleppir taka við
ákvæði Íslenskra laga og þær reglur þjóðaréttar "sem við kunna að eiga, þar á meðal þær
grundvallarreglur laga, sem almennt eru viðurkenndar af siðmenntuðum þjóðum."

Álitaefni er, hverja þýðingu framangreind tilvitnun til reglna þjóðaréttarins hefur. Í
athugasemdum með frumvarpinu til staðfestingarlaganna sagði:

"Með þjóðarétti er hér átt við þær reglur, sem vísað er til í 1. málsgrein 38. gr. sam-
þykkta Alþjóðadómstólsins, sbr. auglýsingu nr. 91/1946. Þær reglur hans, sem við
kunna að eiga í þessu sambandi, varða fyrst og fremst lágmarksskilyrði þau um réttarfar
og mannréttindi, sem sett eru fullvalda ríkjum. Er vart ástæða til þess að ætla, að íslensk
lög verði léttvæg fundin Í þeim efnum að óbreyttri stjórnarskrá."
Eðlilegasta skýringin á tilvísun samninganna til reglna þjóðaréttarins virðist vera sú, að

með henni eigi að tryggja tvennt: í fyrsta lagi það, að samningsaðiljar eigi jafnan frjálsan og
óhindraðan aðgang að dómstólum eða öðrum þar til bærum úrlausnaraðilja með ágreinings-
efni sín og hljóti þar réttláta og fordómalausa málsmeðferð. Í öðru lagi verður að ætla, að
tilvísun þess: feli í sér yfirlýsingu um það, að þær Íslensku efnisreglur, sem beitt verður við
skýringu, túlkun, framkvæmd og um gildi samninganna, séu ekki í andstöðu við grundvallar-
reglur þjóðaréttarins.

Telja verður, að íslensk lög tryggi bæði þessi atriði, sem hér voru að framan nefnd, enda
kemur fram Í greinargerðinni sú skoðun, að vart sé ástæða til þess að ætla, að íslensk lög
verði léttvæg fundin í þeim efnum.

Í lokakafla álitsgerðar þessarar (6.0) verður nánar að þVÍ vikið, hverja þýðingu þessi
tilvísun til reglna þjóðaréttarins hefur. Verður þar sérstaklega hugað að því, hvort þjóðrétt-
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arreglur setji íslensku lagasetningarvaldi um málefni álbræðslunnar einhverjar sérstakar
skorður og eins, hverjar aðgerðir af hálfu íslenska ríkisvaldsins í garð Swiss Aluminium Ltd.
gætu leitt til þjóðréttarábyrgðar.

4.0. Endurskoðunarákvæði álbræðslusamninganna. Hugleiðingar um afstöðu íslensks réttar
til breytinga á samningsákvæðum með lagasetningu.

4.1. Almennt.
Í þeim þætti, er hér fer á eftir (4.0.) verður leitast við að gera grein fyrir endurskoð-

unarákvæðum aðal- og rafmagnssamninganna. Við það verður miðað, að endurskoðun
beinist fyrst og fremst að skattlagningarákvæðum aðalsamningsins og að verðákvæðum raf-
magnssamningsins. Framsetning efnisins verður því að þessu leyti tvískipt. Stafar það og af
því, að aðalsamningurinn nýtur þeirrar sérstöðu umfram rafmagnssamninginn, að ákvæði
hans hafa lagagildi hér á landi. Að því er rafmagnssamninginn varðar sérstaklega verður
nauðsynlegt að huga jafnframt að því, hvernig ætla megi að háttað sé aðild að kröfugerð um
endurskoðun orkuverðsins, þ. e. a. s. hvort það sé ríkisstjórnin eða stjórn Landsvirkjunar
sem þar á aðild að.

Eins og rakið verður hér á eftir er ekki sérstakt ákvæði í samningunum um heimild til
þess að krefjast endurskoðunar á skattlagningarreglunum og orkuverðinu, hvorki að liðnum
ákveðnum tíma né við vissar aðstæður. Af þeim sökum má ljóst vera, að spurningunni um
það, hvort réttur sé fyrir hendi til þess að krefjast endurskoðunar, er alls ekki auðsvarað. Þá
ber og að hafa í huga, að mjög tryggilega virðist frá því gengið í samningunum, að engar
breytingar verði gerðar á ákvæðum þeirra án samþykkis beggja samningsaðilja. Verður
umfjöllun um endurskoðunarréttinn að skoðast í ljósi þessara staðreynda.

Reglan um samningafrelsið er ein af grundvallarreglum Íslensks fjármuna- og
samningaréttar. Felst Í reglu þessari frelsi einstaklinga og lögpersóna til þess að semja um
fjármunaleg samskipti sín í milli á þann hátt, sem samningsaðiljar helst kjósa, og innan
þeirra marka, er lagareglur og velsæmi setja samningafrelsinu. Öryggi í viðskiptum og fjár-
munalegum samskiptum hvílir og á þeirri margviðurkenndu meginreglu samningaréttarins,
að samninga beri að halda. því má ljóst vera, að mjög ber að vara við þeirri löggjafarfram-
kvæmd, að ríkisvaldið í skjóli lagasetningarvalds grípi inn Í hinn frjálsa samningarétt með
lagasetningu.

Það er hins vegar umhugsunarefni, hvort löggjafinn sé vegna framangreindra megin-
reglna með öllu sviptur því valdi að grípa inn í gerða samninga með lagasetningu. Hæpið er
að álykta sem svo. Liggja til þess margvíslegar ástæður. Ljóst má vera, að þær aðstæður geta
skapast í þjóðfélaginu, að nauðsynlegt kann að vera að skerða samningafrelsið með lagasetn-
ingu og án slíkrar heimildar getur löggjafinn tæpast verið, enda réttaröryggi og hagsmunum
að öðrum kosti stefnt Í voða. Má og finna þess dæmi úr íslenskri löggjafarframkvæmd að
hinn frjálsi samningaréttur hafi verið skertur með lagasetningu.

Hitt er jafnljóst, að heimild löggjafans til þess að grípa inn í gerða samninga með
lagasetningu verður að setja þröngar skorður af réttaröryggissjónarmiðum. Rúm heimild í
þessa átt er opinn vegur til misbeitingar löggjafarvaldsins og á það sérstaklega við, þegar
ríkið sjálft er aðili að þeim samningum, sem lagasetningu er ætlað að taka til. Verða því mjög
ríkar ástæður að réttlæta íhlutun í gerða samninga með lagasetningu. Verður að ætla, að
annað tveggja verði til að koma, að mjög ríkir almanna- eða samfélagshagsmunir krefjist
þess, að með lagasetningu sé gripið inn í gerða samninga, eða hitt, að einhverjar þær
aðstæður hafi skapast í þjóðfélaginu, sem gera það nauðsynlegt. Sjá til hliðsjónar norsk an
dóm Í Rt. 1962, 369 (gullklásúludómur).

Eins og að framan segir verður að ætla, að réttur löggjafans til þess að grípa inn Í gerða
samninga sé nokkuð þrengri, þegar ríkið sjálft er aðili að þeim samningum, sem lagasetningu

@
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er ætlað að taka til. Liggja til þess þau auðsæju lagarök, að ella er opnuð leið fyrir ríkisvaldið
til þess að skapa sér hagstæðari samningskjör og aðstöðu en ríkinu tókst að ná fram við
samningagerð. Verður því að ætla, að lagasetning, sem hefur það eitt að markmiði að skapa
ríkinu hagstæðari samningskjör og samningsaðstöðu en því tókst að ná fram við samninga-
borðið, standist vart. Hins vegar verður að ætla, eins og nánar verður gerð grein fyrir hér á
eftir, að löggjafinn geti gripið inn í gerða samninga, jafnvel samninga sem ríkið sjálft er aðili
að, þegar breyttar aðstæður eftir gerð samnings gera slíkt nauðsynlegt og þegar veigamiklir
samfélagshagsmunir krefjast þess. Virðast fræðimenn, eins og nánar verður skýrt frá hér á
eftir, viðurkenna þessa undantekningu frá meginreglunni. Þá má og finna hugleiðingar í
þessa átt í a. m. k. tveimur íslenskum dómum.
í minnihlutaatkvæði í hæstaréttardómi í Hrd. 1955,691 (695) sagði svo:

"En það er meginreglan, að menn verði að standa við gerða samninga, þótt gagn-
greiðslur, sem þeir hafa áskilið sér, rýrni vegna verðfalls peninga. Regla þessi hefur stoð
í sterkum lagarökum, enda myndu tíð frávik frá henni án atbeina löggjafarvaldsins leiða
til óvissu í viðskiptum, truflunar og jafnvel öngþveitis, svo sem reynsla erlendis eftir
fyrri heimsstyrjöld sýndi."

Í öðru minnihlutaatkvæði, í hæstaréttardómi í Hrd. 1958, 346 (347) sagði svo:
"Það er meginregla, að menn verða að standa við gerða samninga, þótt gagngreiðslur,
sem þeir hafa áskilið sér, rýrni vegna verðfalls peninga. Verður eigi talið, að dómstólum
sé rétt að víkja frá henni nema í mjög afmörkuðum tilvikum. Er það á valdi löggjafans
eins að setja ákvæði almenns eðlis um gengi peninga og áhrif verðfalls þeirra á viðskipti
manna. "

Í báðum þessum minnihlutaatkvæðum var því hafnað, að fyrir hendi væri réttur til einhliða
hækkunar samningsverðs. Hins vegar má lesa það út úr minnihlutaatkvæðinu. að gert er ráð
fyrir því, að löggjafinn geti gripið inn í hinn frjálsa samningarétt með lagasetningu við
sérstakar aðstæður og að fullnægðum tilteknum skilyrðum.

Þess var áður getið, að það væri eigi fordæmislaust að ríkisvaldið grípi inn í gerða
samninga með lagasetningu. Þannig má t. d. finna þess dæmi, að umsamdar verð-
bótahækkanir launa í samningum vinnuveitenda og samtaka launafólks hafi verið skertar og
á það einnig við um kjarasamninga, sem ríkisvaldið er aðili að. Nýjasta dæmi þessa eru
bráðabirgðalög nr. 79/1982 frá 21. ágúst sl. um efnahagsaðgerðir. Segir í 1. gr. bráða-
birgðalaga þessara, að vegna samdráttar þjóðartekna og í þeim tilgangi að draga úr víxlgangi
kaupgjalds og verðlags skuli frá 1. desember 1982 fella niður helming þeirra verðbóta á
laun, er ella hefðu orðið vegna ákvæða í 48.-52. gr. laga nr. 13/1979, sbr. 5. gr. laga nr.
10/1981.

Þær aðgerðir, sem bráðabirgðalögin gera ráð fyrir að framkvæmdar verði, eru í 1. gr.
laganna réttlættar með því að þjóðartekjur hafi dregist saman og því væntanlega gert að-
gerðir þessar nauðsynlegar, og tilgangi lagasetningarinnar lýst svo, að þær séu framkvæmdar
til þess að draga úr víxlgangi kaupgjalds og verðlags. Þá eru og í aðfararorðum laganna færðar
mjög veigamiklar ástæður fyrir þeim aðgerðum, er framkvæma skal. Þannig segir, að forseti
Íslands gjöri kunnugt, að forsætisráðherra hafi tjáð sér, að brýna nauðsyn beri til að gera nú
þegar ýmsar ráðstafanir í efnahagsmálum vegna þeirra þungu áfalla, sem þjóðarbúið hafi
orðið fyrir á undanförnum mánuðum. Aflabrestur, verðfall og sölu tregða á íslenskum afurð-
um hafi valdið vaxandi viðskiptahalla gagnvart útlöndum, þrengt að atvinnuvegunum, aukið
verðbólgu og dregið úr þjóðartekjum.

Rétt er að hafa í huga, að lagasetning sem grípur inn í gerða kjarasamninga og skerðir
kjör launþega frá því, sem ella hefði orðið, nýtur nokkurrar sérstöðu. Um er að ræða
lagasetningu, sem er liður í víðtækri stjórn efnahagsmála til lausnar tilteknum þjóðfélags-
vanda. Er slík lagasetning nokkuð í ætt viö skattlagningu, sem helgast af tilteknum þjóðfé-
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lagsþörfum, en í þeim efnum eru löggjafanum ætlaðar nokkuð rúmar hendur. Hefur verið á
það bent af íslenskum fræðimönnum (dr. Gaukur Jörundsson, Um eignarnám, bls. 142) eins
og nánar verður rakið síðar, að nú ráði tvímælalaust það sjónarmið mestu, að dómstólar eigi
að fara varlega í að taka fram fyrir hendur löggjafans, þegar um er að ræða ráðstafanir til
lausnar veigamiklum þjóðfélagsvanda, fyrst og fremst á sviði efnahagsmála.

Loks ber að hafa í huga, þegar rætt er um lagasetningu, sem grípur inn í kjarasamninga,
að slík lagasetning tekur til meginþorra allra launþega í landinu en tekur ekki út úr tiltekna
þjóðfélagshópa. Ennfremur hefur slík lagasetning jafnt áhrif á kjarasamninga, sem ríkið er
aðili að, sem og samninga, sem ríkisvaldið á ekki beina aðild að. Virðist þannig ekki fráleitt
að ætla, að íhlutun með lagasetningu í kjarasamninga helgist að nokkru af neyðarréttarsjón-
armiðum.

4.2. Ákvæði aðalsamningsins um endurskoðun.
Með lögum nr. 76 frá 13. maí 1966 var aðalsamningnum veitt lagagildi hér á landi. Í Sl.

gr. samningsins segir, að breytingar á samningnum skuli eingöngu gera með viðbótar-
samningi, sem ríkisstjórnin og Alusuisse geri skriflega sín á milli og Alþingi staðfestir. Um
skattlagningu álbræðslunnar er fjallað í 25. gr. samningsins. Þar segir, að í stað allra skatta
nú eða síðar, venjulegra eða sérstakra, sem greiða beri skilyrðislaust eða í sérstökum til-
gangi, skuli leggja á Ísal og Ísal greiða eitt framleiðslugjald, er lagt sé á og greitt af hverri
smálest áls afskipaðri frá framleiðslunni. Þá er að finna í 33. gr. samningsins ákvæði þess
efnis, að ákvæði samningsins ásamt fylgiskjölunum skuli ein vera ráðandi varðandi gjald-
skyldu samningsaðilja "meðan samningur þessi og fylgisamningarnir eru í gildi og allt að 10
árum eftir að þeir renna út." Segir þar og, að án takmörkunar á almennu orðalagi skuli
sérstaklega ekki leggja neina aðra skatta né gjöld á Alusuisse eða Ísal. Segir á bls. 1237 í
greinargerðinni með staðfestingarlagafrumvarpinu (Alþingistíðindi A, 1965), að ákvæði 33.
gr. um gjaldskyldu Ísal og þeirra aðila, er að því standi séu til Ítrekun ar því, sem að framan
greini.

Eins og áður er getið er mjög tryggilega frá því gengið í aðalsamningnum, að skattlagn-
ingarreglum verði ekki breytt án samþykkis beggja samningsaðilja. Má segja, að aðstaðan
sé sú samkvæmt hljóðan samningsins, að ekki verði við skattlagningarreglunum hróflað á
gildistíma samningsins og að hinn erlendi fjárfestingaraðili hafi fyrir því samningsbundið
fyrirheit, sem hlotið hafi löggjafarsamþykkt. Kemur þá til skoðunar, hvort hljóðan samn-
ingsákvæðanna girði fyrir það með öllu, að skattlagningarreglunum verði breytt með laga-
setningu, þó svo að vilji Alusuisse og Ísal standi ekki til slíkra breytinga. Í því sambandi ber á
mörg atriði að líta. Koma þar til skoðunar atriði eins og markmið núgildandi skattlagning-
arforms og ekki síst eðli og markmið væntanlegrar breytingar. Skal nú að þessum atriðum
hugað ásamt því álitaefni, hvort staðfesting löggjafans á samningsákvæðunum girði fyrir það
að löggjafinn geti á samningstímanum breytt skattlagningarreglunum, m. Ö. o. hvort lög-
gjafinn hafi afsalað sér valdi til lagasetningar um skattamálefni álbræðslunnar á gildistíma
samningsins.

4.3. Markmið skattlagningar í formi framleiðslugjalds.
Eins og áður er getið er ekki að finna ákvæði, er heimilar öðrum hvorum samningsaðilja

við vissar aðstæður eða að liðnum ákveðnum tímafrestum að krefjast breytinga á skatti agn-
ingarreglum aðalsamningsins. Hins vegar eru í 26. gr. samningsins fyrirmæli um hækkun og
lækkun framleiðslugjaldsins vegna breytinga á heimsmarkaðsverði á áli. Á bls. 1244 í
greinargerðinni með staðfestingarlagafrumvarpinu (Alþ.tíðindi A 1965) er það skýrt, að
framleiðslugjaldið hafi verið við það miðað, að skattlagning álbræðslunnar verði ekki lægri
en hún mundi verða samkvæmt hæstu skattálagningarreglum, er í gildi séu hér á landi. Var
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þetta sjónarmið og áréttað af Jóhanni Hafstein, þáverandi iðnaðarráðherra, er hann fylgdi úr
hlaði frumvarpinu til staðfestingarlaganna (Alþingistíðindi 1965, B, 3. hefti bls. 1357).

Á bls. 1245 í greinargerðinni með staðfestingarlagafrumvarpinu (Alþ.tíðindi A, 1965)
kemur fram, að ástæða þess, að skattlagningin er í formi framleiðslugjalds er fyrst og fremst í
öryggis- og hagræðingarskyni. Er þess fyrst getið, að það skattfyrirkomulag, að hafa eitt
framleiðslugjald tryggi öruggari tekjur af álbræðslunni heldur en vera myndi við aðra skipan
mála. Síðan segir orðrétt: "Önnur ástæða fyrir því að leggja skatta á í formi framleiðslugjalds
er, að mjög erfitt er að fylgjast með og ákveða raunverulegan ágóða fyrirtækis eins og
álbræðslu, sem raunverulega er hlekkur í langri framleiðslukeðju, sem öll er í höndum sama
aðila ... Einn skattur í formi framleiðslugjalds er því miklu öruggari og hreinlegri skatt-
lagning á slíku fyrirtæki heldur en þau margbrotnu skattalög, sem gilda hér á landi og miðuð
eru við allt aðra tegund fyrirtækja."

Í grein 30,(l6 í aðalsamningnum er það nánar skýrt, hvaða skattar, álagðir samkvæmt
íslenskum lögum, hafi verið teknir inn í framleiðslugjaldið. Er þar um að ræða tekjuskatt,
tekjuútsvar, eignaskatt, eignaútsvar, fasteignaskatt, aðstöðugjald, iðnlánasjóðsgjald, kirkju-
garðsgjald og byggingarsjóðsgjald.

4.4. Felur aðalsamningurinn í sér afsallagasetningarvalds um skattamálefni álbræðslunnar?
Í ljósi framangreindra ákvæða samningsins og þá sérstaklega ákvæða 33. gr. um að eigi

skuli leggja á aðra skatta en framleiðslugjaldið, vaknar eðlilega sú spurning, hvort samnings-
ákvæði þetta og eftirfarandi staðfesting Alþingis á því feli í sér afsal á lagasetningarvaldi,
þ. e. a. s. hvort Alþingi hafi með staðfestingu sinni afsalað sér valdi til þess að breyta skatt-
lagningarreglum álbræðslunnar á gildistíma samningsins.

Þessari spurningu er alls ekki auðsvarað. Fyrst er rétt að gera sér grein fyrir ástæðum
þess, að samningnum var veitt lagagildi.

1) Í fyrsta lagi kann að vera að tillitið til 21. gr. stjórnarskrárinnar hafi að einhverju leyti
ráðið þar um.

2) Í öðru lagi fól samningurinn í sér frávik frá ýmsum þágildandi reglum íslensks réttar,
sem nauðsynlegt hefði verið að breyta með sérstakri löggjöf, ef samningsákvæðin hefðu
ekki fengið lagagildi. Má hér sem dæmi nefna reglur samningsins um tolla- og skatta-
málefni og ábyrgðir þær, er ríkisstjórnin tókst á hendur samkvæmt ákvæðum 3. gr.
samningsins. Er þetta allt skýrt nánar í greinargerðinni með staðfestingarlagafrum-
varpinu (bls. 1236 í Alþ.tíðindum 1965, A).

3) Í þriðja lagi verður að ætla, að með lögbindingu samningsákvæðanna hafi Alusuisse
viljað tryggja með beinu loforði löggjafarvaldsins, að samningsákvæðunum yrði ekki
breytt til óhagræðis fyrir félagið. Segir enda á bls. 1241 í greinargerðinni, að þess sé að
vænta, að lagagildi samningsins muni verða ýmsum öðrum ákvæðum hans til styrktar í
mikilvægum efnum fyrir báða aðilja. Einnig kann að vera, að íslenska ríkisstjórnin sem
samningsaðili hafi viljað binda fastar um alla hnúta, er vörðuðu samningsskyldur Alu-
suisse og Ísal með því að lögbinda samningsskyldurnar.
Það leiðir af almennum lögskýringarreglum, að allar yfirlýsingar af hálfu ríkisvaldsins,

og þar með taldar yfirlýsingar af hálfu Alþingis sjálfs, um afsal lagasetningarvalds, ber að
skýra þröngt. Má að nokkru leiða þetta af 2. gr. stjórnarskrárinnar, er mælir svo, að Alþingi
og forseti fari saman með löggjafarvaldið. Verður því að ætla, að það sé meginregla, að
takmarkanir lagasetningarvalds sé fyrst og fremst að finna í stjórnarskránni sjálfri, þannig að
það séu þá fyrst og fremst stjórnarskrárákvæði er bundið geti hendur almennna löggjafans til
lagasetningar. því er hæpið að álykta sem svo, að löggjafarþing það, er veitti aðalsamningn-
um lagagildi, hafi með samþykki sínu getað bundið hendur lagasetningarvaldsins á gildistíma
samningsins með loforði um að breyta ekki skattlagningarreglum álbræðslunnar. Verður að
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ætla, að svo víðtækt og óskilyrðisbundið afsal fái vart staðist. Til samanburðar má nefna það
sjónarmið, er fram kemur hjá dr. Ármanni Snævarr, hæstaréttardómara, um skylt álitaefni
(Almenn lögfræði, 3. útgáfa, Reykjavík, 1972, bls. 165): "Ugglaust er og, að þótt tiltekin
lög mæltu svo, að þau skyldu hafa ævarandi gildi, gæti löggjafinn allt um það á hverjum tíma
breytt lögunum eða fellt þau úr gildi, sbr. lög 59/1928, 4. gr. um friðun Þingvalla, þar sem
segir, að hið friðlýsta land skuli vera "ævinleg eign íslensku þjóðarinnar". Svipað er um 72.
gr. stjórnarskrárinnar. "Ritskoðun eða aðrar tálmanir fyrir prentfrelsi má aldrei í lög
leiða. ""

Nokkur umræða átti sér stað um svipað álitaefni meðal norskra lögfræðinga á miðjum
síðasta áratug í tilefni af því, að norska stórþingið samþykkti nýjar skattaálögur á olíufélög
þau, er fengið höfðu leyfi til vinnslu olíu undan ströndum Noregs, .Jconsessjon." Heimildir
um ágreining milli ríkisvaldsins og olíufélaganna eru ekki fyllilega skýrar, en svo virðist, sem
olíufélögin hafi samið um það við ríkisvaldið, að félögin greiddu tiltekna skatta vegna
vinnsluleyfanna og að um frekari skattlagningu en þá, er samningarnir greindu, yrði ekki að
ræða. Er Stórþingið hinn 13. júní 1975 samþykkti lög um frekari skattaálögur á olíufélögin,
héldu þau því fram, að þar væri um að ræða brot á samningsskyldum af hálfu ríkisins og auk
þess stæðist lagasetningin ekki ákvæði 97. gr. norsku stjórnarskrárinnar. Ágreiningsefni
þetta kom ekki til kasta norskra dómstóla, en hins vegar átti sér stað harðvítug ritdeila milli
prófessorana dr. jur. Carl August Fleischers og dr. jur. Johs. Andenæs.

Sjónarmið olíufélaganna var harðlega gagnrýnt af dr. Fleischer, sem byggði röksemda-
færslu sína m. a. á eftirfarandi:

"Man kan neppe anta, at gárdagens Storting er kompetent til a binde framtidige Stor-
ting for flere 10 ar fremover i tiden, og til at gi avkall pa skatteinntekter av störrelsesor-
den pa anslagsvis 25 rnilliarder." (Carl August Fleischer, Jussens Venner:
1975,183-251 (248»

Einnig segir dr. Fleischer:
Det kan her vises til Augdahls artikkel í Rt. 1935,s. 33. Som Augdahl gjör oppmerksom
pa, kan prinsippielt ikke en eldre lov binde nyere lovgivning. Stortinget star som lovgi-
ver (og som utöver av beskattningsmyndighet) som utgangspunkt selvsagt fritt i forhold
til eldre bestemmelser '" Det eneste som stor overfor den nye lovgivning er som
utgangspunkt Grunnloven. Det ma derfor bero pa en fortolkning av Grunnloven selv,
ikke av de eldre bestemmelser, hvorvidt de posisjoner som er skapt skal være beskyttet
mot nye besternmelser." (Lov og Rett, 1976,399-413. (400».
Í stuttu máli má segja, að það sé sjónarmið Fleischers, að nauðsynlegt geti verið fyrir

löggjafann að grípa með lagasetningu inn í samningssamband sem ríkið sé aðili að, í því skyni
að ná aftur vissu jafnvægi, sem breyttar aðstæður eftir gerð samnings hafi fært úr lagi. Telur
hann ekki skipta máli í því sambandi, þó svo að ríkisvaldið hafi með samningum t. d.
skuldbundið sig til að breyta ekki skattlagningarreglum. Er það og sjónarmið Fleischers, að
rétturinn til skattlagningar sé stjórnarskrárvarinn og verði ekki af löggjafanum tekinn með
almennum lögum. Það sé stjórnarskrárbrot að binda hendur löggjafans til lagasetningar um
skattamálefni um alla framtíð. Einustu skorðurnar, sem lagasetningarvaldinu séu settar í
þessum efnum, sé að finna í stjórnarskránni. Telur Fleischer að þessa niðurstöðu sína megi
styðja bæði með tilvitnun til fræðiskoðana og dómaframkvæmdar, er mjög hafi gengið í þá
átt hin síðari ár að rýmka heimildir löggjafans í þessum efnum.

Sjónarmið Fleischers um hinar rúmu heimildir löggjafans í þessum efnum voru mjög
harðlega gagnrýndar af dr. jur. prófessor Johs. Andenæs (Johs. Andenæs, Norsk Juridisk
Tidskrift, 1977, nr. 10, bls. 435 o. á.). Andenæs viðurkennir að vísu, að löggjafinn geti haft
heimild til þess að grípa inn í gerða samninga með lagasetningu, þegar ríkar samfé-
lagsástæður krefjast þess, en hann telur, að beita beri heimild þessari með mikilli varúð og
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ljóst sé, að ríkið geti ekki notað löggjafarvaldið í því skyni að knýja fram hagstæðari samn-
ingskjör, en náðust við samningaborðið. Telur Andenæs, að í þessu sambandi beri mjög
skýrlega að greina á milli ríkisins sem samningsaðilja annars vegar og hins vegar sem hand-
hafa löggjafarvalds.

Ekki eru efni til að rekja í einstökum greinum þá miklu ritdeilu, er átti sér stað í millum
þessara tveggja norsku prófessora. ÞÓ má geta sjónarmiðs, sem fram kom hjá dr. Fleischer
um það, að þegar ríkið semji við einstaklinga eða lögpersónur, eins og 1. d. olíufélögin, sé
ekki um jafnsetta aðilja að ræða, þar sem annar samningsaðilinn sé handhafi lagasetning-
arvalds. Olíufélögin t. d. séu háð ákvæðum lagasetningar- og skattlagningarvalds ríkisins
eins og aðrir norskir þegnar og geti ekki vænst þess að vera friðhelg gagnvart síðari löggjöf
um skattamálefni að undanskildum þeim takmörkunum, er leiða megi af reglum stjórnar-
skrárinnar. því geti það ekki talist ósanngjarnt í garð viðsemjenda ríkisvaldsins, þótt ríkinu í
skjóli lagasetningarvalds heimilist við tilteknar aðstæður að breyta samningsákvæðum, sem
ríkið sé aðili að.

Í raun má segja, að þeir séu um það sammála dr. Fleischer og dr. Andenæs, að ríkis-
valdið sem samningsaðiIi geti beitt lagasetningarvaldi sínu til þess að breyta samnings-
ákvæðum, sem ríkið er aðili að, við tilteknar aðstæður og að fullnægðum vissum skilyrðum,
en að þá greini á um, hver hin nánari skilyrði fyrir beitingu heimildarinnar séu. Vill dr.
Fleischer í þeim efnum ætla löggjafarvaldinu mun rýmri heimildir en dr. Andenæs.

ÞÓ svo að niðurstaða framangreindra hugleiðinga sé sú, að vafasamt sé að ætla, að
Alþingi hafi afsalað sér valdi til breytinga á skattlagningarreglum um álbræðsluna í
Straumsvík með lögbindingu samningsákvæðanna og hafi stiórnskipulega heimild til laga-
setningar á þessu sviði, er hitt ljóst, að alls ekki er sama, hvernig að slíkri lagasetningu er
staðið. Skiptir þar tvímælalaust miklu máli á hvaða forsendum slík lagasetning byggir, hvert
er markmið hennar og tilgangur og við hvers konar réttindum verið er að hrófla. Skal nú
hugað að nokkrum sjónarmiðum, er máli kunna að skipta í þessu sambandi.

4.5. Vernd 67. gr. stjórnarskrárinnar.
ÞÓ svo að telja megi, að Alþingi hafi ekki afsalað sér valdi sínu til þess að breyta

skattlagningarreglum aðalsamningsins og þar með þeim lagareglum, er um skattlagningu
álbræðslunnar gilda, er hitt eigi að síður ljóst, að 67. gr. stjórnarskrárinnar setur lagasetning-
arvaldinu vissar skorður í þessum efnum. Íslenskir dómstólar hafa ótvírætt talið það hlutverk
sitt að víkja til hliðar réttarreglum, er eigi fá staðist ákvæði stjórnarskrárinnar. Félli það því
innan valdmarka íslenskra dómstóla (eða annars þar til bærs úrlausnaraðilja) að meta gildi
þeirrar löggjafar, er breytti núgildandi skattlagningarreglum álbræðslunnar.

Ljóst má vera eins og á hefur verið bent t. d. af Olafi Jóhannessyni (Stjórnskipun
Islands, 1978, bls. 449), að ekkert ríki fær staðist án tekjuöflunar í einni eða annarri mynd.
Það liggur því í hlutarins eðli, að skatta og önnur opinber gjöld verður að leggja á þrátt fyrir
ákvæði 67. gr. Stjórnarskráin sjálf kveður ekki beinlínis á um mörkin milli eignarnáms og
skatta. Eignarskerðing kann eigi að síður að geta talist eignarnám, upptaka fjár, þó svo að
hún sé krafin undir nafninu skattur. Ólafur Jóhannesson bendir á (áður tilvitnað rit bls. 449)
að þau takmörk verði að setja skattlagningarvaldinu, að skattar séu lagðir á eftir almennum
efnislegum mælikvarða og vissri jafnræðisreglu.

Viðmiðun þessi er nokkuð almenns eðlis og má því segja, að vanddregin séu mörkin
milli skattlagningar sem hefðhelgaðrar eignarskerðingar annars vegar og eignaupptöku hins
vegar. Ber þar á mörg atriði að líta. Ólafur Jóhannesson telur (áður tilvitnað rit bls. 449) að
skattaálögur á einstaka gjaldþegna, einn eða fleiri, sem ekki næðu til annarra, er eins stæði á
um, myndu fara í bága við stjórnarskrána. Skipti ekki í því sambandi máli, þó svo að slík
eignataka væri nefnd skattur. Þá nefnir Ólafur og það dæmi, að lagaboð um, að nafngreindur
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maður eða tiltekin fjölskylda skyldu greiða milljónir króna í skatta fengi ekki staðist. Af
þessu má ljóst vera, að lagasetning, er beindist að álbræðslunni í Straumsvík einni af öllum
gjaldþegnum í landinu yrði að telja afar hæpna. Að vísu má segja, að álbræðslan í
Straumsvík sé eini erlendi fjárfestingaraðilinn í landinu, sem er að meiri hluta í eigu út-
lendinga og öðrum eins settum aðiljum ekki til að dreifa. En á hitt ber þá að líta, að til eru í
landinu fleiri stóriðjufyrirtæki og því má segja, að lagasetning um skattamálefni álbræðsl-
unnar einnar, sem ekki tæki jafnframt til annarra stóriðjufyrirtækja í landinu, væri varhuga-
verð. Þyrfti það a. m. k. mjög rækilegrar athugunar við, hvort lagasetning um skattamálefni
álbræðslunnar einnar bryti ekki gegn þeirri vísireglu, sem Ólafur Jóhannesson orðar, að
skatta beri að leggja á eftir vissri jafnræðisreglu.

Við mat á lögmæti skattlagningar kann markmið skattlagningarinnar að skipta miklu
máli. Eins og Ólafur Jóhannesson bendir á (áður tilvitnað rit bls. 450) þá hefur lengi verið
litið svo á, að skatta ætti að leggja á í skattalegu augnamiði. Felst í því aðallega tvennt, að
skattarnir séu álagðir til þess að standa undir þörfum hins opinbera, en ekki til þess eins að
yfirfæra eignir einstaklinga (eða löpersóna) til ríkisins, og að þeir séu lagðir á menn í tiltölu
við greiðslugetu hvers og eins. Ólafur Jóhannesson bendir á, að nú á dögum sé það algengt,
að skattar séu notaðir sem eins konar miðlunarúrræði í efnahagslífinu. Það fari auðvitað eftir
mati löggjafans, hverjar séu þarfir hins opinbera, og verði í því efni lítil takmörk sett í
nútímaþjóðfélagi. Gagnvart stjórnarskránni skipti mestu máli, að skattar séu lagðir á eftir
almennum efnislegum mælikvarða, þannig að gætt sé viss jafnræðis og skattþegnum sé ekki
mismunað óeðlilega. Í ljósi þessa má segja, að lagasetning vm skattamálefni álbræðslunnar,
sem hefði það eitt að markmiði að skapa ríkisvaldinu meiri tekjur af álbræðslunni heldur en
ríkisvaldinu tókst að ná fram í samningum við Swiss Aluminium Ltd. á sínum tíma, sé heldur
hæpin. Lagasetningin yrði að réttlætast af einhverjum mjög veigamiklum samfé-
lagshagsmunum eða vera nauðsynleg vegna sérstakra aðstæðna, sem skapast hefðu eftir gerð
samningsins.

Þá verður og að ætla, að stjórnarskráin setji vissar skorður við afturvirkni lagabreyt-
ingar, er varðaði skattamálefni álbræðslunnar. Yrði slíkri lagasetningu ekki beitt með aftur-
virkum hætti. Íslensk stjórnarskipunarlög banna að vísu ekki berum orðum afturvirkni laga,
en dæmi þess er þó að finna í almennum lögum, sbr. t. d. 2. gr. laga nr. 19/1940, almenn
hegningarlög. ÞÓ svo að 40. gr. stjórnarskrárinnar, sem mælir fyrir um að skatta megi ekki
leggja á né breyta nema með lögum, segi ekkert um afturvirkni skattalaga, þá verður samt að
telja, að það hafi ekki verið tilætlun stjórnarskrárgjafans, að almenni löggjafinn geti ákvarð-
að ótakmarkaða afturvirk ni slíkra laga.

4.6. Nánar um markmið skattlagningar.
Þess var getið hér að framan, að við mat á lögmæti skattlagningar á starfsemi álbræðsl-

unnar í Straumsvík kynni markmið skattlagningarinnar að skipta máli. Þann fyrirvara verður
að setja umfjöllun um þetta atriði sem og önnur, er varða hugsanlegar breytingar skatti agn-
ingarreglnanna, að enn liggur ekki fyrir, hvort, og þá hvernig að slíkum breytingum verður
staðið, og verður öll umfjöllun um efnið mun erfiðari fyrir vikið. Liggur í augum uppi, að fátt
eitt er hægt að segja um lögmæti eða ólögmæti slíkra breytinga fyrr en ljóst er, hvernig að
þeim verður staðið. Verða allar hugleiðingar í þessum þætti álitsgerðarinnar því að skoðast í
ljósi þessa.

Þó svo að það hafi verið meginniðurstaða hugleiðinganna hér að framan, að fremur bæri
að vara við skattlagningu, er beinist að álbræðslunni einni saman og næði ekki til annarra
gjaldþegna, er ekki með öllu óhugsandi að slík skattlagning stæðist ákvæði stjórnarskrárinn-
ar. Þess var getið í þætti 4.3. hér að framan, að markmiðið með skattlagningu í formi
framleiðslugjalds hafi verið það að tryggja, að álbræðslan greiddi ekki lægri skatta en vera
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myndi samkvæmt hæstu álagningarreglum. Ef það er nú mat löggjafans, að núgildandi
skattlagning leiði ekki til þessarar niðurstöðu, þ. e. a. s. að álbræðslan greiði mun lægri
skatta en að var stefnt í upphafi og ætlunin var að tryggja, þá er vandséð að hægt sé að bera
brigður á stjórnskipulegt gildi þeirrar löggjafar, er hefði það að markmiði að ná fram
leiðréttingu um þetta atriði. En þá verður jafnframt að gera þá sjálfsögðu kröfu, að sýnt sé
fram á, að núgildandi skattlagningarform leiði ekki til þeirrar niðurstöðu, er að var stefnt að
tryggja. Jafnframt verður að gera þá kröfu til viðbótar varðandi gildi slíkrar löggjafar, að
breyting skattlagningarreglnanna gangi ekki lengra en að tryggja, að þessu samnings-
markmiði sé náð. Verður að ætla að dómstólar gætu endurskoðað mat löggjafans í þessum
efnum. Sýnist sem löggjöf með þessum hætti sé nokkuð í ætt við þá lagasetningu, sem
minnihlutaatkvæðið í Hrd. 1955, 691 og Hrd. 1958, 346 gerir ráð fyrir að geti staðist og
reifað er í þætti 4.1. hér að framan.

4.7. Löggjöf, er hefði það að markmiði að ná fram leiðréttingu samningsákvæða.
Eins og nánar verður gerð grein fyrir í þætti 5.0 hér á eftir má finna þess dæmi í íslenskri

löggjöf, að ákvæði í samningum, sem eru bersýnilega ósanngjörn í garð annars samnings-
aðilja, er heimilt að meta ógild. Má hér sem dæmi nefna ákvæði í höfundalögum, vátrygg-
ingasamningalögum, húsaleigulögum, ábúðarlögunum frá 1961, þ. e. a. s. ýmsum lögum um
einstakar samningstegundir. Eins og nánar verður rakið í þætti 5.0. eru lagaákvæði þessi viss
vísbending um almenna heimild dómstóla til þess að virða að vettugi ósanngjörn samnings-
ákvæði, enda má og finna þess dæmi úr íslenskri réttarframkvæmd, eins og nánar verður
skýrt í 5.0., að íslenskir dómstólar hafa vikið til hliðar samningsákvæðum, sem að þeirra mati
hafa verið ósanngjörn í garð annars samningsaðilja.

Ef niðurstaða athugana sýndi, að núgildandi skattlagningarreglur og form skattlagning-
ar álbræðslunnar skili engan veginn þeim tekjum, sem að var stefnt í upphafi, þ. e. a. s. að
álbræðslan greiði mun lægri skatta en vera myndi samkvæmt hæstu skattlagningarreglum, má
segja, að þau dreifðu lagaákvæði,sem vitnað var til hér að framan og þeir dómarar, sem síðar verður
getið séu viss réttlæting og stuðningur við löggjöf, sem snerti skattamál efni álbræðslunnar og
hefði það eitt að markmiði að ná fram leiðréttingu á skattlagningunni. En eins og margítrek-
að hefur verið hér að framan verður að gera þá kröfu, að sýnt sé fram á, að núgildandi
skattlagning sé víðs fjarri því að tryggja hið upphaflega samningsmarkmið og jafnframt, að
væntanleg breyting gangi alls ekki lengra en að ná fram hinu upphaflega markmiði.

Við mat á gildi löggjafar, er hefði það að markmiði að breyta gildandi skattlagningar-
reglum álbræðslunnar í Straumsvík þyrfti að því að huga, hvort álbræðslunni hafi verið heitið
einhverjum sérstökum skattfríðindum eða skattundanþágum og þá, hvort hin væntanlega
breyting skerði fríðindi þessi eða undanþágur. Viðurkennt er, bæði í fræðum (t. d. dr.
Gaukur Jörundsson, Um eignarnám, bls. 140) og réttarframkvæmd (Hrd. 19,587 og
14,154), að veiting tiltekinna skattfríðinda eða skattundanþágu með lögum eða samningi við
ríkisvaldið getur skapað njótendum fríðindanna eða undanþágurmar rétt, er þeir
verða ekki sviptir bótalaust.

Dr. Gaukur Jörundsson hefur bent á (áður tilvitnað rit á bls. 74) að eins og nú sé háttað
ríkisafskiptum, byggi einstaklingar (og þá væntanlega lögpersónur líka) í ríkum mæli fjár-
hagslega afkomu sína á réttindum, sem eigi rætur sínar að rekja til ákvörðunar handhafa
ríkisvaldsins. Sé einstaklingum (og lögpersónum) eigi síður nauðsyn á vernd eignarnáms-
ákvæðisins (67. gr. stj.skr.) fyrir ýmis af þessum réttindum sínum. Segir dr. Gaukur, að í
mörgum tilvikum væri mjög óréttlátt og réttaröryggi skert, ef réttarstöður af þessu tagi væru
algjörlega háðar geðþótta ríkisvaldsins. Alveg sérstök ástæða sé til þess að vernda réttindi,
sem handhafar ríkisvaldsins hafi veitt einstaklingum í því skyni að fá þá til að inna einhver
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framlög af hendi, þar á meðal fjárhagsleg verðmæti. Þá segir dr. Gaukur og (áður tilvitnað rit
á bls. 140):

"Við það, sem hér að framan hefur verið rakið, er það að athuga, að þótt skattfrelsi hafi
verið veitt nafngreindum aðiljum eða vissar eignir undanþegnar skattgjaldi, eru eigi
líkur á, að þar sé um gjaldfrelsi að ræða, sem löggjafinn geti ekki afnumið. Það er ekki
fyrr en gjaldfrelsi hefur verið heitið um tiltekinn tíma og til að lokka fram eða ýta undir
athafnir eða framlög af hálfu þeirra, sem þess eiga að njóta, að unnt er að fallast á, að
um eign sé að ræða, sem njóta eigi verndar skv. eignarnámsákvæði stjórnarskrárinnar."
Í kafla 4.3. var rakið það skattlagningarfyrirkomulag, er um álbræðsluna og starfsemi

hennar gildir samkvæmt aðalsamningnum og staðfestingarlögunum. Kom þar fram, að
framleiðslugjaldinu var ætlað að koma í stað almennra skatta, er lagðir væru á hér á landi, og
markmiðið með fyrirkomulaginu var að tryggja, að álbræðslan greiddi aldrei lægri skatta en
verða myndu samkvæmt hæstu gildandi skattIagningarreglum. Þegar orðalag skattlagningar-
ákvæða aðalsamningsins er virt ásamt skýringum greinargerðar staðfestingarlagafrum-
varpsins, er vandséð, nema eitthvað annað komi til, að álbræðslunni hafi verið heitið ein-
hverjum tilteknum skattfríðindum hér á landi umfram aðra gjaldþegna. Miklu fremur verður
að telja, að samningsákvæðin og greinargerðarskýringin séu vísbending um, að það megin-
viðhorf hafi verið ríkjandi varðandi skattlagningu þessarar atvinnustarfsemi, að hún greiddi
skatt, er jafngilti skattlagningu samkvæmt hæstu gildandi álagningarreglum hverju sinni. En
það er svo allt önnur spurning, sem ekki er unnt að svara hér, hvort þessu skattlagningar-
rnarkmiði hafi verið náð.

Rétt er að hafa hér í huga ákvæði í gr. 27.02 í aðalsamningnum. Upphaflega sagði í
ákvæði þessu, að framleiðslugjaldið skyldi aldrei fara fram úr fimmtíu af hundraði (50%) af
nettóhagnaði ÍSALs. Í breytingu aðalsamningsins frá 1976 hljóðaði greinin hins vegar svo,
að þrátt fyrir ákvæði 26. gr. skyldi framleiðslugjald það, sem gjaldskylt yrði í heild af hálfu
ÍSALs fyrir hvert almanaksár, aldrei verða hærra fyrir þá sök, að leiðréttum taxta hafi verið
beitt, en sú fjárhæð í Bandaríkjadölum, sem jafngilti 55% af nettóhagnaði ÍSALs fyrir það
ár. Segja má, að aðstaðan sé í raun sú, að samkvæmt gr. 30.07. í aðalsamningnum skuli
skattar þeir, sem sameinaðir hafa verið í framleiðslugjaldinu, fela í sér þá skattbyrði, sem
leiðir af öllum núverandi íslenskum sköttum af þeim tegundum, sem upp er talið í greininni,
en í grein 27 .02 sé hins vegar fyrirheit um það, að skattlagningin skuli aldrei fara fram úr
55% af nettóhagnaði. Segja má í ljósi þessa, að það sé að öllum líkindum fremur hæpið, að
skattlagning, er færi fram úr 55% af nettóhagnaði stæðist. Að vísu má segja, að almenni
löggjafinn hafi allfrjálsar hendur um skattlagningar, bæði að því er varðar á hvern hátt
skattar og gjöld eru á lögð, hvernig þeim er varið og um upphæð þeirra. Hefur t. d. dr.
Gaukur Jörundsson bent á (áður tilvitnað rit á bls. 142) að aðeins, þegar mjög langt sé
gengið, sé heimilt að telja skattlagningu fara í bága við eignarnámsákvæði stjórnarskrárinn-
ar. Skattlagning er færi fram úr 55% af nettóhagnaði yrði því að skoðast annars vegar í ljósi
þessa löggjafarfyrirheitis um hámark skattlagningar og svo hins vegar í ljósi hinna rúmu
valdheimilda löggjafans í þessum efnum. Þarfnast það í þessu sambandi alveg sérstakrar
athugunar við, hvort ákvæðið um 55% hámark skattlagningar á samningstímanum sé slíkt
loforð um skattfríðindi eða skattundanþágu, er ekki verði af álbræðslunni tekið bótalaust.
Það verður að telja mjög líklegt, að aðstandendur álbræðslunnar myndu halda því fram, ef
breyting skattlagningarreglna miðaði að því að leggja á meiri skatta en 55% af nettóhagnaði,
að með slíkri lagasetningu sé ríkisvaldið sem samningsaðili í skjóli lagasetningarvalds að
skapa sér hagstæðari samningsaðstöðu heldur en ríkinu tókst að ná fram við samninga-
borðið. Er því fyllsta ástæða til þess að fara mjög varlega í sakirnar í þeim efnum. Sýnist því
ekki ólíklegt, að því yrði haldið fram af hálfu álbræðslunnar, að slík skattlagning væri bæði
brot á samningsskyldu, misbeiting lagasetningarvalds og að hún fæli í sér mismunun gagnvart
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álbræðslunni umfram aðra gjaldþegna. ÞÓ svo að það sé viðurkennt í réttarframkvæmd og af
fræðimönnum, að sérsköttun upp að vissu marki sé heimil, þá eru slíkri skattlagningu auðvitað
settar vissar skorður. Má hér t. d. benda á sjónarmið, sem fram koma í forsendum Hrd.
36,424:

"Friðhelgin sem eignarréttinum er veitt með 67. gr. stjórnarskrárinnar hefur eigi staðið
í vegi hefðhelguðum rétti almenna löggjafans til að setja eignarréttinum almenn og
reglubundin mörk. Samkvæmt 77. gr. stjórnarskrárinnar skal skipa skattamálefnum
með lögum. Almenni löggjafinn hefur þannig tvímælalausan, stjórnskipulegan rétt til að
leggja á þjóðfélagsþegnana skatta og opinber gjöld eftir málefnalegum og reglubundn-
um sjónarmiðum og svo til, þá er sérstök efni eru til, að skattgilda tiltekna þjóðfélags-
hópa á eðlisrökréttan og málefnalegan hátt og til sérstakra og jafnvel hvers konar
almannaþarfa. Lögrök þau, sem þessi ákvæðisréttindi almenna löggjafans hvíla á, leiða
og til þess, að löggjafa þessum sé rétt að leggja fégjald á tiltekna þjóðfélagshópa eftir
eðlisrökréttum og málefnalegum sjónarmiðum til fullnægingar á þörfum þeirra þjóðfé-
lagshópa, er álögunum sæta."
Segja má, að þau skilyrði, sem sett eru fyrir sérskattlagningu séu nokkuð almenns eðlis.

ÞÓ kemur fram í dómi þessum, að sérstakar aðstæður verði að réttlæta sérsköttun, sbr.
orðalagið "þá er sérstök efni eru til" og skattlagningin þarf að vera á .æðlisrökréttan og
málefnalegan hátt". Er áður að því vikið (4.5.) hverja þýðingu fyrirvari þessi hefur.

4.8. Áhrif íorsendubrests.
Vera kann, að skattlagning tiltekinna gjaldþegna byggist á vissum forsendum. Er þá

umhugsunarefni, hver áhrif það hefur á réttarstöðu gjaldþegnsins og ríkisvaldsins, þegar
forsendur þessar bregðast. Prófessor Johs. Andenæs (Er staten som lovgiver bundet av sine
egne kontrakter? Lov og rett, nr. 10, 1977, bls. 449) bendir á, að ríkið eins og aðrir
samningsaðiljar geti að sjálfsögðu borið fyrir sig almennar reglur um brostnar forsendur, ef
skilyrði þess séu fyrir hendi á annað borð. Virðist það vaka fyrir Andenæs, að löggjafinn geti
þá að nokkru metið, hvort skilyrðum til þess að bera fyrir sig brostnar forsendur sé fullnægt.
Á sjónarmið varðandi tengsl skattlagningar og brostinna forsendna hefur reynt í a. m. k.
einu hæstaréttarmáli, Hrd. 19,587. Ekki er ástæða til þess að rekja efni þess dóms hér að svo
stöddu, en ljóst má vera, að ef breyting skattlagningarreglnanna um álbræðsluna á að helgast
af réttarreglum um brostnar forsendur, þá verður að sýna fyrst fram á, hverjar voru forsend-
ur skattlagningarinnar, að þær forsendur hafi brugðist og brugðist með þeim hætti að rétt-
lætanlegt sé af þeim sökum að leiðrétta þær reglur, sem nú gilda, með lagasetningu.

4.9. Rafmagnssamningur Landsvirkjunar og ÍSALS.
Ákvæði rafmagnssamningsins hafa ekki lagagildi hér á landi eins og ákvæði aðalsamn-

ingsins. Kann því að gæta nokkuð annarra sjónarmiða um rétt til einhliða breytinga eða
leiðréttingar ákvæða rafmagnssamningsins. Enn liggur ekki fyrir með hvaða hætti staðið yrði
að einhliða breytingum á verðákvæðum rafmagnssamningsins, ef til slíkra breytinga kemur.
Umfjöllun um lagalegar hliðar þess máls verður því vandasamari en ella. Í framsetningunni
hér á eftir verður fyrst og fremst hugað að þremur leiðum, sem nefndar hafa verið, þ. e. 1)
Álagning skatta eða gjalda með lögum á kaupanda orkunnar, þ. e. ÍSAL. 2) Setning laga,
t. d. laga um lágmarksverð á raforku í landinu, sem þá tæki tilorkusölusamnings ÍSALs og
Landsvirkjunar sem annarra orkusölusamninga til stóriðju. 3) Málshöfðun fyrir Íslenskum
dómstól eða gerðardómi til viðurkenningar á rétti til hækkunar orkuverðsins.

Leitast verður við að gera grein fyrir helstu lagasjónarmiðum, er á kann að reyna
varðandi þessar þrjár leiðir og hverja leiðina megi telja heppilegasta út frá lagalegum sjón-
armiðum.
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Áður en byrjað er að gera grein fyrir þessum þremur kostum, þykir rétt að rekja fyrst
ákvæði aðal- og rafmagnssamningsins um breytingar á ákvæðum hins síðarnefnda samnings.
Þá er og nauðsynlegt að víkja að því nokkrum orðum, hvernig telja megi, að háttað sé aðild
að kröfu um hækkað orkuverð, þ. e. a. s. hvor sé réttur aðili að þeirri kröfu, stjórn Lands-
virkjunar eða ríkisstjórnin.

4.10. Ákvæði aðal- og rafmagnssamnings um breytingu samningsákvæða rafmagnssamn-
ingsins.

Ákvæði um verðlagningu raforkunnar frá Landsvirkjun til ÍSALs er að finna í 13. gr.
rafmagnssamningsins. Í 14. gr. hans er mælt fyrir um leiðréttingu samningsbundins verðs
vegna sveiflna í breytilegum kostnaði Búrfellsvirkjunar og skyldra varavirkja, svokallað
leiðrétt samningsbundið verð. Skal leiðrétting fara fram í samræmi við þá líkingu, sem greind
er í 14. gr. Í 15. gr. er svo mælt fyrir um endurskoðun samningsbundins verðs, ef gildistími
samningsins er framlengdur, og er þar að finna ákvæði um það, hvernig hið nýja samnings-
verð skuli fundið.

Um skýringu þessara ákvæða (þ. e. 13., 14. og 15. gr.) verður að láta nægja að vísa til
ákvæðanna sjálfra og skýringar greinargerðarinnar með staðfestingarlagafrumvarpinu. Það,
sem mestu máli skiptir í þessu sambandi er sú staðreynd, að samkvæmt orðalagi aðal- og
rafmagnssamninganna er orkuverðið bundið út samningstímann og getur leiðrétting eða
breyting á því að meginstefnu til ekki farið fram án samráðs og samþykkis beggja aðilja.

Í 28. gr. rafmagnssamningsins segir, að breytingar á honum skuli einungis gera með
skriflegum og löglega undirrituðum viðbótarsamningi milli Landsvirkjunar og ÍSALs og með
skriflegri tilkynningu til þeirra aðilja, sem nefndir eru í 53. gr. aðalsamningsins og að fengnu
samþykki ríkisstjórnarinnar og Alusuisse. Í 33. gr. aðalsamningsins segir, að ákvæði hans
ásamt ákvæðum fylgiskjalanna skuli ein vera ráðandi í skiptum milli ríkisstjórnarinnar,
Landsvirkjunar og kaupstaðarins annars vegar og Alusuisse og ÍSAL og þeirra aðilja, er að
rekstri þess standa hins vegar. Þá skal samkvæmt gr. 33.01 í aðalsamningi "sérstaklega eigi
leggja neina aðra skatta né gjöld á Alusuisse ... né ÍSAL" en þau, er greinir í aðalsamningi
og fylgiskjölum. Þá segir og gr. 33.02. í aðalsamningi, að eigi skuli, að undanskildu því, er í
aðalsamningi og rafmagnssamningi greinir, leggja á ÍSAL, beint eða óbeint, neins konar
skatt né gjald í sambandi við öflun, flutning, spennubreytingu, afriðlun, notkun eða eyðslu á
rafmagni, sem bræðslunni er látin í té samkvæmt rafmagnssamningnum.

Loks er rétt að geta ákvæðis 38. gr. aðalsamningsins er mælir svo, að hækki eða lækki
byggingar- eða rekstrarkostnaður bræðslunnar, Búrfellsvirkjunar, hafnarinnar og hafnar-
mannvirkja eða annarra skyldra mannvirkja, að meira eða minna leyti og af hvaða ástæðu
sem er, hvort sem fyrirsjáanlegt var eða ekki, skuli slíkar breytingar ekki verða forsenda að
breytingum, umskiptum eða undanþágu frá neinum ákvæðum samnings þessa eða neins
fylgisamninganna og skuli engin áhrif hafa á skuldbindingar aðila hans og þeirra.

Af upptalningu ákvæða þessara má ljóst vera, að rækilega er þannig frá málum gengið í
samningunum, að einhliða réttur til að krefjast leiðréttingar orkuverðsins er ekki fyrir hendi,
hvorki að liðnum tilteknum tímafrestum á samningstímabilinu né heldur við vissar aðstæður,
er skapast hafa eftir gerð samnings. Orkuverðið er með öðrum orðum að meginstefnu til
bundið út samningstímann að frátöldum þeim takmörkuðu leiðréttingum, sem 14. og 15. gr.
rafmagnssamningsins gera ráð fyrir.

4.11. Aðild að kröfu um leiðréttingu.
Aðilar að aðalsamningnum um álbræðsluna í Straumsvík eru íslenska ríkisstjórnin annars

vegar og Swiss Aluminium Ltd. hins vegar. Aðild að rafmagnssamningnum er hins vegar
með öðrum hætti. Þar er seljandi orkunnar Landsvirkjun, en kaupandinn ÍSAL. Ekki er
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óeðlilegt að sú spurning vakni, hvernig háttað sé aðild að kröfu um leiðréttingu orkuverðs-
ins, hvort þar eigi aðild stjórn Landsvirkjunar eða íslenska ríkisstjórnin. Skal nú að því atriði
hugað.

Samkvæmt 1. gr. laga nr. 59/1965 um Landsvirkjun, er Landsvirkjun sjálfstæður réttar-
aðili, er hefur sjálfstæðan fjárhag og reikningshald. Er fyrirtækið sameignarfyrirtæki ríkisins
og Reykjavíkurborgar og á hvor aðili um sig helming fyrirtækisins. Í 8. gr. laga nr. 59/1965
eru ákvæði um kosningu stjórnar fyrirtækisins og í 9. gr. er mælt fyrir um starfssvið stjórn-
arinnar. Segir þar, að stjórn Landsvirkjunar hafi á höndum yfirstjórn á rekstri fyrirtækisins
og framkvæmdum þess og undirbúningi þeirra. Þá segir í ll. gr. laganna, að stjórn fyrirtæk-
isins ákveði að fengnum tillögum Efnahagsstofnunar heildsöluverð Landsvirkjunar á raf-
orku, en samkv. 2. tl. 2. gr. laganna er tilgangur Landsvirkjunar m. a. að selja raforku í
heildsölu til rafmagnsveitna, sveitarfélaga, rafmagnsveitna ríkisins og iðjufyrirtækja. Í 2.
mgr. ll. gr. segir að stjórn Landsvirkjunar geri orkusölusamninga við rafmagnsveitur ríkis-
ins, héraðsrafmagnsveitur og iðjuver innan marka 2. gr. laganna.

Að meginstefnu til má segja, að stjórn Landsvirkjunar fari með æðsta ákvörðunarvald í
málefnum fyrirtækisins. Í ýmsum greinum er valdsvið stjórnarinnar þó skert og ákvarðanir
hennar háðar samþykkt ráðherra þess, er með orkumálefni fer. Samkv. 7. gr. þarf Lands-
virkjun leyfi iðnaðarráðherra til byggingar nýrra orkuaflstöðva og aðalorkuveitna. Getur
ráðherra samkv. sömu grein krafist breytinga á fyrirhugaðri tilhögun stjórnar Landsvirkjun-
ar á mannvirkjum. Tilorkusölusamninga til langs tíma við iðjufyrirtæki, sem nota meira en
100 millj. kWst. á ári, þarf Landsvirkjun leyfi iðnaðarráðherra sbr. ákvæði ll. gr. laganna.
Segir þar einnig, að slíkir orkusölusamningar megi ekki að dómi ráðherra valda hærra
orkuverð i til almenningsveitna en ella hefði orðið. Loks er að finna í 19. gr. laganna ákvæði
þess efnis, að mál er varði framkvæmd laga nr. 59/1965 og aðild ríkisins að Landsvirkjun,
falli undir ráðherra þann, er fer með raforkumál.

Auk ákvæða laga nr. 59/1965, er skerða vald stjórnar Landsvirkjunar að því er varðar
orkusölusamninginn til ÍSAL, er að finna ákvæði bæði í aðal- og rafmagnssamningi, er fela
ríkisstjórninni forræði í málefnum rafmagnssamningsins. Þannig segir í 28. gr. rafmagns-
samningsins að breytingar á honum sem gerðar séu milli Landsvirkjunar og ÍSAL séu háðar
samþykki ríkisstjórnarinnar, og í 26. gr. samningsins, er ræðir um meðferð deilumála segir,
að rísi deila milli Landsvirkjunar og ÍSAL um skýringu, túlkun, framkvæmd, eða um gildi og
áhrif samningsins eða um réttindi eða skyldur samningsaðilja á samningstímanum, þá skuli
fara með slíka deilu sem deilu milli ríkisstjórnarinnar og Alusuisse. Í 46. gr. aðalsamningsins
er fjallað um deilur milli aðilja þess samnings og rafmagnssamningsins og segir þar, að
aðiljar skuli reyna að jafna ágreining sinn, en ella vísa málinu til íslenskra dómstóla eða til
gerðardóms. Er skýrt tekið fram í 46. gr., að það sé ríkisstjórnin annars vegar og Alusuisse
hins vegar, sem vísað geti ágreiningi til íslenskra dómstóla eða til gerðardómsmeðferðar. Í
gr. 47.06. segir síðan, að að því er varði 46. og 47. gr. geti Landsvirkjun haft meðalgöngu og
orðið aðili að sérhverju gerðardómsmáli samkv. 46. og 47. gr., ef deila sú, er lögð er í gerð,
varðar hana beinlínis. Á bls. 1241 í greinargerðinni með staðfestingarlagafrumvarpinu (Al-
þingistíðindi 1965, A) segir, að ákvæði greina þessara (46. og 47. gr.) séu sameiginleg fyrir
aðal- og rafmagnssamninginn og fylgisamningana. Jafnframt sé svo fyrirmælt, segir í greinar-
gerðinni, að farið skuli með deilur milli aðila samningsins (rafmagnssamningsins) sem deilur
milli ríkisstjórnarinnar og Alusuisse. Sé það eðlileg afleiðing þeirrar ábyrgðar, sem þau hafi
tekið á sig á efndum af hálfu ÍSALs og Landsvirkjunar. Það verði því ríkisstjórnin og
Alusuisse, sem fara myndu með sakarefni í öllum málum, sem til gerðardóms yrðu lögð
samkv. 47. gr.

Hvorki aðalsamningurinn, rafmagnssamningurinn né greinargerðin með staðfestingar-
lagafrumvarpinu skýra, hvað átt er við með "meðalganga" eða "intervention" eins og það
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heitir í hinum enska texta samninganna. Verður því að ætla, að átt sé við sams konar heimild
og felst í 50. gr. laga nr. 85/1936 um meðferð einkamála í héraði, er ræðir um heimild manns
til þess að ganga inn í mál annarra manna, ef úrslit þess máls skipta hann máli að lögum. Í
ensku lagamáli hefur "intervention" svipaða merkingu.

Þegar framantalin laga- og samningsákvæði eru virt, verður að telja, að stjórn Lands-
virkjunar sé hinn formlega rétti aðili til þess að bera fram kröfu um leiðréttingu orkuverðs-
ins, þar sem það er Landsvirkjun, sem er seljandi orkunnar. Hins vegar verður að telja, að
ákvörðunarvaldið í þeim efnum sé hjá iðnaðarráðherra og að sjálfstæðar ákvarðanir í þess-
um efnum án atbeina iðnaðarráðherra geti stjórn Landsvirkjunar ekki tekið. Er eðlilegast að
lögskýra ll. gr. Landsvirkjunarlaganna svo, að rétt eins og stjórn Landsvirkjunar þarf leyfi
iðnaðarráðherra til þess að gera orkusölusamninga til langs tíma, þurfi stjórnin einnig leyfi
ráðherrans til þess að breyta slíkum orkusölusamningum.

4.12. Álagning skatta eða gjalda á ÍSAL vegna raforkukaupanna.
Í rafmagnssamningnum er ekki að finna nein ákvæði um skattlagningu raforku-

kaupanna. Hins vegar er, eins og áður greinir, að finna í 33. gr. aðalsamningsins ákvæði
varðandi gjaldskyldu Alusuisse og ÍSAL, og eiga þau ákvæði bæði við aðal- og rafmagns-
samninginn.

Samkvæmt 33. gr. aðalsamningsins virðist girt fyrir frekari skattlagningu raforku-
kaupanna eða gjaldtöku umfram það, sem aðal- og rafmagnssamningurinn greinir. Sérstök
skattlagning á raforkukaup ÍSALs yrði því að teljast fremur varhugaverð og eiga þar við að
öllu leyti sömu sjónarmið og rakin voru hér að framan um sérsköttun álbræðslunnar
almennt. A. m. k. verður að hugleiða það mjög rækilega, hvort sérsköttun á raforkukaup
ÍSAL, einan allra raforkukaupenda í landinu, nálgist ekki brot á þeirri jafnræðisreglu, sem
alla skattlagningu verður að miða við.

Lagasetning, er tæki jafnt til allra hliðsettra eða sambærilegra raforkukaupenda, hefði
hins vegar á sér allt annað yfirbragð. Sniðgengi slík lagasetning alls ekki framangreinda
jafnræðisreglu. Ef til slíkrar almennrar skattlagningar raforkukaupa kæmi, þyrfti aftur á móti
að kanna sérstaklega, hvort sú lagasetning haggi að einhverju leyti við þeim samnings-
bundnu réttindum, sem ÍSAL nýtur varðandi gjaldtöku og skattlagningu. Ljóst má vera, að
allur meginþorri raforkukaupenda yrði að sæta slíkum nýjum álögum. Hefur margoft verið
vikið að því í dómum Hæstaréttar, að hinn almenni löggjafi hafi nokkuð frjálsar hendur í mati
sínu á skattþörf ríkisins og geti því lagt allverulegar skattkvaðir á almenning til þess að
standa straum af og mæta þeim útgjöldum, sem heildarrekstur þjóðarbúsins hefur í för með
sér. Má hér t. d. benda á dóma Hæstaréttar í eftirtöldum málum: Hrd. 25,74. Hrd. 29,753.
Hrd. 36,424.

Ef framangreindum ákvæðum í aðalsamningi væri ekki til að dreifa (33. gr.) má leiða að
því sterk rök, að ÍSAL eins og aðrir raforkukaupendur yrði að sæta slíkri viðbótar-
skattlagningu á raforkukaupin. Athugunarefni er þá, hvort ákvæði 33. gr. aðalsamningsins
marki ÍSAL einhverja þá sérstöðu, að slík almenn skattlagning gæti ekki náð til þess fyrir-
tækis. Má hér aftur benda á það sjónarmið, er fram kemur í doktorsritgerð Gauks Jörunds-
sonar á bls. 140 og reifað er í þætti 4.7. hér að framan. Yrði það að rannsakast alveg
sérstaklega, hvort fyrirheit 33. gr. aðalsamningsins teldist slíkt fyrirheit um gjaldfrelsi, sem
ekki yrði af gjaldþegninum tekið bótalaust. Mat á því atriði er ekki vandalaust. Við slíkt mat
yrði líklega mikil áhersla lögð á það atriði, hvort samningsloforð þetta hefði verið gefið í þVÍ
skyni að lokka fram eða ýta undir tilteknar athafnir eða framlög af hálfu ÍSALs. Forsendu-
brestur kynni og að skipta máli.

Í riti sínu Almenn lögfræði (3. útgáfa, 1972, bls. 192) bendir dr. Ármann Snævarr,
hæstaréttardómari, á ýmis dæmi þess, hvernig lög, sem til eru komin eftir stofnun lögsam-
bands, sem ætlað er að vara um nokkurt skeið, geti breytt þeim reglum, er áður giltu um
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lögsambandið. Orðar dr. Ármann það sem meginreglu, að nýjum lögum verði þá ekki beitt
um þau atriði, er lögsambandið varða og átt hafa sér stað fyrir gildistöku laganna. Hins vegar
sé það meginregla, segir dr. Ármann, að réttaráhrif slíkra lögsambanda ráðist af yngri lögum
eftir gildistöku þeirra, þ. á m. um efni réttindanna og lögskiptanna. Segir hann þá reglu þó
sæta undantekningum, þannig að við sumum réttindum verði ekki haggað í yngri lögum,
a. m. k. ekki bótalaust.

Ármann Snævarr nefnir ekki skattlagningu sérstaklega í hugleiðingum sínum í hinu
tilvitnaða riti. Um skattlagningu sérstaklega fjallar hins vegar dr. Carl August Fleischer, sem
áður er vitnað til. Til viðbótar því sem áður segir um sjónarmið Fleischers má benda á
eftirfarandi skoðun hans (Jussens venner, Bind X, 1975, bls. 238):

"Utgangspunkt má imidlertid stadig være klart nok: Private parter kan ikke p. g. a. sine
avtaler gjöre innsigelse mot eller kreve erstatning fordi det kornmer lover som rammer
oppfyllelsen og gjör at denne ikke lenger kan foretas pa de opprinnelige tilsiktede
vilkár. Tidligere avtalerett og de avtaler som er inngatt i henhold til denne, er ikke lex
superior í forhold til nye bestemmelser som gis í lovs form. End mindre er selvsagt de
private avtaler i seg selv noen lex superior i forhold til fremtidig lovgivning."

Þá segir dr. Fleischer og (sama rit, bls. 249): . ..
"Det ma anses pa det rene at tidligere ingátte kontrakter ikke gir noe krav pa lovgiver-
en for framtida skal tillate gjennomföringen av kontr_akten pa de samme vilkár som man
en gang regnet med. Dette gjelder prinsippielt ogsá statens kontrakter. (Rt. 1962 s.
369). "

Ennfremur segir dr. Fleischer (Lov og rett, Nr. 9, 1976, bls. 406--407):
"For det tredje er det statsrettlig uholdbart nár Brækhus i denne forbindelse söker agi
inntrykk av at det bara er "i noen grad" at nye regler kan "fa betydning for allerede
ingátte kontrakter". Prinsippielt er det motsatte: Nemlig at kontraktsmessige og andre
rettigheter selvsagt er undergitt den lovgivning som gjelder til enhver tid, og at Stor-
tinget kan gi de lover det finner rigtig. Private kontrakter - derunder de som er ingatt
med staten som den ene part - kan som utgangspunkt ikke binde Stortingets lovgiv-
ningsmyndighet eller medföre noen immunitet i forhold til denne. Bare i unntakstilfelle,
der lovgivningen ellers ville virke urimelig hardt, kan det komme pa tal e a si at eldre
rettigheter etter Grunnloven ma være untatt fra lovgivningen".

4.13. Setning laga um lágmarksverð á raforku.
Önnur leið en sú, sem nefnd er í 4.12. til þess að ná fram leiðréttingu raforkuverðsins

væri setning laga um tiltekið lágmarksverð á alla selda raforku í landinu. Ríkið á verulegan
þátt í sölu allrar raforku í landinu. Setning laga um slíkt lágmarksverð væri því í eðli sínu
lagasetning, sem bætir samningsaðstöðu ríkisvaldsins. Má því segja, að ríkisvaldið sé í skjóli
slíkrar lagasetningar að skapa sér hagstæðari samningskjör en gildandi samningar gera ráð
fyrir. Er því ljóst, að slík lagasetning yrði að réttlætast af veigamiklum samfélagshagsmunum
og sérstökum þjóðfélagsaðstæðum og mætti auðvitað ekki ganga lengra en í þá átt að
leiðrétta samningsákvæði, sem aðstæður eftir gerð samnings hafa gert mjög ósanngjarnt í
garð samningsaðilja.

Það færi eftir nánari efnisskipan löggjafar um lágmarksverð á raforku, hvort slík laga-
setning teldist í eðli sínu skattlagning orkukaupa. Myndi í því sambandi skipta máli, hvert
viðbótartekjur, er af slíkri löggjöf leiddi, rynnu og hvernig þeim yrði varið. Ef viðbótar-
tekjurnar rynnu í ríkissjóð og yrði varið til að standa straum af sameiginlegum útgjöldum
þjóðarbúsins, eru líkur til að um skattlagningu væri að ræða.

Benda má á ýmsa kosti, sem lagasetning um lágmarksorkuverð hefði umfram skatt-
lagningu orkukaupanna.
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1) Slík lagasetning tæJsijafnt til allra hliðsettra eða sambærilegra orkukaupenda í landinu, og
einstökum hliðsettum orkukaupendum yrði þá ekki mismunað miðað við aðra, sem
eins stendur á um.

2) Slík lagasetning teldist ekki sérsköttun einstakra orku kaupenda.
3) Markmið lagasetningarinnar væri þá væntanlega það að leiðrétta samningsákvæði, sem

ósanngjarnt er orðið vegna breyttra aðstæðna eftir gerð samnings.

4.14. Málshöfðun til viðurkenningar á rétti til hækkaðs orkuverðs vegna breyttra aðstæðna.
Þriðja leiðin, sem bent hefur verið á í þessu sambandi, er sú að höfða mál fyrir íslensk-

um dómstóli eða gerðardómi, til viðurkenningar á rétti til leiðréttingar hins samningsbundna
verðs vegna breyttra aðstæðna eftir gerð samnings. Gæti kröfugerð í slíku máli verið tvíþætt:

1) Viðurkenning á rétti til uppbótar á orkuverði fyrir liðinn tíma, þ. e. a. s. frá því tíma-
marki, er á orkuseljandann fór að halla vegna hinna breyttu aðstæðna.

2) Viðurkenning á hækkuðu orkuverði til frambúðar.
Eins og rakið verður í 5.0. hér á eftir var þessi leið farin í mörgum af þeim norsku

dómum, sem reifaðir verða. Höfðun máls til viðurkenningar á slíkri leiðréttingu, sem að
framan getur, byggist auðvitað á þeirri forsendu, að til sé í Íslenskum rétti regla, er heimilar
samningsaðilja að krefjast leiðréttingar samningsákvæðis, þó svo að heimild til slíks sé ekki
fyrir að fara samkv. beinu orðalagi samningsins.

Eins og rakið verður Í 5.0. má leiða að því sterk rök, að til sé í íslenskum rétti regla, er
heimilar samningsaðilja að krefjast leiðréttingar samningsákvæðis við tilteknar aðstæður.
Verður í þætti 5.0. vikið að nánara efnisinntaki þessarar reglu og leitað samanburðar í rétti
þeirra ríkja, er búa við svipaðar lagareglur og Íslendingar.

Kostir leiðréttingar sem framkvæmd væri af dómstól eru þeir, að hún hefur yfir sér
hlutleysisblæ. Gildi leiðréttingar, sem þannig er framkvæmd, yrði mun síður vefengt af þeim,
sem leiðréttingin beinist gegn. Þá ber og að hafa það í huga, að með slíkri málshöfðun væri
hægt að ná fram leiðréttingu á orkuverði liðins tíma, ef skilyrði leiðréttingar yrðu talin fyrir
hendi, en lagasetning gæti hins vegar tæplega haft afturvirk áhrif. Beint bann við afturvirkni
laga er ekki að finna í íslensku stjórnarskránni, en slíkt bann byggir ugglaust á óskráðri
meginreglu íslensks stjórnskipun arréttar.

Ókostir málshöfðunar eru þeir að slík leiðrétting er tímafrek og kostnaðarsöm og allar
líkur eru á að hún yrði fyrir alþjóðlegum gerðardómi en ekki íslenskum dómstól. En þar á
móti kemur, að ef leiðrétting yrði framkvæmd með lagasetningu gæti Alusuisse borið lög-
mæti slíkrar lagasetningar undir úrskurðarvald alþjóðlegs gerðardóms, og verður að telja
það fremur óviðeigandi, að alþjóðlegir gerðardómar séu að leggja mat á gildi íslenskrar
löggjafar.

4.15. Setning laga um leiðréttingu orkuverðs samkvæmt rafmagnssamningi ÍSALS og
Landsvirkjunar.

Þess er áður getið (bls. 12-14), að ætla verði, að löggjafinn geti gripið inn Í gerða
samninga, jafnvel samninga sem ríkið sjálft er aðili að, þegar lagasetning hefur það að
markmiði að leiðrétta samningsákvæði, þegar slíkt er nauðsynlegt vegna brostinna forsendna
eða breyttra aðstæðna eftir gerð samnings.

Áður hefur og verið greint frá því sjónarmiði fræðimanna (bls. 21), að ríkið eins og aðrir
samningsaðiljar geti borið fyrir sig reglurnar um brostnar forsendur og afleiðingar þeirra, ef
skilyrði þess eru fyrir hendi á annað borð. Virðast fræðimenn eins og t. d. Andenæs gera ráð
fyrir því, að með lagasetningu sé þá hægt að ná fram leiðréttingu viðkomandi samnings-
ákvæðis vegna brostinna forsendna. Hefur verið á það bent af sömu fræðimönnum, að
löggjafinn geti þá að nokkru metið það, hvort skilyrðum þess, að bera fyrir sig brostnar
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forsendur sé fullnægt. Í ljósi þessa verður að ætla, að Alþingi geti leiðrétt orkuverðið sam-
kvæmt rafmagnssamningi ISALs og Landsvirkjunar til samræmis við upphaflegt samnings-
markmið, ef það er mat löggjafans, að forsendur verðákvæðisins sér brostnar. Rétt er að hafa í
huga í þessu sambandi, að dómstólar hafa vald til þess að meta það, hvort hinum efnislegu
skilyrðum þess að bera fyrir sig brostnar forsendur hafi í raun verið fullnægt og þá jafnframt,
hvort einhliða leiðrétting hafi verið lögmæt.

Í þætti 5.0. verður að því vikið, hver séu hin efnislegu skilyrði einhliða leiðréttingar
samningsákvæðis vegna brostinna forsendna eða breyttra aðstæðna eftir gerð samnings, sem
gera samningsákvæði úr hófi fram ósanngjarnt.

5.0 Réttur til einhliða breytinga á samningsákvæðum vegna breyttra aðstæðna eftir gerð
samnings.

5.1. Almennt.
Í þeim þætti, er hér fer á eftir, verður leitast við að gera grein fyrir því álitaefni, til

hverra úrræða samkvæmt íslenskum rétti sá aðili samnings getur gripið, sem telur forsendur
sínar fyrir gerð samnings brostnar, eða þegar óvænt og ófyrirséðþróun mála eftir gerð
samnings leiðir til allt annarrar og þyngri samningsniðurstöðu fyrir hann heldur en til stóð í
upphafi. Skiptir í því sambandi máli, hvort til sé í íslenskum rétti regla, er heimilar að vikið sé
til hliðar ákvæðum samnings, sem leiðir til ósanngjarnrar niðurstöðu fyrir annan aðilja
samnings.

5.2. Meginreglan um, að samninga beri að halda.
Reglan um, að samninga beri að halda, pacta sunt servanda, hefur um langan aldur

verið ein af grundvallarreglum íslensks samningaréttar og í rétti þeirra ríkja, er við skyld
lagakerfi búa. Byggir regla þessi á augljósum lagarökum. Í þætti 4.1. hér að framan var
vitnað til minnihlutaatkvæðanna í Hrd. 1955,691 og Hrd. 1958, 346, þar sem regla þessi er
gerð að umtalsefni.

Við samningagerð er aðiljum jafnan ljóst, að ýmsar breytingar á ytri aðstæðum geta átt
sér stað eftir gerð samnings, sem koma til með að hafa áhrif á efndir hans. Fer það þá fyrst og
fremst eftir túlkun og skýringu viðkomandi samnings sjálfs, hver eigi að bera áhættuna af
hinum breyttu aðstæðum, loforðsgjafi, loforðsmóttakandi eða báðir. Álitaefni er þá, hvernig
með eigi að fara, þegar ekkert er að þessu vikið í samningi, eða þegar samningur gerir jafnvel
ráð fyrir því, að breyttar aðstæður eigi ekki að hafa áhrif á samningskjörin.

Almennt séð verður að ætla, að dómstólar séu tregir til þess að víkja til hliðar eða breyta
þegar gerðum samningsákvæðum eða samningum í heild, jafnvel þó svo að einhverjar
breytingar verði á ytri aðstæðum, sem áhrif hafa á efndir samninga. Þrátt fyrir meginviðhorf
þetta, hefur mönnum eigi að síður verið ljóst, að túlkun samnings algjörlega eftir orðanna
hljóðan án tillits til breyttra aðstæðna eftir gerð samnings, gæti leitt til ákaflega ósanngjarnrar
niðurstöðu í garð þess samningsaðilja, er á hallar vegna hinna breyttu aðstæðna. Almennri
settri heimild dómstóla til þess að víkja til hliðar eða breyta samningsákvæðum vegna
breyttra aðstæðna eftir gerð samnings er ekki fyrir að fara í íslenskum rétti, svo sem er í rétti
margra annarra ríkja. En þó svo að slíkri almennri settri heimild sé ekki fyrir að fara í
íslenskum rétti, eru eigi að síður í vissum tilvikum játaðar undantekningar frá hinni annars
fortakslausu reglu um, að samninga beri að halda. Skal nú að því atriði hugað.

5.3. Afleiðingar þess, að forsendur loforðsgjafar bregðast.
Þegar forsendur bresta eða reynast rangar fer það eftir atvikum hverju sinni, hver áhrif

það hefur á gildi viðkomandi löggernings. Stundum skiptir brostin forsenda engu um gildi
löggernings. Í öðrum tilvikum getur brostin eða röng forsenda valdið því, að samningsaðilja
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heimilast að ganga frá samningi sínum, eða að skylda hans verður önnur, og er þá sagt, að
veruleg forsenda hafi brostið eða reynst röng.

Þegar loforðsgjafi gefur loforð liggja oftast vissar hvatir þar að baki. Ýmist tekur lof-
orðsgjafi ástæður loforðsgjafar inn í loforð sitt og gerir þær að skilyrði, en oft er líka loforð
gefið án þess að minnst sé á, að gildi þess skuli háð sérstökum ástæðum. Þær ástæður til
loforðsgjafar, sem þannig eru ekki gerðar að skilyrði beinlínis, eru nefndar forsendur.

Um gildi loforðs getur skipt meginmáli, hvort þessar forsendur reynast rangar eða þær
bresta. Forsendur, sem ekki hafa haft úrslitaáhrif um ákvörðun loforðsgjafa hafa engin áhrif
á gildi loforðsins. Forsenda verður að hafa verið ákvörðunarástæða fyrir loforðsgjafa. Lof-
orðsmóttakandinn verður einnig að hafa vitað eða mátt vita, að loforð var gefið af hinni
tilteknu ástæðu.

Þegar brostin forsenda leiðir til þess, að loforðsgjafi losnar undan loforði sínu, er sagt,
að veruleg forsenda hafi brugðist eða reynst röng. Örðugt getur verið að skera úr því, hvort
forsenda sé veruleg eða ekki. Til leiðbeiningar myndi einkum verða, hvort loforðsgjafa
myndi hafa verið unnt að gera forsendu að skilyrði eða ekki, ef slíkt hefði borið á góma við
loforðsgjöfina. Er það þá orðað sem viðmiðunarregla, að ef loforðsgjafa hefði ekki verið
unnt að gera forsendu sína að skilyrði, verði hann sjálfur að bera áhættuna af því, hvort hún
rætist eða ekki.

Í Hrd. 1955,691 reyndi á það álitaefni, hverra heimilda sá samningsaðili gæti neytt, sem
taldi forsendur sínar fyrir samningsgerð brostnar:

Með grunnleigusamningi á árinu 1934 tók A á leigu af B byggingarlóð á Akureyri "til
ótakmarkaðs tíma, svo lengi sem hann eða þeir, er í hans stað koma, fullnægja skyldum
sínum samkvæmt samningum." Leigugjaldið skyldi árlega vera 6% af fasteignaverði
lóðarinnar "eftir því sem hún er metin samkvæmt opinberu fasteignamati á hverjum
tíma." Þegar samningurinn var gerður, voru í gildi lög nr. 22/1915 og samkvæmt þeim
lögum skyldi fasteignamat fara fram 10. hvert ár og matsverð fasteignarinnar miðað við
sanngjarnt söluverð hennar. Þegar samningurinn gekk í gildi árið 1934 var ársleigan kr.
96.- Við fasteignamat, sem gekk í gildi 1942 var lóðin metin á kr. 1300 og lækkaði þá
leigan í kr. 78.- Greiddi leigutaki lóðarinnar leigugjald samkvæmt því. Á fasteignamati
urðu síðan þær breytingar með lögum nr. 70/1945, að fasteignamat skyldi aðeins fara
fram 25. hvert ár og með lögum nr. 33/1955 var fasteignamat bundið sérstöku hámarki,
en skyldi ekki lengur miðast við sanngjarnt söluverð. Leigusali lét dómkveðja mats-
menn til þess að meta leiguna eftir lóðina, og mátu þeir hæfilegt endurgjald kr. 260.-,
þ. e. 20 af hundraði af gildandi fasteignamati. Í máli leigusala á hendur leigutaka krafð-
ist leigusalinn hækkunar á leigunni, sem næmi mismun matsverðsins kr. 260.- og þess, er
leigutaki hefði áður greitt, þ. e. kr. 78.- eða kr. 182.- Leigutaki krafðist sýknu af kröfum
stefnanda og byggði kröfu sína á því, að leigusali gæti ekki krafist leigugjalds umfram
það, sem samningurinn greindi. Hélt leigutaki þVÍ fram, að við leigunni yrði ekki
haggað, þó svo að nú líði 25 ár á milli fasteignamata. Héraðsdómur tók kröfu leigusala
til greina og sagði m. a. að þegar samningurinn hefði verið gerður, hefði leigugjaldið
verið eðlileg greiðsla fyrir þau verðmæti, er í té hefðu verið látin og eftir atvikum hófleg
miðað við aðra sams konar samninga frá sama tíma. Mætti og örugglega gera ráð fyrir
því, að leigutaka hefði verið það ljóst, er samningurinn var gerður, að til slíks hefði verið
ætlast. Síðan hefði verðgildi peninga stórlega raskast, en fasteignamat haldist óbreytt.
Verðmæti það, er leigutaki láti leigusala í té fyrir leiguréttinn sé því raunverulega
einungis brot af því verðmæti, sem áskilið hefði verið, þegar samningurinn var gerður.
Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms. Í forsendum dóms Hæstaréttar voru rakt-
ar þær breytingar, sem gerðar hefðu verið á reglum um fasteignamat. Þá sagði og, að
það væri alkunna, að verðgildi peninga hefði raskast mjög á undanförnum árum og að
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núgildandi fasteignamat væri fjarri því að vera í samræmi við það ákvæði laga, sem gilt
hefði alla tíð síðan 1915, að fasteign hver skyldi metin samkvæmt sanngjörnu söluverði.
Loks sagði í dómi Hæstaréttar, að breytingar þær, sem gerðar hefðu verið á lögum um
fasteignamat, bæði um lengd matstímabilsins og sjálfan matsgrundvöllinn, væru svo
veigamiklar, að telja yrði forsendur fyrir leigugjaldsákvæðinu í samningnum brostnar.
Og þar sem samningurinn í heild væri óuppsegjanlegur af hendi leigusala, þætti hann
eiga rétt til þess að fá leigugjaldið metið sérstöku mati, er gilti um 10 ár í senn, þ. e.
jafnlangt tímabil og liðið hefði milli fasteignamata samkvæmt lögum þeim, er í gildi
höfðu verið, þegar samningurinn var gerður.

Það, sem vert er að veita athygli í sambandi við þennan dóm, eru eftirfarandi atriði:
1) Einungis verulegar breytingar á aðstæðum geta leitt til þess að samningsaðilja sé heimilt

að bera fyrir sig réttarreglur um áhrif brostinna forsendna, sbr. orðalag dómsins um, að
þær breytingar, sem gerðar hefðu verið á fasteignamatsreglum væru verulegar.

2) Sú staðreynd, að samningurinn var óuppsegjanlegur, virðist skapa leigusala rýmri rétt til
þess að krefjast leiðréttingar verðákvæðis samningsins, sbr. orðalagið í dómnum um að
samningurinn í heild væri óuppsegjanlegur.

3) Sú leiðrétting, sem dómurinn heimilaði á verðákvæði samningsins, miðaði að því að ná
fram hinu upphaflega samningsmarkmiði. því sagði í dóminum, að leigusali gæti fengið
leigugjaldið metið sérstöku mati dómkvaddra manna, er gilti 10 ár í senn, en við
samningsgerðina var sú regla gildandi, að fasteignamat skyldi framkvæmt 10. hvert ár.
Með öðrum orðum, þá á leiðréttingin ekki að gera loforðsgjafa betur settan en hann var
samkvæmt upphaflegu markmiði samningsaðilja, heldur eins settan.
Almennu ákvæði um réttaráhrif brostinna forsendna er ekki til að dreifa í settum

íslenskum réttarheimildum. Slíkt ákvæði er t. d. ekki í íslensku samningalögum nr. 7/1936.
Hins vegar eru um þetta efni fyrirmæli í lögum varðandi ákveðnar gerðir löggerninga, sbr.
t. d. kaupalögin nr. 39/1922. Í ljósi slíkra lagaákvæða og íslenskrar dómaframkvæmdar er
hins vegar óhætt að fullyrða, að til sé óskráð meginregla í íslenskum rétti, sem heimilar
loforðsgjafa að fullnægðum vissum skilyrðum að ganga frá samningi sínum í heild eða
krefjast leiðréttingar tiltekinna samningsákvæða, þegar forsendur hans, þ. e. loforðsgjafa,
fyrir loforðsgjöf bregðast eða reynast rangar.

5.4. Heimildin til þess að víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum.
Ekki er fyrir að fara í íslenskum rétti almennu lagaákvæði, er veitir heimild til þess að

víkja til hliðar samningsákvæði, er leiðir til ósanngjarnrar niðurstöðu í garð annars samn-
ingsaðilja. Slíkt almennt ákvæði er t. d. ekki að finna í samningalögunum nr. 7/1936. Hins
vegar má finna í ýmsum lögum um einstakar samningstegundir ákvæði, er í þessa átt ganga.
Skal nú gerð grein fyrir slíkum ákvæðum.

Húsaleigulög. Í 11. gr. húsaleigusamningalaga, nr. 44/1979, segir, að ákvæði í leigumála
megi meta ógild, ef þau myndu leiða til niðurstöðu, sem væri bersýnilega ósanngjörn. Sama
gildi, ef ákvæði í leigumála brjóti í bága við góðar venjur í húsaleigumálum.

Höfundalög. Í 29. gr. höfundalaga, nr. 73/1972 er að finna sams konar ákvæði og er í
ll. gr. húsaleigulaganna. Þar segir, að gerning um framsal höfundaréttar megi meta ógildan í
heild eða í einstökum greinum, ef hann myndi leiða til niðurstöðu, sem væri bersýnilega
ósanngjörn. Sama gildi, ef ákvæði í framsalsgerningi brjóti mjög í bága við góðar venjur í
höfundaréttarmálum. Í athugasemdum við 29. gr. laganna segir, að hér sé um að ræða
víðtækari ógildingarheimild en heimildir samkvæmt lögum 7/1936 og lögum 58/1960, þar
sem eftir grein þessari megi einnig meta til ógildingar atvik sem gerst hafi eftir lok samnings-
gerðar. Til skýringar er það dæmi nefnt, að oft sé erfitt fyrir höfunda einkum á ungum aldri,
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að meta fjárgildi verka sinna. Handrit, sem lágu verði hafi verið selt, geti orðið metsölubók
og samningar, einkum þeir, sem gerðir hafi verið til langs tíma, verði þá oft ósanngjarnir.

Vátryggingasamningalög. Í 34. gr. laga nr. 20/1954 um vátryggingasamninga er svipað
ákvæði. Þar segir, að ef ákvæði í vátryggingasamningi sé í ósamræmi við lögin og mundi
leiða til niðurstöðu, sem væri bersýnilega ósanngjörn, skuli meta það ógilt, svo fremi sem
ógilding þess verði talin vera í samræmi við góðar venjur í vátryggingamálum.

Ábúðarlög. Núgildandi ábúðarlög eru nr. 64/1976, og námu þau úr gildi eldri ábúðarlög
nr. 36/1961. Í lögum 31/ 1961 sagði á þá leið, að nú teldi annar hvor aðili leigumála jarðar
óviðunandi samanborið við leigumála á líkum jörðum í þeirri sveit eða héraði, og gæti hann
þá á sama hátt krafist endurskoðunar á leigumálanum, einnig þótt leigumáli hafi verið settur
samkvæmt eldri gildandi lögum. Í athugasemdum með 36. gr. laganna sagði í greinargerð, að
krafan um endurskoðun væri heimil, þó svo að samningur hafi verið gerður undir eldri lögum.
Væri það gert með tilliti til þess, að þær breytingar gætu orðið á verðlagi, að eldri leigumálar
yrðu úr hófi fram ósanngjarnir. því væri ákvæði þetta sett. Sams konar ákvæði var í ábúðar-
lögum nr. 8/1951 og 87/1933.

Hjúskaparlög. Í lögum nr. 60/1972 um stofnun og slit hjúskapar eru ýmis ákvæði um
breytingar á samningum, sem hjón gera sín í milli um skilnaðarkjör. Veita ákvæði þessi ýmist
heimild til þess að breyta samningi vegna breyttra aðstæðna eftir gerð samnings eða vegna
þess að samningur hafi verið bersýnilega ósanngjarn á þeim tíma, er til hans var stofnað.
Athyglisverðast er ákvæði 51. gr. laganna. Þar segir, að nú hafi hjón komið sér saman um
skyldu til greiðslu framfærslueyris annars hjóna með hinu eða um fjárhæð þess, og sé þá unnt
að breyta þessum samningi með dómi, enda sé sýnilega ósanngjarnt vegna breyttra aðstæðna
að halda samningnum til streitu. Er ákvæði þetta skýrt svo í greinargerð (Alþingistíðindi
1971, A, bls. 361), að samningar þeir, sem 51. gr. fjallar um, kunni að vera gerðir til langs
tíma, og sé örðugt að hafa fulla yfirsýn yfir þau atriði, sem máli geta skipt um samningagerð
og þá þróun, sem verður eftir hana. Atvik geti breyst gagngert, t. d. vegna breytinga á
fjárhag aðilja, heilsu högum þeirra eða öðrum högum, vegna breytinga á fjárgildi peninga
o. fl. Sé ákvæði 51. gr. rýmra en samkv. 58. og 78. gr. laga nr. 39/1921, og sé hér mjög farið
að fordæmum norrænu laganna nýju.

5.5. Þýðing einstakra sérlagaákvæða um heimildir til þess að leiðrétta ósanngjörn samn-
ingsákvæði.
Augljóst má vera, að ástæður þess, að löggjafinn hefur sett ákvæði um ógilding-

arheimildir í sérlög um hinar ýmsu samningstegundir, eru fyrst og fremst þær, að löggjafinn
hefur viljað taka af öll tvímæli um það, að dómstólar hefðu heimild til þess að ógilda
ósanngjörn samningsákvæði á viðkomandi réttarsviði. Geta ýmsar ástæður legið til þess, að
sett eru ákvæði um slíkar ógildingarheimildir í sérlögum um einstakar samningstegundir,
t. d. er ekki ólíklegt að réttarþróun í erlendum ríkjum ráði þar nokkru um, og eru orð
greinargerðarinnar með lögum nr. 60/1972 t. d. vísbending um það atriði.

Telja verður, að ákvæði í einstökum sérlögum um tilteknar samningstegundir, er veita
heimild til þess að víkja til hliðar eða breyta ósanngjörnum samningsákvæðum, beri að túlka
svo, að þau beri vott um almennt viðhorf réttargjafans til þessa álitaefnis þ. e., að almenn
óskráð ógildingarregla sé til í íslenskum rétti. Til stuðnings þessu má benda á, að úrlausnir
íslenskra dómstóla hníga mjög í þessa átt og sömuleiðis skoðanir erlendra fræðimanna og
úrlausnir erlendra dómstóla í löndum, er við svipaðar lagareglur búa og Íslendingar í þessum
efnum, t. d. í Skandinavíu.

Ekki verður séð, að Íslenskir fræðimenn hafi tjáð sig um þetta atriði. Áður en gerð
verður grein fyrir úrlausnum Íslenskra dómstóla, þykir rétt að rekja nokkuð fræðiskoðanir
og fræðiviðhorf á Norðurlöndum.
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5.6. Viðhorf á Norðurlöndum til breytinga á samningsákvæðum vegna breyttra aðstæðna
eftir gerð samnings.

Löggjöf og réttarframkvæmd á Norðurlöndum er skyld um mörg atriði eins og kunnugt
er. Hvað skyldastar eru reglurnar að því er varðar fjármunaréttarleg efni. Má t. d.
benda á, að núgildandi reglur á Norðurlöndum um lausafjárkaup og samninga eru árangur af
samnorrænu lagasamstarfi. því verður að ætla, að fræðiviðhorf og réttarframkvæmd í
Skandinavíu geti verið til upplýsinga um efni íslensks réttar á þessu réttarsviði.

Almennri settri lagaheimild til þess að víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum
var lengi vel ekki til að dreifa í skandinavískum rétti. Hin norrænu samningalög frá fyrstu
áratugum þessarar aldar höfðu ekki slíkt ákvæði að geyma. Á þessu hefur nú orðið breyting.
Í Danmörku hefur 36. gr. samningalaganna verið breytt með lagasetningu frá árinu 1975 og
hefur sú grein nú að geyma almenna heimild til þess að ógilda ósanngjörn samningsákvæði.
Sams konar ákvæði var og tekið upp í 36. gr. sænsku samningalaganna með lagabreytingu frá
árinu 1976, lög nr. 185. Með lögum frá 14. júní 1974 var nýrri málsgrein bætt við 1. gr.
norsku lausafjárkaupalaganna og mælir sú grein fyrir um heimild til þess að víkja til hliðar
ósanngjörnum samningsákvæðum á þeim réttarsviðum, er lögin taka til. Almennt ákvæði
sama efnis hafa Norðmenn hins vegar enn ekki tekið upp í samningalög sín, en lagabreyting í
þá átt mun nú í undirbúningi.

ÞÓ svo að ekki væri fyrir að fara almennri heimild samkvæmt settum lögum til þess að
víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum, mátti finna ákvæði í einstökum
lögum, er mæltu fyrir um slíka heirnilid, t. d. í höfundalögum og vátryggingasamningalögum
o. s. frv. (Sjá NOU 1976:34 og Karsten Gaarder, Forelesninger over kjöp, 1970, bls. 6).

Fræðimenn í Skandinaviu virðast hafa verið þeirrar skoðunar, að dómstólar hafi eigi að
síður haft heimild til þess að víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum (almenna
heimild), þó svo að sú heimild hafi ekki stuðst við settar lagareglur. Virðast fræðimenn hafa
litið svo á, að annað hvort mætti lögjafna frá einstökum sérlagaákvæðum eða sérlagaákvæðin
væru vísbending um ólögfesta meginreglu réttarins á þessu sviði. Karsten Gaarder, dómari í
Hæstarétti Noregs, sagði t. d. í áðurtilvitnuðu riti sínu (bls. 6):

"Bl. a. av denne grunn har det hevet seg röster for at enkelte av kjöpslovens regl er
burde gjöres ufravikelige, eller iallfall at domstolene burde ha adgang til a jenke pa
urimelig avtale, slik de kan gjöre etter en rekke andre lover ... Det er for övrigt et
spörgsmál om domstolene ikke allerede har en slik alminneJig adgang. I praksis er i
ethvert fall stillingen den at domstolene regelmessig har kom met forbi en standard-
klausul nár denne ville före til et utáleligt resultat ... Men uansett hva man mener om
hvor langt prislovens § 18 rekker, taler de beste grunner for a anta at domstoler i vore
dager ikke behöver at gi sanksjon til et avtalevilkár som er ábenbart urimelig mot den
ene part. Denne antagelse kan - hvis man mener prisloven ikke strekker til - bygges
pa en analogi fra de positive regler i spesielllovgivningen som er nevnt ... eller pa
"alminnelige retsgrunnsetninger.': ..... "

Sams konar sjónarmið koma fram t. d. hjá prófessor Anders Vinding Kruse (Förhand-
lingarna pa det tjugoförsta nordiska juristmötet, bls. 157 (159) og Preben Lyngsö:
Formuerettens generalklausuler, Juristen 1974,493).

Í gerðardómi í Rt. 1976,650, mál Norsk Esso gegn Bergen Lysverker, er snerist um rétt
Esso til þess að krefjast viðbótar við umsamið bensínverð vegna aukins öflunarkostnaðar
eftir samningsgerð, sagði svo í atkvæði meirihluta dómenda (Per Lorentzen og Karsten
Gaarder) um ógildingarheimild dómstóla:

"Det ma fra domstolenes side vises varsomhet med a gripe inn i en kontrakt ...
Adgangen for selgeren til fa revidert priser under radikalt endrede forhold er her i
landet fastslatt i de páberopte dommer i Rt. 1935,122 og Rt. 1951,371. Flertallet
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mener at det er riktig a stille strenge krav, men mener at vilkárene for revisjon likevel er
opfyllt ... Det kan heller ikke anses tvilsomt at retts- og kontraktspraksis er blitt myket
adskillig opp etter de strenge dommer i 1920-arene."

Sams konar hugleiðingar er að finna í öðrum norskum gerðardómi í Rt. 1951,372. Það mál
snerist um heimild seljanda kola til þess að krefjast hækkunar hins samningsbundna verðs
vegna aukins flutningskostnaðar. Meðal dómenda var Sverre Grette, hæstaréttardómari. Í
forsendum dómsins sagði:

"SpörgsmiHet om krigsutbruddet hadde virknin ger for kontraktsforholdet mellem
Vedbolaget og Statsbanerne ma ett er dette bli a bedömme fra alminnelige kontrakrs-
regler. Det er om dette spörgsmál i sin alminnelighet tilstrekkelig a nevne at det etter
rettsoppfattningen i dag ikke kan anses utelukket at selgeren kan kreve lempninger i
kontrakten nár han for a kunne oppfylle pa de avtalte vilkár ma páta seg oppofrelser
som er heit uforholdsmessige og ábenbart utenfor hva partene har regnet med."

5.7. Úrlausnir Íslenskra dómstóla.
Finna má þess dæmi úr íslenskri dómaframkvæmd, að dómstólar hér á landi hafa tekið

sér það vald að heimila öðrum samningsaðilja einhliða hækkun umsamins verðs samkvæmt
samningi, jafnvel þó svo að rétti til þess að krefjast leiðréttingar samningsverðsins hafi ekki
verið til að dreifa samkvæmt viðkomandi samningum. Virðast sanngirnissjónarmið fyrst og
fremst hafa legið til grundvallar niðurstöðunum í dómum þessum og athyglisvert er, að
ágreiningsefni í öllum þeim málum, sem um ræðir, fellur utan sviðs þeirra einstöku laga um
tilteknar samningstegundir, sem getið var í 5.4. hér að framan.

Í þremur af þessum dómum var réttur til einhliða hækkunar viðurkenndur, en í fjórða
málinu, þ. e. Hrd. 1940,478, var dómur héraðsdóms ómerktur vegna galla á málsmeðferð,
en eigi að síður tekið fram í dómi Hæstaréttar, þó svo að sakarefnið hlyti þar ekki efnis-
úrlausn, að ákvæði leigusamnings þess, er um var deilt í málinu, um endurgjald fyrir lóðaraf-
not hafi ekki getað bundið lóðareiganda um ófyrirsjáanlega framtíð, þar sem samningurinn
hafi verið óuppsegjanlegur. Skal nú gerð grein fyrir dómum þessum, en áður er vikið að
dómi Hæstaréttar í Hrd. 1955,691, þar sem brostnar forsendur samningsákvæðisins leiddu
til þeirrar niðurstöðu að lóðareigandi gat krafist hækkunar lóðarverðsins, sbr. 5.3. hér að
framan.

Hrd. 1940,478.
Verslunarlóð í Hólmavík var leigð árið 1896 fyrir kr. 30 í árgjald. Lóðareigandi gat ekki
sagt leigutaka upp leiguafnotum. Leigugjaldið stóð óbreytt í um 40 ára skeið. Lóðar-
eigandi gerði á árinu 1940 kröfu til þess að árgjaldið yrði með dómi hækkað úr því sem
það var (30 kr.) í kr. 430. Byggði lóðareigandi kröfu sína á því, að gjald fyrir leigulóðir í
Hólmavík hefði almennt hækkað mjög og taldi lóðareigandi kröfu sína í samræmi við
gildandi verðlag á endurgjaldi fyrir sambærilegar lóðir. Þá vitnaði lóðareigandi og til
þess, að um breytt viðhorf væri að ræða frá því, sem áður hefði verið og verðgildi
peninga væri annað. Þá vitnaði hann og til almennrar sanngirni. Leigutaki byggði and-
mæli sín gegn kröfunni á því, að lóðarréttindi sín byggðust á samningi og væri engin
heimild til þess að telja hann ekki bindandi sem aðra samninga. Í héraðsdómi var
leigutaki sýknaður af kröfum leigusala, m. a. á þeirri forsendu, að ógildingarreglum laga
nr. 7/1936 yrði ekki komið við og heldur ekki grundvallarreglum laga. Sagði hér-
aðsdómur, að samningi aðilja yrði samkvæmt þessu ekki breytt. Hæstiréttur ómerkti
málsmeðferð héraðsdóms af ástæðum, sem ekki skipta máli í þessu sambandi, en
sagði eigi að síður um efnisatriði málsins: "Samkomulag virðist upphaflega hafa verið
gert um leigu eftir verslunarlóðina, en slíkt samkomulag gat ekki bundið áfrýjendur
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(leigusala) um ófyrirsjáanlegan tíma, þar sem þeim var ekki unnt að segja lóðartaka upp
lóðarnotum. Áttu þeir því heimild til þess að krefjast með hæfilegum fyrirvara mats á
leigunni ... "

Hrd. 1951,293.
Verslunarlóð var leigð árið 1861 úr landi Hofs á Höfðaströnd og skyldi samningurinn
gilda bæði fyrir síðari eigendur jarðarinnar Hofs og eigendur verslunarstöðvarinnar.
Árlegt endurgjald var ákveðið 45 ríkisdalir og þegar hætt var að nota ríkisdali sem mynt
hér á landi var leigugjaldinu breytt í kr. 90. Á árinu 1911 gerðu leigusali og leigutaki
með sér samkomulag um hækkun leigugjaldsins um kr. 10 eða í kr. 100. Frá þeim tíma
hélst leigugjaldið óbreytt í um 40 ára skeið. Árið 1948 voru að beiðni leigusala dóm-
kvaddir tveir matsmenn til þess að meta ársleigu eftir land það og hlunnindi þau, er
leigð voru í grunnleigusamningnum frá 1861. Mátu þeir hæfilegt endurgjald fyrir lóðar-
not og önnur hlunnindi samtals kr. 1200. Yfirmatsmenn, er dómkvaddir voru sama ár
mátu hæfilegt endurgjald kr. 1786. Á árinu 1958 höfðaði leigusali mál á hendur leigu-
taka og gerði kröfu til þess, að leigutaki yrði dæmdur til þess að greiða sér viðbót við
leigugjaldið fyrir árin 1948 og 1949 og lagði til grundvallar þá hækkun, sem yfirmatið
gerði ráð fyrir. Leigusali reisti kröfur sínar á því, að þess þekktust vart dæmi, að
leigugjald, sem ákveðið væri í peningum fyrir 80-90 árum héldist óbreytt fram á
þennan dag, heldur hækkaði annað hvort með samkomulagi aðilja eða eftir mati og að
leigusali ætti til þess tvímælalausan rétt að krefjast mats um leigugjaldið. Leigutaki
byggði mótmæli sín gegn kröfum leigusala á því, að samningurinn frá 1861 væri enn Í
fullu gildi og að samkvæmt honum væru engin ákvæði, er veittu landeiganda rétt til þess
að krefjast hækkunar á leigunni. Í héraði var ekki fallist á þessa málsvörn stefnda
(leigutaka). Vitnaði undirréttur m. a. til 36. gr. ábúðarlaga, er fjallaði um náskylt efni,
en sagði svo, að á það bæri að líta, að samningurinn frá 1861 gæti ekki bundið leigusala
um ófyrirsjáanlegan tíma, þar eð honum var ekki auðið að segja leigutaka upp notum
hans af lóðinni. Niðurstaða Hæstaréttar var að þessu leyti hin sama. Sagði í dómi
Hæstaréttar, að grunnleigusamningurinn frá 1861 hefði átt að gilda um ófyrirsjáanlegan
tíma fyrir þáverandi og síðari eigendur verslunarstöðvarinnar. Þar sem réttur leigusala
til þess að segja upp lóðarnotum væri þannig mjög takmarkaður og nú óviss, þá þætti
ákvæði samningsins um leigugjaldið ekki eiga að binda leigusala um ófyrirsjáanlegan
tíma. Ætti hann því heimild til þess að krefjast mats á leigunni með hæfilegum fyrirvara.
Grunnleigan talin ákvörðuð með löglegu mati og leigusala dæmd matsfjárhæðin.

Hrd. 1958,346.
Árið 1906 var gerður leigusamningur um lóð eina á Akureyri. Samningurinn var óupp-
segjanlegur og skyldi ársleigan vera kr. 8. Á árinu 1953 fór leigusali þess á leit við
leigutaka, að hann féllist á hækkun leigunnar, en því neitaði leigutaki. Leigusali lét þá
dómkveðja matsmenn til þess að meta hæfilega leigu eftir lóðina og var hæfileg leiga að
þeirra mati kr. 180.- Leigusali höfðaði síðan mál á hendur leigutaka til viðurkenningar á
rétti sínum til hækkunar á ársleigugjaldinu eftir lóðina samkvæmt mati hinna dóm-
kvöddu manna. Leigusali studdi kröfur sínar þeim rökum, að upphæð leigugjaldsins
væri orðin óhæfilega lág vegna breytts verðgildis peninga frá þVÍleigusamningurinn var
gerður. Leigutaki studdi sýknukröfu sína þeim rökum, að heimild brysti til þess að
hækka lóðarleigugjaldið, enda væri lóðarleigusamningurinn í heild sinni óuppsegjan-
legur og þá einnig einstakir liðir hans svo sem eins og ákvæðið um leigugjaldið. Þá taldi
leigutaki og, að með setningu laga nr. 75/1917 um útmælingu verslunarlóða hafi lög-
gjafinn viljað sýna vilja sinn um, að samningar um aðrar lóðir (en verslunarlóðir) ættu
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að haldast óbreyttir, enda myndi það valda óheppilegum glundroða, ef svo skyldi ekki
vera. Í forsendum héraðsdóms, er skírskotað var til í dómi Hæstaréttar sagði, að ekki
væri unnt að fallast á skilning leigutaka á ákvæðum laga nr. 75/1917. Þar sem leigu-
samningurinn væri óuppsegjanlegur og ætti að gilda um ótakmarkaðan tíma, þætti
ákvæði hans um leigugjaldið ekki eiga að binda leigusala um aldur og ævi. Þótt leigu-
gjaldið hafi verið óbreytt um nær hálfrar aldar skeið, án þess að við því hafi verið hreyft,
hafi það raunar verið meiri hluta þess tíma lægra en eðlilegt var miðað við verðlags-
breytingar frá 1906 og þætti því verða að viðurkenna rétt stefnanda til þess að fá
endurskoðað ákvæðið um leiguupphæðina.

Í öllum þessum dómum virðist koma fram það meginviðhorf, að ef samningur er óuppsegj-
anlegur af hálfu samningsaðilja og skal gilda um ótakmarkaðan tíma, þá eiga samnings-
aðiljar rýmri rétt til þess að krefjast endurskoðunar einstakra samningsákvæða heldur en
ella. Virðast sanngirnisrök fyrst og fremst liggja til þessarar niðurstöðu og er það einkanlega
ljóst af orðalagi síðasta dómsins, þ. e. Hrd. 1958,346, sbr. það sem segir í dóminum, að
leigugjaldið hafi í raun verið meiri hluta samningstímans lægra en eðlilegt var miðað við
verðlagsbreytingar.

Einn hæstaréttardómari skilaði sératkvæði í Hrd. 1958,346 og í Hrd. 1955,691. Spurning
er þá, hvort sératkvæðin veiki að einhverju leyti gildi þessara dóma og að af þeim megi ráða,
að réttaróvissa ríki hér á landi um tilvist hinnar ólögfestu meginreglu um ógildingarheimild
dómstóla. Slík ályktun er vafasöm. Sératkvæðin bera það miklu fremur með sér, að minni
hlutinn hefur verið sammála meiri hlutanum í því, að í vissum tilvikum sé heimilt að víkja
samningsákvæðum til hliðar, en að minni hlutinn telji skilyrðin fyrir slíkri heimild mun
þrengri heldur en meiri hlutinn. Þannig sagði minni hlutinn:

Hrd. 1955,691 (695)
"Frávik frá meginreglunni (um að samninga beri að halda) eru t. d. hugsanleg, þá er
maður verður að afla vöru til efnda á samningi með mjög auknum tilkostnaði, er eigi var
fyrirsjáanlegur við samningsgerð. En jafnvel þótt 8. gr. laga nr. 22/1950 væri eigi talin
standa í vegi slíku fráviki, þá er eigi slíkum ófyrirsjáanlegum tilkostnaði af hendi stefnda
(leigusala) til að dreifa í máli þessu. Að svo vöxnu máli eru eigi efni til að víkja frá
reglunni í máli því, er hér liggur fyrir og heimila stefnda að ganga frá gerðum samning-
um."

Hrd. 1958,346.
"Verður eigi talið, að dómstólum sé rétt að víkja frá henni (þ. e. reglunni um að
samninga beri að halda) nema í mjög afmörkuðum tilvikum."
Eins og fyrr segir verður að telja, að dómar þessir séu vísbending um, að Hæstiréttur

telji, að til sé í íslenskum rétti ólögfest meginregla á sviði samningaréttar, er heimilar að
víkja til hliðar samningsákvæði, sem er ósanngjarnt í garð annars samningsaðilja, þó svo að
ágreiningur hafi verið í Hæstarétti um, hver væru skilyrði fyrir beitingu slíkrar heimildar.
Áður en að því atriði verður nánar vikið, þ. e. hver telja megi hin nánari skilyrði fyrir
beitingu reglunnar, þykir rétt til samanburðar að líta á úrlausnir norskra dómstóla, er um
svipuð álitaefni hafa gengið.

5.8 Úrlausnir norskra dómstóla.
Eins og fyrr segir var nýrri málsgrein bætt við 1. gr. norsku kaupalaganna árið 1974, þar

sem mælt var fyrir um ógildingarheimild dómstóla að því er varðaði ósanngjörn samnings-
ákvæði á sviði kaupréttar. Norskir dómstólar höfðu samt sem áður tekið sér vald til þess að
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víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum, þó svo að við almenna heimild, er byggðist
á settum lögum, væri ekki að styðjast. Skal nú nokkurra helstu dóma um þetta atriði getið:

Rt. 1935, 122.
Málið snerist um samning milli nikkelframleiðandanna Raffinerverket A/S og Falcon-
Bridge Nickel Mines Ltd. Samkvæmt samningi aðilja skyldi Raffinerverket (R) fá hjá
Falconbridge (F) nikkeI á f 150 pr. tonn. Nokkru eftir gerð samningsins hættu Bretar
gullinnlausn pundsins og leiddi það til gífurlegrar verðhækkunar á nikkeI. F neitaði að
afhenda R nikkeIsendingu á hinu umsamda verði, en sendingu þessa hafði R selt til
Sovétríkjanna fyrir f 235 pr. tonn. R hélt því fram, að það ætti rétt til að fá sendinguna
afhenta á umsömdu verði. Í dómi Hæstaréttar Noregs var ekki á þá röksemd fallist.
Sagði svo í forsendum dómsins: "Saavidt jeg skjönner maa den omstendighet at der
blev fastsatt en fix pris pr. tonn uten tidsbegrensning sees paa bakgrunn av at det paa
den tid var ro paa nikkelmarkedet. De oppgitte prisnoteringer baade for mai og for juni
var f 170-175, de virkelige priser laa lavere. F vilde gjerne selge, og begge parter var
klar over at R ved den fastsatte pris önsket at aapne sig adgang til en avanse saa stor
som mulig ut fra de herskende forhold.
Man kan vel derfor kanskje neppe opstille den setning at hvilken som helst normal
stigning ímarkedsprisen kunde berettige F til at fragaa overenskomsten med levering til
f 150. Dette spörgsmaal er det imidlertid ikke nödvendig at gaa inn paa. Jeg mener
iallfall at man ikke er berettiget til at anvende dette synspunkt paa det foreliggende
tilfelle. R's handlefrihet krysses av de hensyn som firmaets stilling som tillitsmann for F
tilsier, rettighetene efter paragr. 7 kan ikke heit overskygge de plikter som betroelses-
forholdet paala. Jeg maa anta at naar markedet av heit uforutseede og utenforliggende
grunn er undergikk en saadan radikal omveltning, at R kunne opnaa en pris svarende til
f235 pr. tonn var det heit i strid med god forretningsskikk og med tillitsforholdet
mellem partene at villje gjöre bestemmelsen om de f 150gjeldende. Jeg skjön ner ikke
rettere enn at man derigjennem vilde borteliminere det som er hele kontraktsforholdets
hovedgrunnlag: plikten for R til i Russlands-forretningene at handle paa begge part ers
vegne og til felles fordel og interesse. En godtagelse av R's paastand vilde bety god-
tagelse av en spekulasjon paa F's bekostning som ligger langt utenfor hvad mernor-
andumets post 7, sett i sammenheng med overenskomstens övrige bestemmelser, hjem-
ler ... Efter omstendighetene finner jeg at saksomkostninger ikke bör tilkjennes.
Forsaavidt legger jeg vekt pa at tvisten skyldes den uklare avfattelse av kontraktsdoku-
mentet i forbindelse med den uforutseende situasjon som var oppstott ved at England
gikk fra guldet. "

Eins og orðalagið í dómsforsendum ber með sér" er sérstaklega vitnað til þess, að um
samstarfssamning var að ræða að einhverju leyti milli F og R og hefur þeim því borið að taka
visst tillit til hvors annars. Kann það að hafa ráðið einhverju um þá ákvörðun dómsins að
heimila F hækkun samningsverðsins frá því, sem í samningi greindi og gegn andmælum R, en
eigi að síður hafa norskir fræðimenn verið óhræddir við að túlka dóm þennan sem vísbend-
ingu um almennt viðhorf Hæstaréttar Noregs til þessa álitaefnis. Þannig segir t. d. fræðimað-
urinn Kristen Andersen (Kjöpsrett, Oslo 1965, bls. 143):

"Visstnokk begrunnet förstvoterende sitt standpunkt med at det foreliggende kon-
traktsforhold i kvalifisert grad var tillits- og samarbeidsbestemt. For sa vidt kan stand-
punktet ikke uten videre páberopes i kontraktsforhold som ikke er av denne karakter.
Etter opplysninger jeg sitter inne med, er det imidlertid ingen tvivl om at sável förstvot-
erende som de andre dommere ogsá hadde kjöprettlige situasjoner for tanken da de
hitsatte premisser ble utformet. Det er med andre ord grunn til a anta at premisserne,
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deres spesielle tilsnitt til tross, i noen utretning var myntet pa det tilfelle at en vanIig
selger med hensyn til langtids-Ievering ble ram met av et tilsvarende konjunkturomslag.
Det er i det hele berettiget a se dommen av 1935 som uttrykk for et nytt og mer
selgervenlig syn pa kjöpslovens § 24. enn de vanlige domstoler hadde gatt inn for i de to
förste tiar etter kjöpslovens ikrafttræden."

Rt. 1951, 372.
Í júní 1939 gerði kolainnflytjandinn A/S Christiania Kul og Vedbolag samning við
Hovedstyret for Norges Statsbaner um sölu og afhendingu á kolum og sindri til ríkisjárn-
brautanna og nokkurra annarra ríkisstofnana fyrir brennslutímabilið 1939-1940.
Samningurinn komst á eftir að Hovedstyret (H) samþykkti tilboð frá Vedbolaget (V), sem
gerði ráð fyrir ákveðnu verði pr. tonn. Verðið fyrir sindur var á bilinu 37,20 kr. til
43,20 kr. allt eftir því hvar afhendingarstaður var og verðið á kolum á bilinu 25,75 kr. til
32,25 kr. einnig mismunandi eftir afhendingarstað. Eftir að seinni heimsstyrjöldin braust
út í september 1939 hækkuðu farmgjöld gífurlega, sem þýddi mjög aukinn tilkostnað
fyrir innflytjandann (V) við að afla nýrra sendinga. 27. september var hámarksverð á
sindri komið upp í 73,00 kr. pr. tonn og á kolum í kr. 55,00 pr. tonn. V afhenti H kol á
hinu umsamda verði svo lengi sem það magn dugði, er hann átti á lager, en þegar það
dugði ekki til og flytja þurfti inn kol á hinu nýja verði, fór V fram á það við H, að H
greiddi viðbót við upphaflega umsamið kaupverð vegna hinna ófyrirséðu hækkana, sem
orðið höfðu. Hneitaði algjörlega að greiða nokkra viðbót við hið upprunalega verð og
taldi að samninginn bæri að efna samkvæmt hljóðan sinni. Neitaði seljandinn þá að
afhenda kolin á upphaflega umsömdu verði. Niðurstaða dómsins var sú, að V hefði ekki
rétt til þess að rifta kaupunum, en að hann væri aftur á móti skyldur til þess að halda
áfram afhendingu á kolunum, að því tilskildu að verð ákvæði samningsins yrði leiðrétt
eftir því sem nauðsynlegt væri vegna hinna breyttu aðstæðna. Í forsendum dómsins
sagði: "Som sak en ligger an er det etter voldgiftsrettens oppfattning naturlig först og
fremmst a undersöke om selv den situasjon som krigsutbruddet skap te hadde virkninger
for det kontraktsforhold som var inngatt mellom V og H ... Det som kommer an pa er
om finnaet hadde rett til a innta det standpunkt at det ikke var forpliktet til a fortsette
leveringen med mindre en regulering av kontraktsprisen ble foretatt ... Etter de opp-
lysninger som foreligger ma voldgiftsretten ga ut fra et direkte tap pa anslagsvis om-
kring kr. 20,00 pr. hver tonn av sinders og kull, et tap som i löpet av sesongen ville stige
til iallfall henimot eller omkring det dobbelte belöp .... Det som etter dette ma bli det
avgjörende er om det kan tillegges betydning at V for a kunne oppfylle kontrakten
sáledes som denne var inngatt i juni 1939 mátte gjöre en ökonomisk oppofrelse av slike
dimensjoner som omtalt i det foregáende, Voldgiftsretten er kommet til det resultat at
V i den situasjon som i sa henseende forela ikke kunne være forpliktet til a fortsette
leveringen pa de opprinnelige kontraktsvilkár. ... Selvorn det kan sies at det i juni
1939 var grunn til a regne med en fare for krig, ville det være unaturlig og urimelig om
en importör som pa denne tid pátok seg a levere brensel til Statsbanene og sluttet en
kontrakt som den foreliggende, skulle ha risikoen for sa vidtgáende ökonomiske fölger
av et krigsutbrudd som de her er tale om .... Voldgiftsretten mener etter dette at en
naturlig fortolkning av kontrakten mellom V og H ma lede til a anta at kontraktsfor-
holdet ikke kunne bli stáende uforandret da krigssituasjonen satte inn. At V fikk en
ubetinget rett til a heve kjöpet kan voldgiftsretten ikke anta. Det var ikke umulig a
levere, og V kunne derfor ikke ha krav pa annet eller mere enn en sádan regulering av
kontraktsprisen som de endrede forhold tilsa. "
Athyglisvert er varðandi þennan dóm, að í forsendum hans er lögð á það áhersla, að um
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sé að ræða samning um afhendingu á miklu magni og jafnframt, að afhendingin skuli fara
fram á löngu tímabili, þ. e. 9 mánuðum. Í umfjöllun sinni um þennan dóm leggur Kristen
Andersen áherslu á (áður tilvitnað rit á bls 147-148), að þegar á heildina sé litið hafi dómur
þessi sterk tengsl við 24. gr. kaupalaganna "og i höy grad er skikket til a belyse det nye og
mer selgervennlige syn pa besternrnelsen." Þá er og vert að veita athygli því, sem segir í
forsendum dómsins, að réttlæti og sanngirni leiði til þeirrar niðurstöðu, að seljandinn sé ekki
skuldbundinn til þess að taka á sig fjárhagslegar byrðar "som ápenbart la langt utenfor hva
partene hadde regnet med da kontrakten kom i stand." Dómurinn felur og í sér visst mat á
hagsmunum seljanda og kaupanda og afleiðingum breyttra aðstæðna eftir samningsgerðina á
hagsmuni samningsaðilja eins og Kristen Andersen bendir á (sama rit, bls. 147-148):
"ResuItatet blir tvert imot at selger og kjöper i fellesskap ma bære de vanskeligheter som er
forbundet med at kjöpsforholdets ökonomiske forankringsbasis er blitt radikalt forandret.
Og det er netopp det resultat sável de tidligere voldgiftsretter som voldgiftsretten av 1940
(Rt. 1951,372) fant det kontraktsrettslig maktpáliggende ii gjöre sig til talsmann for."

Rt. 1958, 529.
Nokkrir landeigendur leigðu norska hernum á árinu 1884 land til heræfinga. Árlegt
endurgjald skyldi vera kr. 700 og var samningurinn óuppsegjanlegur af hálfu land-
eigenda. Um það bil 70 árum síðar gerðu landeigendur kröfu um að ársleigan yrði
hækkuð og vitnuðu þeir til þess, að 1) miklar almennar verðhækkanir hefðu orðið á því
tímabili, er um ræddi 2) verðmæti hins leigða lands hefði hækkað mjög og 3) um væri að
ræða stóraukin not hersins af landinu umfram það, sem um hefði verið samið 1884.
Hæstiréttur Noregs féllst ekki á að almennar verðhækkanir og aukið verðmæti landsins
gætu leitt til þess að landeigendur ættu rétt til hærra endurgjalds en um hafði verið
samið. Lagmannsrétturinn hafði komist að sömu niðurstöðu og vitnaði Hæstiréttur til
forsendna Lagmannsréttarins í þeim efnum. Hins vegar féllst Hæstiréttur á að hækka
leiguna upp í 1.500 vegna þess, að í ljós þótti leitt, að not hersins af landinu hefðu
stóraukist frá því, sem upphaflega hafði verið samið um. Í forsendum Lagmannsréttar-
ins, sem Hæstiréttur vitnaði til, sagði: "De endrede forhold kan dog ikke medföre at
grunneieren ikke er bundet av leiekontrakten eller kan kreve 1eien omregulert etter
forholdene i dag ... I det hele tatt ma det vel antas at senere oppstátte muligheter for
utparselering ikke medförer at eldre bruksrettigheter av den grunn bringes til ophör
eller at vederlaget kan kreves regulert. Det samme gjelder kronens reduserte kjöpe-
kraft. Det kan nok virke urimelig at leien blir betalt med "diirlige" kroner, men det er en
alminnelig regel i norsk rett at den som har krav pa penger - selv i langsiktige forhold
- har risikoen for at pengeverdien synker... At leiekontrakten er uoppsigelig brin-
ger ikke saken i en vesentlig annen stilling." Héraðsdómur hafði komist að nokkuð
annarri niðurstöðu um þetta efni heldur en bæði Hæstiréttur og Lagmannsrétturinn. Í
forsendum undirréttar voru rakin ákvæði leigumálans um endurgjald og uppsagnar-
ákvæði. Síðan sagði: .Retten ma anta at det dermed torela ballanse mellom ytelse og
motytelse. Og da kontrakten er uoppsigelig fra deres side, ville det kunne fortsette slik i
all framtid ... Men de saksökte har et rettferdigkrav pa at at fa gjennopprettet ballans-
en mellom ytelse og motytelse."
Professor Carl Jakob Arnholm (Privatrett I, 1964, bls. 265-266) telur að þessi niður-

staða Hæstaréttar sé í samræmi við gildandi rétt og að Hæstiréttur hefði ekki getað dæmt
öðruvísi, en bendir á, að niðurstaða dómsins sé ósanngjörn í garð landeigandans. Athygl-
isvert er einmitt að bera þennan dóm saman við niðurstöðu íslensku dómanna um lóðar-
leigusamningana, sem reifað ir voru í 5.7. Virðist svo sem heimildin til þess að krefjast
leiðréttingar samningsbundins verðs vegna verðrýrnunar eða minnkandi verðgildis gjald-

361



miðilsins sé rýmri samkvæmt íslenskum rétti heldur en norskum. Benedikt Sigurjónsson,
fyrrverandi hæstaréttardómari, benti t. d. á mismunandi niðurstöður íslensks réttar annars
vegar og norsks réttar hins vegar um þetta efni í erindi, sem hann flutti á 28. norræna
lögfræðingamótinu (bls. 131 í fundargerð) og kvað athyglisvert að bera saman niðurstöður
íslensku dómanna og dómsins í Rt. 1958, 529. Orðrétt sagði Benedikt í erindi sínu: "Man
kan af islandske domme finde en tendens i sager angáende aftaler og inflation."

RG. 1976, 595. Dómur Eidsivating lagmannsrett, uppkveðinn 9. nóvember 1964. A/S
Kykkelsrud gegn Osló.

Með samningi, sem undirritaður var í lok ársins 1914 tók A/S Kykkelsrud að sér að sjá
Kristiania sveitarfélaginu fyrir rafmagni fyrir fastákveðið verð í norskum kr. pr. KWst.
Hér var um að ræða mikið magn af raforku og samningurinn var óuppsegjanlegur af
hálfu Kykkelsrud (K) og engin ákvæði voru um það í samningnum, að fyrirtækið ætti
rétt til þess að krefjast endurskoðunar verðsins vegna verðbreytinga. Fram að síðari
heimsstyrjöld skilaði samningurinn nokkrum hagnaði í vasa K, en smám saman urðu þær
breytingar, að raforkuverðið stóð ekki lengur undir framleiðslukostnaðinum og var þá
ekkert tillit tekið til afborgana og vaxta. Verðið skyldi samkvæmt samningnum fara
lækkandi eftir því sem tíminn leið og frá 1/10 1945 skyldi það haldast óbreytt kr. 27 pr.
KW á ári. Er málum var svo komið, að raforkuverðið stóð ekki lengur undir fram-
leiðslukostnaði, reyndi K að fá leiðréttingu sinna mála með samningum við kaupand-
ann, en allt kom fyrir ekki. Höfðaði K þá mál á hendur sveitarfélaginu. Í undirrétti var
sveitarfélagið sýknað. Eidsivating Lagmannsrett tók hins vegar kröfur K til greina að
nokkru leyti og viðurkenndi rétt fyrirtækisins til þess að fá raforkuverðið hækkað. Í
forsendum dómsins var á því byggt, að takmörk væru fyrir þeim hagnaði, sem sveitarfé-
lagið með sanngirni gæti vænst af samningnum, og sömuleiðis væru takmörk fyrir þeirri
áhættu, sem ætla mætti, að K hefði tekið á sig með samningnum. Forsendur verðákvæðis
samningsins væru í öllum verulegum atriðum brostnar og því stríddi það gegn öllu
réttlæti að framfylgja verð ákvæðum samningsins eftir orðanna hljóðan. Rétturinn taldi,
að heimila bæri hækkun orkuverðsins frá og með 1958 með árlegri upphæð, sem nauð-
synleg væri til þess að sanngjörn niðurstaða fengist.
Einstök atriði í forsendum þessa dóms eru afar athyglisverð. Þannig segir t. d. á einum

stað:
"Spörgsmalet er om denne avtale likevel skal kunne kreves modifisert, sa endret som
forholdene er blitt. Det seregne i dette tilfelle er at det ikke er tale om en engangsytelse
eller begrenset antall ytelser fra leverandörens side, men om naturalytelser som skal
fortsette í det uendelige, med innsats sa vel av bygningsmessig og maskinelt utstyr som
av arbeidskraft. Man har dermed forhold som i vesentlig grad avviker fra dem som
tidligere vites a ha været forelagt domstolene ... Det kan ikke antas at noen av partene,
verken för eller efter krigsutbruddet og gullsupensjonen i 1914, tenkte sig eller hadde
rimelig mulighet for a tenke sig en slik prisstigning som den som skjöt virkelig fart etter
annet verdenskrig ... Pa den anden side ma vel ogsá K ledere ha vært klart over og
villige til a overta en viss risiko for konjuktursvingninger i selskapets disfavör og for tap
i en viss utstrekning. Likevel ma det etter Lagmannsrettens mening være en grense báde
for den fordel kommunen med rimelighet kunne vente a fa ut av kontrakten og likedan
for den risiko K med rimelighet kunne anses at overta. Selvorn alle rimelig tvivl bör
löses i kommunens favör, finner retten at de naturlige forutsetninger for avtalen er
brustet i en slik grad at det ville være stötende for retsfölelsen om den ble opprettholdt
etter sin ordlyd."
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Að því er varðaði sérstaklega afleiðingar verðhækkana og minnkandi verðgildis peninga
á efndir samningsins sagði í forsendum dómsins:

"Selvorn det vanligvis hverken er eller bör være adgang til a kreve en avtale endret pa
grunn av prisstigning eller redusert pengeværdi, finner Lagmannsretten at sa vel denne
avtales særegne art som de konkrete forhold i saken bör före til at det foretas endringer
i som bringer forholdene innenfor rimelighetens grenser ... Hvor langt endringen bör
ga er neste spörgsmál.. om dette hovedspörgsmál skal Lagmannsretten bemerke at
man i prinsippet er enig i at nár selvkostende skal være grunniaget for revisjon av den
avtalte pris, har kommunen rimelig krav pa at fá lagt til grunn det utbygningsstadium
som gir lavest produksjonspris ... Lagmannsretten ser det slik at nár man i dette
seregne tilfelle har funnet at partenes opprinnelige avtale ikke kann opprettholdes etter
sin ordlyd ma man söke a finne frem til de endringer som, alt tatt i betraktning, er
nödvendige for a bringe forholdet innenfor rimelighetens grenser, idet alle vurderings-
tvivl prinsippielt bör löses til ford el for den part som holder seg til den inngátte avtale."

Þess var sérstaklega getið í forsendum dómsins, að samningur þessi hefði skilað K verulegum
hagnaði fram að seinni heimsstyrjöld, en það var ekki talið hagga rétti K til þess að fá uppbót
á verðið frá því tímamarki, sem leiðréttingin miðaðist við. Undirréttur hafði um það atriði
komist að annarri niðurstöðu.

RG. 1976, 650.
Bergen Kommunale Gassverk og A/S Norske Essó gerðu á árinu 1964 samning um
kaup hins fyrrnefnda á léttbensíni (nafta) fyrir milligöngu Essó. Samningurinn skyldi
gilda fyrir tímabilið 1965-1975 og verðið í samningnum var bundið við tilgreind efri og
neðri mörk, kr. 140 - 175 pr. tonn Á árunum 1973 - 1994 urðu gífurlegar verðhækk-
anir á olíumörkuðum. Essó hélt því fram, að þessar verðhækkanir hækkuðu svo öflun-
arkostnaðinn, að fyrirtækið væri ekki lengur bundið við efri mörkin í verðákvæðinu.
Gassverket neitaði að greiða hærra verð en um hafði verið samið. Í forsendum gerðar-
dóms þess, er úr ágreiningsefninu leysti, var talið, að skilyrði til einhliða hækkana væru
fyrir hendi, þó svo að gera bæri afar strangar kröfur í þeim efnum. Sagði, að við mat á
því, hvort efndir samnings á umsömdu verði leiddu til ósanngjarnrar niðurstöðu í garð
annars samningsaðilja, yrði að meta samninginn einan sér án tillits til heildar-
rekstrarhagnaðar Essó. Hið mikla tap Essó á árunum 1973 og 1974 yrði ekki jafnað út í
gróða fyrri ára. Verðið var því hækkað í það, sem telja mátti sanngjarnt að mati dómsins
og samkvæmt heildarmati á samningnum. (Sératkvæði eins dómara.)

Í forsendum dóms meiri hlutans (Per Lorentz og Karsten Gaarder) er að finna upplýsingar
um verðhækkanir þær, sem Essó vitnaði til og orsakir þeirra. Í dóminum sagði:

"Voldgiftsretten legger i faktisk henseende fölgende til grunn: Til fremstilling av nafta
bruker Esso .Light Arabian" ráolje fra Saudi Arabia. Ráoljen kjöpes fra Exxon In-
ternational Company fob. Den Persiske Gulf etter pris pr. fat i U. S. $ Fob.-prisen er
bestemt av produksjonsomkostninger, skatter og avgifter (royalties) til vertslandet og
fortjeneste til Exxon. - Produksjonsomkostningene har ligget noenlunde konstant
10--15 cents pr. fat. Fortjenesten har for det totale prisbilde vært forholdsvis uvesent-
lig. Listeprisen pa Arabian Light ráolje var stabil fra slutten av 1940 - árene til
november 1970 og la pa omkring $ 1,80 pr. fat, hvorav summen av skatter og avgifter $
0,872. Deretter var det en gradvis stigning fram til 15/10'73 til $ 2,591 pr fat, hvorav
skatter m. v. $ 1,596. Fra 16/10'73 gjorde prisene et hopp til $ 5,176, hvorav skatter
m. v. $ 3,442. Fra 1/1 1974 var listeprisen $ 11,651, hvorav skatter m. v. $ 9,185.-
Det er ikke nödvendig for voldgiftsretten a ga nærmere inn pa den kompliserte pris-
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mekanisme, for ráolje, Det er godtgjort at stigningen i prisen pa ráolje praktisk talt
utelukkende skyldes hevning av skatter m. v. til vertslandet. Dette er skjedd ved at
listeprisen (posted price) som danner grunnlaget for beregningen av skatter og avgifter
er hevet, at royalty er hevet fra 12,5% til 20%, inntektsskat fra 50% til85 % og at andel
av den del av oljen som ma gjenkjöpes, er hevet. - Mellom 1965 og 1970 var prisene
stabile. Mellom november 1970 og 15/10 1973 skjedde gradvis en stigning. Den 16/10
1973 ble prisen fordoblet og sa pa ny fordoblet fra 1/1 1974. I forhold til 15/10 1973 er
prisen i 1974 steget med omkring 400%.
Stigningen i ráoljeprisen skyldes virksomheten fra Organisasjonen av de oljeproduser-
ende land, OPEC, som tog sikte pa a gi oljelandene större fortjeneste pa ráoljen. OPEC
var opprettet allerede i 1960, men oppnádde de förste 10 ar bare smá resultater. Etter
en gradvis stigning til 1973, skjer sa den voldsomme og plutselige stigning 16/10 1973 og
i 1974. Dette hadde sammenheng med krigen mellom Israel og de arabi sk e naboland i
oktober 1973. Det ma være riktig, slik Esso har beskrevet situasjonen, at pris sammen
med embargo pa ráolje ble brukt av arabiske land som et politisk/ökonomisk press-
middel mot de vestlige land som stöttet Israel. Det skal föyes til at det var ingatt avtaler
i árene 197(}-72 mellom OPEC og oljeforbrukende land, som innebar en kontrollert
prisutvikling. Disse avtaler satte OPEC seg ut over etter begivenhetene i oktober 1973.
Ráoljens pris pa Slagen, cif.-prisen, er fob. Persiske Gulf plus frakt og assuranse. Det er
i löpet av perioden noen stigning i fraktutgifter og assurance. Betydningen av det
omhandles nærmere nedenfor. - Esso har frem lagt erkiæringer av 15/8 1974 og 15/1
1975 fra firmaets revisor, Price Waterhouse & Co., som viser stigningen i cif. prisene pr.
m '. Det skal tilföyes at disse priser er beregnet i det öyeblikk varen settes i produktion pa
Slagen, og tar ikke hensyn til dyrere ráoljeinnkjöp pa samme tidspunkt. I tiden frem til
1970 var prisene noe over og noe under 100,00 kr. pr. rn '. Fra 1970 er det en jevn
stigning til kr. 124,08 i 3. kvarta I 1973, kr. 162,83 i 4. kvartal, 1. kvartal 1974 kr.
309,24,2. kvartal kr. 410,99, 3. kvartal kr. 399,27 og 4. kvartal kr. 400,27. - Gjenn-
omsnitt i 1974 er kr. 379,74, pr. m '."

Í forsendum dóms þessa er afmarkað það tímamark, þegar þau atvik gerðust, er réttlættu
hækkun olíuverðsins. Þannig segir í dóminum:

"Fl ert all et vil fremheve at den prisrevisjon det kan bli tale om, ma begrenses til virk-
ningen av det prishopp ráoljeprisene gjorde 16/10 1973 og i 1974. Man kan sáledes se
bort fra virkningen av den alminnelige prisoppgang, at fraktene har steget og at innen-
lands omkostninger har steget ... Sável ut fra den skjönnsmessige bedömmelse, som ut
fra hva som etter en helhetsvurdering av kontraktsforholdet finnes rimelig, settes prisen
levert gassverket til kr. 350 pr tonn fra 1/1 1974."

Hin síðastgreindu orð í forsendum dómsins verður að skilja svo, að það hafi einungis verið
verðhækkunin frá 16/10 1973, sem var ófyrirséð við samningsgerðina og svo veruleg, að til
ósanngjarnrar niðurstöðu myndi leiða, enda sagði svo í upphafsorðum meiri hlutans:

"Voldgiftsrettens flertall, formarmen og höyesterettsdommer Gaarder, legger til grunn
at de begivenheter som ble ut löst ved krigen i Midt Osten i oktober 1973 og de fölger
desse begivenheter fikk for prisene pa ráolje og dermed Esso's produksjonsomkostning-
er, er omstendigheter som Esso ikke kunne forutse da kontrakten ble ingatt i 1964."

5.9. Nánar um heimildina til þess að víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum.
Eins og rakið var í 5.5 hér að framan má víst telja, að til sé í íslenskum rétti ólögfest

meginregla, er heimilar að víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum. Regla þessi
felur það í sér, eins og Karsten Gaarder bendir á og rakið er í 5.6. hér að framan, að
dómstólar þurfa ekki að veita lögvernd samningsákvæðum, sem eru bersýnilega ósanngjörn í
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garð annars samningsaðilja. Það er eitt af megineinkennum eignarréttinda (fjárverðmæta), að
eigandi þeirra hefur aðild til þess að leita aðstoðar dómstóla og yfirvalda til verndar rétti
sínum (sbr. Ólafur Lárusson, Eignaréttur, MCML, bls. 12). Reglan um heimild dómstóla til
þess að víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum er því frávik frá þessari meginreglu
og má segja að frávikið lýsi sér í því, að bersýnilega ósanngjörn samningsákvæði í garð
annars samningsaðilja njóti ekki lögverndar, þannig að dómstólar þurfi ekki að leggja slík
samningsákvæði til grundvallar úrlausnum sínum.

En hvenær er samningsákvæði bersýnilega ósanngjarnt? Þeirri spurningu er alls ekki
auðsvarað. Stafar það fyrst og fremst af því, að framangreind meginregla er ólögfest, eins og
svo margoft hefur verið tekið fram. Þá eru þær úrlausnir íslenskra dómstóla, sem vitnað var
til í þætti 5.7 alls ekki skýrar um þetta atriði. Margs konar viðmiðunarmörk koma til greina í
þessu sambandi. Þegar reynt er að afmarka nánara efnissvið reglunnar virðist vænlegast að
reyna að lesa einhverja viðmiðunarreglu út úr þeim dreifðu sérlagaákvæðum, sem til eru Í
Íslenskum rétti og tengjast þessu álitaefni, og svo þeim íslensku dómsúrIausnum, sem gengið
hafa.

Ljóst má vera, að sú staðreynd ein, að samningsaðili hefur ekki þær tekjur af samningi,
sem hann vænti Í upphafi, réttlætir ekki beitingu reglunnar. Við alla samningagerð taka
aðiljar á sig vissa áhættu og er óhætt að segja, að þetta atriði, þ. e. minnkandi tekjur fellur
innan þeirra áhættumarka.

Þá kann að skipta máli varðandi beitingu ógildingarheimildarinnar, hvort ástæða sú, er
leitt hefur til þess, að samningsákvæði verður síðar ósanngjarnt í garð samningsaðilja, var
fyrirsjáanleg eða ekki. M. Ö. o. máttu samningsaðiljar gera ráð fyrir því, að breytingar þessar
gætu átt sér stað eftir gerð samningsins. Ef um er að ræða atvik, sem aðiljar máttu gera sér
grein fyrir, minnka líkurnar til þess, að unnt sé að bera slíkar ástæður fyrir sig. En því
óvæntari og ófyrirsjáanlegri sem ástæðan er, þeim mun meiri líkur eru til þess, að samnings-
aðilji geti borið atvikið fyrir sig. Þetta sjónarmið er að nokkru orðað í norska dóminum í
RG. 1976,650:
"Voldgiftsrettens flertall ... legger til grunn at de begivenheter som ble ut!öst ved krigen i
Midt Östen i oktober 1973 og de fölger disse begivenheter fikk for prisene pa ráolje og
dermed Esso's produkjsonsomkostninger er omstendigheter, som Esso ikke kunne forutse
da kontrakten ble ingatt i 1964."
Sama sjónarmið kemur fram í RG. 1976, 595:

"Det kan ikke antas at noen av partene, verk en för eller eft er krigsutbruddet og gull-
suspensjonen i 1914, tenkte sig eIIer hadde rimelig mulighet for a tenke sig en slik
prisstigning som den som skjöt virkelig fart etter annen verdenskrig. "

Þá er og að þessu sama sjónarmiði vikið í norska dóminum í Rt. 1951,372:
"Selv om det kan sies at det i juni 1939 var grunn til a regne med en fare for krig, ville
det være unaturlig og urimelig om en importör som pa denne tid pátok seg a levere
brensel til statsbanene og sluttet en kontrakt som den foreIiggende, skulle ha risikoen
for sa vidtgáende ökonomiske fölger av et krigsutbrudd som det her er at tale om."

Ætla verður, að ógildingarheimildin eigi sérstaklega við um samninga, sem gilda skulu um
langan tíma. Íslensku dómarnir, sem reifaðir voru í 5.7. vörðuðu allir sakarefni, þar sem
samningurinn var óuppsegjanlegur af hálfu leigusala. Er augljóst mál, að reglan á alveg
sérstaklega við í slíkum tilvikum. Má hér sem dæmi nefna forsendur héraðsdóms í Hrd.
1958, 346, sem Hæstiréttur skírskotaði til:

"Og þar sem leigusamningur sá, er hér um ræðir, er óuppsegjanlegur og á að gilda um
ótakmarkaðan tíma, þykir ákvæði hans um upphæð leigugjaldsins ekki eiga að binda
leigusala um aldur og ævi."

Það er hins vegar spurning, hvort heimildin sé bundin við það, að viðkomandi samningur eða
samningsákvæði sé óuppsegjanlegt og skuli gilda "um aldur og ævi" eins og það er orðað í
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Hrd. 1958, 346. Hæpið er að lesa þá reglu út úr hinum íslensku dómum. Má til stuðnings
þessu sjónarmiði benda á úrlausnir norskra dómstóla, þar sem þetta hefur ekki verið talið
vera skilyrði fyrir beitingu heimildarinnar. Þannig segir t. d. í dóminum í Rt. 1951, 372, en
þar var um að ræða samning, sem gilda skyldi um 9 mánaða tímabil:

"Nar voldgiftsretten er kom met til det resultat, som alt er nevnt, er det pa grunnlag av
en vurdering av den foreliggende salgsavtales eget indhold ... Det er her at fremheve
at kontrakten gikk ut pa levering gjennom et lengere tidsrom - en sesong pá i alt
omkring 9 man eder. "

Þá má og nokkurn stuðning hafa af 29. gr. höfundalaga, sem áður er getið. Í athugasemdum
greinargerðar með frumvarpi til höfundalaga er talað um, að handrit, sem lágu verði sé selt,
geti orðið metsölubók, og samningar, einkum þeir, sem gerðir séu til langs tíma, verði þá oft
ósanngjarnir. Virðist því hæpið að binda heimildina við óuppsegjanlega samninga eingöngu.

Rétt er að taka fram, að heimildin, til þess að víkja til hliðar ósanngjörnum samnings-
ákvæðum nær bæði til þess að víkja til hliðar einstökum ákvæðum samningsins og eftir
atvikum samningnum í heild, ef skilyrði þess eru fyrir hendi. Íslensku dómarnir sem reifaðir
voru, víkja allir til hliðar verðákvæði samningsins, en ekki samningnum í heild og sömu sögu
er að segja um norsku dómana. En eigi að síður verður að telja, að dómstólar geti vikið
samningi í heild sinni til hliðar, ef samningurinn er ósanngjarn.

Álitaefni er, hvort sá, er krefst leiðréttingar samningsákvæðis í skjóli framangreindrar
meginreglu þurfi að sýna fram á ótvírætt tap sitt af samningnum, þ. e. a. s. hvort hann þurfi
að sýna fram á að gengið sé á tiltekinn höfuðstól, eða hvort honum nægi að sýna fram á, að
jafnvægi milli greiðslna aðilja hafi raskast. Skal nú að þessu atriði hugað.

Fyrst er þess að geta, að þeir íslensku dómar, sem um álitaefnið hafa gengið, og áður
hefur verið vikið að virðast ekki byggja á þeirri forsendu, að leigusali þurfi að sýna fram á, að
hann verði fyrir fjárhagslegu tapi af samningnum eða að samningurinn gangi á samanlagðan
höfuðstól eigna hans. T. d. er hvergi að því vikið að fasteignagjöld eða aðrir skattar af
lóðunum nemi hærri fjárhæð en leigutekjurnar. Virðist sem fyrst og fremst sé litið til þess,
hvort leigugjaldið sé sanngjörn og eðlileg greiðsla fyrir lóðarafnotin. Þannig sagði t. d. í Hrd.
1958,346:

"Þótt leigugjaldið hafi verið óbreytt um nær hálfrar aldar skeið, án þess að við því hafi
verið hreyft, og það raunar hafi verið meiri hluta þess tíma lægra en eðlilegt var, miðað
við verðlagsbreytingar, þykir þó verða að viðurkenna rétt stefnanda til þess að fá
endurskoðað ákvæðið um leiguupphæðina. "

Ákvæði einstakra sérlaga, er veita heimild til þess að víkja til hliðar ósanngjörnum samn-
ingsákvæðum virðast fremur byggja á því, að þeim, er krefst leiðréttingar samningsákvæðis í
skjóli viðkomandi reglu, nægi að sýna fram á, að ekki sé jafnvægi í milli greiðslunnar og
gagngjaldsins, þ. e. að endurgjaldið sé ekki sanngjörn greiðsla fyrir þau verðmæti, sem látin
eru í té. Er einkar athyglisverð í þessu sambandi skýring greinargerðar á 29. gr. höfunda-
laganna og 36. gr. ábúðarlaga 36/196l. Í hinu síðarnefnda ákvæði var við það miðað, að þær
breytingar gætu orðið á verðlagi, að eldri leigumálar yrðu úr hófi fram ósanngjarnir, en tap
hvergi orðað sem skilyrði. Hugleiðingar greinargerðarinnar með höfundalögunum, 29. gr.
virðast miðaðar við það tilvik, þegar höfundarlaunin verða ekki talin sanngjarnt endurgjald
fyrir handritið, þegar mið er tekið af raunverulegu fjárgildi þess.

Afstaða norsks réttar virðist vera nokkuð önnur að þessu leyti eins og norsku dómarnir,
sem reifaðir voru, bera með sér. Dómarnir íRt. 1935,s. 122,Rt. 1951,s. 372, RG. 1976, s.
595 og RG. 1976, s. 650 virðast gera það að skilyrði, að sá, er krefst leiðréttingar, geti sýnt
fram á ótvírætt tap sitt af áframhaldandi óbreyttri framkvæmd samningsins, þ. e. að gengið
sé á höfuðstólinn. Það sama má reyndar segja um dóminn í Rt. 1958,529, hinn svokallaða
Madla dóm, þar sem bætur voru eingöngu dæmdar leigusala vegna aukinna nota hersins af
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leigulandinu, umfram það, sem samningurinn gerði ráð fyrir, en því alfarið hafnað, að
almennar verðhækkanir og aukið verðmæti landsins gæti leitt til þess, að leigusalinn öðlaðist
rétt til þess að krefjast leiðréttingar eða endurskoðunar samningsákvæðisins. Segir þannig
um það atriði í dóminum:

"Det kan nok virke urimelig at leien bl ir betalt med "darlige" kroner, men det er en
alminnelig regel i norsk rett, at den som har krav pa penger - selv i langsiktige forhold
- har risikoen for at pengeverdien synker."

Á grundvelli úrlausna íslenskra dómstóla og með hliðsjón af ákvæðum einstakra sérlaga
virðist hæpið að túlka efnissvið hinnar íslensku reglu jafn þröngt og norskir dómstólar hafa
gert varðandi svið hinnar norsku reglu. Það má að vísu segja um íslensku dómana, að þeir
varða réttarágreining á mjög takmörkuðu sviði, þ. e. eingöngu heimild leigusala til þess að
krefjast hækkaðs leigugjalds fyrir land, sem leigt hefur verið og að sumpart styðst réttur
leigusala við ákvæði laga nr. 75/1917 um útmælingu verslunarlóða, en á móti má aftur
spyrja, af hverju slíkir samningar eigi að njóta einhverrar sérstöðu umfram aðra samninga,
sem gerðir hafa verið til langs tíma. Verðákvæði í samningi getur verið jafn bersýnilega
ósanngjarnt í langtíma samningi, hvort sem sá samningur varðar sölu á rafmagni, kolum, olíu
eða leigu á landi. því má segja, að reglan, eins og hún virðist túlkuð í íslenskum rétti, sé mun
sanngjarnari og eðlilegri heldur en er í norskum rétti.

ÞÓ svo að leiða megi að því rök, að hin íslenska regla líti fyrst og fremst til þess, hvort
jafnvæginu milli greiðslna aðilja sé raskað vegna eftirfarandi breyttra aðstæðna, má ljóst
vera, að hvers kyns breytingar sem er, geta ekki leitt til þessarar niðurstöðu. Áður er þess
getið, að minnkandi gróði eða minni gróði en samningsaðili átti von á, veitir honum ekki
heimild til þess að bera reglu þessa fyrir sig. Samningsgrundvelli aðilja verður að vera raskað
í öllum verulegum atriðum til þess að hægt sé að bera regluna fyrir sig. Það má almennt
ganga út frá því sem gefnu, þegar samið er um tiltekið endurgjald fyrir verðmæti, sem
látið er í té, að endurgjaldið eigi að vera sanngjarnt og samsvara raunverulegu verðmæti
gagngjaldsins. A. m. k. verður að ætla, að sá, sem heldur hinu gagnstæða fram, hafi sönn-
unarbyrðina fyrir staðhæfingu sinni. Af þessu leiðir svo aftur það, að þegar þetta
jafnvægi raskast stórlega, þá heimilast þeim, er á hallar, að bera regluna fyrir sig.
Fyrrnefnda 29. gr. höfundalaganna virðist bera að skilja á þennan veg. Það er ekkert óeðli-
legt við það, að höfundur, sem er ungur og óþekktur, selji handrit sitt lágu verði í upphafi.
Endurgjaldið kann að vera sanngjarnt á því tímamarki. En fari svo, að handritið verði síðar
að metsölubók, er hið lága verð ekki sanngjarnt endurgjald, vegna þess að það er þá ekki í
samræmi við raunverulegt verðmæti handritsins. Miðar þá 29. gr. höfundalaganna að því að
tryggja höfundinum rétt til þess að krefjast endurskoðunar verðsins svo að hann geti fengið
sanngjarnt verð fyrir framlag sitt. Má og segja, að einhver takmörk hljóta að vera bæði fyrir
þeim gróða, sem annar samningsaðili getur haft úr samningi á kostnað viðsemjanda síns og
svo líka hljóta að vera takmörk fyrir þeirri áhættu, sem seljandinn tekur á sig í samningnum.
Kemur þetta sjónarmið fram t. d. í dóminum í RG. 1976, bls. 595. Þar segir:

"Pa den armen side ma vel ogsá K ledere ha vært kl ar over og villige til at overta en viss
risiko for konjuktursvingninger i selskapets disfavör og for tap i en viss utstrekning.
Likevel ma det etter Lagmannsrettens mening være en grense bad e for den fordel
kommunen med rimelighet kunne vente a fa ut av kontrakten og likedan for den risiko K
med rimelighet kunne anses at overta .':

því má velta fyrir sér, hvort þær breyttu aðstæður, sem leiða til þess að samningsákvæði
verður ósanngjarnt í garð annars aðilja, þurfi að snerta framkvæmd viðkomandi samnings
beint, eða hvort það nægi, að breytingin hafi óbein áhrif á efndir samningsins. Í norsku
dómunum í Rt. 1951, s. 372 og RG. 1976, s, 650 leiddi styrjaldarástand til stórhækkaðs
öflunarverðs þeirrar vöru, er seljandinn hafði skuldbundið sig til þess að selja og hafði
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þannig bein áhrif á efndir viðkomandi samninga. Sem dæmi um óbein áhrif ytri aðstæðna á
efndir samnings mætti hugsa sér, t. d. að styrjaldarástand leiði af sér hækkað olíuverð, sem
svo aftur leiði af sér hækkað heimsmarkaðsverð á seldri orku til iðjuvera. Ef reglan um
heimild dómstóla til þess að víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum er túlkuð eins
og gert er hér að framan með því að miða fyrst og fremst við það, hvort jafnvæginu milli
greiðslna aðilja sé raskað í verulegum atriðum, þá virðist eðlilegt, að óbein áhrif ytri að-
stæðna á efndir samnings réttlæti einnig beitingu reglunnar. Má þannig segja, að samningur
eða samningsákvæði getur verið jafn ósanngjarnt í garð annars samningsaðilja og raskað
jafnvægi greiðslna með sama hætti, hvort sem um bein eða óbein áhrif er að ræða.

6.0. Nánar um þýðingu tilvísunar aðal- og rafmagnssamninga til þjóðréttarreglna.
Í kafla 3.0. hér að framan var lýst lögum þeim, er um aðal- og rafmagnssamningana

gilda. Eins og þar kemur fram, eru það fyrst og fremst íslenskar réttarreglur, sem um
skýringu, túlkun, framkvæmd og áhrif samninganna gilda.

Í 1. gr. aðalsamningsins (gr. 1.01. b.) segir, að Alusuisse merki Swiss Aluminium Ltd.,
félag, sem stofnað sé að svissneskum lögum og hafi skráða skrifstofu í Chippis Valais-fylki í
Sviss og hafi aðalskrifstofu sína í Zúrich, Samkvæmt e-lið 1.01. gr. merkir ÍSAL Íslenska
álfélagið hf., dótturfélag Alusuisse, stofnað sem íslenskt félag samkvæmt aðalsamningnum,
sem hafi skráða skrifstofu í Hafnarfirði. Um stofnun ÍSAL eru síðan nánari ákvæði í 20. gr.
aðalsamningsins. Í 26. gr. rafmagnssamningsins segir hins vegar, að rísi deila milli Lands-
virkjunar og ÍSAL um skýringu, túlkun, framkvæmd, gildi eða áhrif þess samnings, þá skuli
fara með deilu þá sem deilu milli ríkisstjórnarinnar og Alusuisse. Einnig segir í gr. 47.01. í
aðalsamningi, að ríkisstjórnin og Alusuisse fallist á að líta á ÍSAL sem svissneskan þegn í
merkingu sm sáttmálans. Segir á bls. 1240 í greinargerðinni með staðfestingarlaga-
frumvarpinu (Alþingistíðindi A, 1965, bls. 1240) að ákvæði þetta sé síður en svo í ósamræmi
við hið Íslenska þjóðerni, sem ÍSAL myndi hafa í öðru tilliti. Hér sé til þess ætlast, að litið sé
til meirihlutavaldsins Í félaginu um ákvörðun á þjóðerni þess, en það vald sé Í höndum
Alusuisse.

Af hinum tilvitnuðu orðum greinargerðarinnar og framangreindum samningsákvæðum
má ljóst vera, að líta ber á ÍSAL sem svissneskan þegn, ef deila kemur upp milli íslenskra
stjórnvalda og ÍSAL um framkvæmd, áhrif og gildi rafmagnssamningsins. Bæði Alusuisse og
ÍSAL eru því svissneskir þegnar í þessu tilliti.

Réttarleg þýðing þess, að líta ber á ÍSAL og Alusuisse sem svissneska þegna í þessu
sambandi, felst aðallega í því, að svissneska ríkisstjórnin getur, ef hún óskar þess sjálf, veitt
ÍSAL diplomatiska vernd vegna aðgerða íslenskra stjórnvalda. Þá verður og að ætla, að
tilvísunin til þjóðréttarreglna setji löggjafarhæfni íslenska löggjafans um málefni Alusuisse
og ÍSAL vissar skorður.

Í framhaldi af þessu er rétt að huga nokkuð að því, hverjar aðgerðir af hálfu íslenska
ríkisvaldsins í garð Alusuisse og ÍSAL sem svissneskra þegna gætu talist andstæðar þjóðrétt-
arreglum og hverjar skorður þjóðréttarreglur setji löggjafarhæfi íslenska ríkisvaldsins um
málefni fyrirtækja þessara. Verður Í því sambandi að líta nokkuð til almennrar stöðu út-
lendinga og erlendra fjárfestingaraðilja á yfirráðasvæði íslenska ríkisins með tilliti til þjóð-
réttarreglna um það efni. Rétt er að taka fram í þessu sambandi, að samningarnir um
álbræðsluna sem slíkir eru ekki þjóðréttarsamningar eða alþjóðasamningar í eiginlegri
merkingu þess orðs, enda hvorki ÍSAL né Alusuisse né heldur Landsvirkjun þjóðréttaraðilj-
ar. Eigi að síður má ljóst vera, að reglur þjóðaréttarins geta skipt máli í ýmsu tilliti í skiptum
Íslands og hins svissneska fjárfestingaraðilja. Stafar það bæði af tilvísun samninganna til þjóð-
réttarreglna og af hinu svissneska þjóðerni fyrirtækjanna.
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6.1. Almennt um réttarstöðu útlendinga og erlendra fjárfestingaraðilja samkvæmt þjóðrétt-
arreglum.
Ríki hefur óskorað vald til þess að setja lög á eigin landsvæði og framfylgja þeim. Hvílir

sú skylda á öllum þeim, sem þar eru staddir, að hlíta lögum landsins. Tekur skylda þessi jafnt
til útlendinga, sem og ríkisborgara viðkomandi lands. Reglur þjóðaréttarins taka að megin-
stefnu ekki til ríkisborgara í viðkomandi landi. Öðru máli gegnir hins vegar um út-
lendinga, sem búsettir eru eða staddir í landinu. Meginreglan er sú, sem áður segir, að þeir
lúta lögum landsins, en nokkrar takmarkanir eru þó gerðar í þeim efnum.

Að því er varðar takmarkanir á löggjafarhæfi ríkisins gagnvart útlendingum, bendir
t. d. dr. Gunnar G. Schram á (Kaflar úr þjóðarétti, 1976, bls. 71-72) að í fyrsta lagi hvíli sú
skylda á ríkinu, að útlendingar njóti þar lágmarks réttarverndar, svo sem það hugtak sé
túlkað í réttarþjóðfélögum. Lúti það fyrst og fremst að tilvist óháðra dómstóla, banni við
fangelsun og af tökum án dóms og laga o. s. frv. Í öðru lagi bendir dr. Gunnar á að mismun-
un gagnvart útlendingum að lögum sé bönnuð þjóðarétti, þegar sú mismunun lúti að
almennri réttarvernd, t. d. ef útlendingi væri meinað að kalla til verjanda sinn eða áfrýja máli,
sem heimilt væri eigin þegnum, eða þegar lög legðu mun þyngri refsingu við afbrotum
útlendinga. Segir dr. Gunnar, að slík mismunun teldist þjóðréttarbrot.

Að þessum atriðum frátöldum telur dr. Gunnar, að ríki sé almennt heimilt að mismuna
útlendingum í löggjöf sinni. Séu þess fjölmörg dæmi í rétti ríkja, að ákveðin réttindi séu fyrst
og fremst bundin við ríkisborgararétt, t. d. réttindi á sviði atvinnu- og efnahagsmála eða
stjórnmála. Sem dæmi um slíka löggjöf nefnir dr. Gunnar löggjöf um rétt til fiskveiða í
landhelgi, eignarrétt útlendinga að fasteignum, veitingu verslunarleyfa, skipun í stöður hjá
ríkinu, kosningarétt og kjörgengi. Þá segir dr. Gunnar, að heimilt væri að skattleggja út-
lendinga eftir hærri skattstiga en ríkisborgara.

Sams konar sjónarmið um mismunun gagnvart útlendingum koma einnig fram hjá dr.
Carl August Fleischer (Hovedpunkter i Folkeretten, 3. útg. bls. 82) og Frede Castberg
(Folkerett, 2. útg. 1948, bls. 146). Nefnir dr. Fleischer sem dæmi, að mismuna megi útlend-
ingum að því er varðar atvinnuréttindi og réttindi til atvinnurekstrar og segir jafnframt, að í
skattalegu tilliti megi mismuna útlendingum miðað við innlenda menn. Castberg segir, að
ríkinu sé heimilt að mismuna í löggjöf sinni um efnahags- og fjárhagsmálefni fyrirtækjum,
sem séu í eigu erlendra aðilja. Sé það ekki óalgengt að mismuna útlendingum miðað við
innlenda aðilja í norskri löggjöf. Breski fræðimaðurinn Ian Brownlie (Principles of inter-
national Law, Oxford 1977,2. útgáfa, bls. 517) segir, að ýmsar aðgerðir ríkisvaldsins, sem
lögmætar séu "prima facie" geti snert hagsmuni erlendra aðilja verulega án þess að hægt sé
að segja, að um eignaupptöku eða eignaskerðingu sé að ræða. Þannig geti eignir erlendra
aðilja verið háðar skattlagningu eða viðskiptahömlum, takmarkanir gerðar á leyfisveiting-
um, kvótar settir eða jafnvel að gengisfelling geti haft áhrif á eigur þeirra. Slíkar aðgerðir séu
í eðli sínu lögmætar og teljist ekki eignaskerðing nema eitthvað sérstakt komi til. Skattlagn-
ing, sem hins vegar miðaði að eignaupptöku eða eignaskerðingu og hefði áhrif sem slík
teldist hins vegar að mati Brownlie ólögmæt.

Á það er bent af dr. Gunnari G. Schram og dr. Fleischer, að löggjafarheimildir til
mismununar gagnvart útlendingum geta ríki takmarkað með samningum sín á milli og má
finna þess dæmi úr samnorrænni löggjafarframkvæmd, sbr. t. d. Norðurlandasamning um
félagslegt öryggi, 15. sept. 1955 og Norðurlandasamninga um aðgang Norðurlandabúa að
sameiginlegum vinnumarkaði, sbr. samstarfssamning milli Norðurlandanna, 23. mars 1962.
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6.2. Um skerðingu eigna og réttinda útlendinga.
Ljóst má vera, að með ýmsu móti er unnt að skerða eigur og réttindi útlendinga sern

innlendra manna rneð löggjöf og stjórnarframkværnd ýmiss konar, t. d. með skattlagningu
beinni eða óbeinni eða rneð þjóðnýtingu. Þó svo að útlendingur eða erlendur fjárfest-
ingaraðili stundi atvinnurekstur eða starfserni á Íslandi og sé þVÍ háður ákvæðum Íslenskrar
löggjafar að meginstefnu til, verður hann ekki sviptur eign sinni bótalaust frernur en inn-
lendir menn og án þess að nauðsyn krefji (Sbr. t. d. Carl August Fleischer, Hovedpunkter i
Folkeretten, 3. útg. bls. 83).

Dr. Gaukur Jörundsson hefur bent á (Um eignarnám, 1969, bls. 87) að reglur þjóða-
réttar styðji ótvírætt þá niðurstöðu, að 67. gr. stjórnarskrárinnar Íslensku veiti útlendingum
vernd um eignir sínar hér á landi. Reglur hins almenna þjóðaréttar séu yfirleitt taldar mæla
svo fyrir, að hverju ríki sé skylt gagnvart öðrum ríkjum að láta útlendinga njóta vissrar
lágmarksverndar um persónu og eignir. Ennfremur að telja megi, að það sé viðurkennd
regla í hinum almenna þjóðarétti, að hverju ríki sé skylt að greiða skaðabætur fyrir eignar-
nám, sem beinist eingöngu gegn eignum útlendinga eða er framkvæmt með þeim hætti, að
eigin borgurum séu greiddar skaðabætur. Ennfremur segir dr. Gaukur, að flestir þjóðréttar-
fræðingar muni þeirrar skoðunar, að eignaskerðing, þar á meðal þjóðnýting, sem beint sé
gegn eignum útlendinga stofni til bótakröfu af hálfu einstaklinganna eða heimalands þeirra
án tillits til þess, hvernig bótaskyldu sé háttað samkvæmt lögum þess lands, sem þjóðnýt-
inguna framkvæmir.

Dr. Gunnar G. Schram (Kaflar úr þjóðarétti, bls. 73, útg. 1976) segir um sama álitaefni,
að almennar reglur þjóðaréttarins geti verið þess eðlis, að þær takmarki löggjafarhæfi ríkis-
ins gagnvart útlendingum á landsvæði þess, þ. e. heimildina til mismununar. Segir dr.
Gunnar, að þjóðnýting eigna sé heimil, en niðurstaða ýmissa alþjóðlegra gerðardóma í
slíkum málum hafi verið sú, að greiða beri jafnan bætur fyrir hina þjóðnýttu eign, a. m. k. ef
almennt bótaákvæði væri að finna í landsrétti hlutaðeigandi ríkis að því er eigin þegna varðar.

Að því er varðar heimildina til eignaskerðinga gagnvart eigum útlendinga verður að
ætla í ljósi þess, er hér hefur verið rakið, að sú heimild sæti nákvæmlega sömu takmörkunum
og heimildin til eignaskerðinga gagnvart eigin ríkisborgurum. Verður að telja, eins og dr.
Gaukur Jörundsson bendir á, að 67. gr. stjórnarskrárinnar veiti erlendum aðiljum að þessu
leyti sömu vernd og innlendum. Erlendir aðiljar njóta að þessu leyti bótaréttar, ef þeir eru
sviptir eign sinni, og það teldist þjóðréttarbrot gagnvart erlendum aðiljum, ef mismuna ætti
þeim í bótum miðað við innlenda. Spurningunni um það hvort um væri að ræða sviptingu
eigna þannig að bætur ættu fyrir að koma, yrði því svarað á sama veg, hvort heldur sem um
væri að ræða innlenda aðilja eða erlenda. Dr. Carl August Fleischer bendir á (Hovedpunkter
i Folkeretten bls. 83) að bótaréttur tjónþola sé ávallt hinn sami, hvort heldur sem tjónþoli
er innlendur maður eða erlendur. Ekki sé hægt að álykta sem svo að þjóðarétturinn bjóði
eina eða aðra lausn í þeim efnum. Þjóðarétturinn eftirláti það landsrétti að ákveða, hvort
bætur greiðist og í hvaða mæli í ólíkum tilfellum. Þjóðarétturinn krefjist þess hins vegar, að
útlendingum sé ekki mismunað að því er varðar almenna réttarvernd í þessum efnum. Þjóða-
rétturinn komi inn í myndina, ef meðferð dómstóla í viðkomandi landi hafi verið óforsvar-
an leg (denial of justice).

því er ekki auðsvarað, hverjar aðgerðir ríkja gagnvart útlendingum teljist þjóðréttar-
brot. Markatilvik eru æði mörg. Þjóðréttarbrot er einvörðungu til staðar, þegar brotin hefur
verið regla þjóðaréttarins, hvort sem sú regla styðst við venju, samning eða grundvallar-
reglur laga. Á það hefur verið bent af fræðimönnum (t. d. Carl August Fleischer, framan-
greint rit á bls. 134), að þó svo að ríki brjóti ákvæði eigin löggjafar, þá sé ekki þar með sagt
að slíkt réttarbrot sé þjóðréttarbrot, svo lengi sem ekki hefur jafnframt verið brotin þjóð-
réttarregla.
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6.3. Afstaða aðalsamningsins til eignaskerðinga og mismununar.
Í 35.01. gr. aðalsamningsins segir, að ríkisstjórninni beri jafnan að tryggja, að farið sé

með fjárfestingar Alusuisse, minnihluta hluthafa og ÍSAL á réttlátan og sanngjarnan hátt,
svo og að veita slíkum fjárfestingum ávallt vernd og öryggi á yfirráðasvæði sínu. Ríkis-
stjórnin skuli ekki á neinn hátt skerða stjórn, viðhald, notkun, nýtingu eða ráðstöfun slíkra
fjárfestinga með ósanngjörnum og hlutdrægum aðgerðum. Í greinargerðinni með staðfest-
ingarlagafrumvarpinu (Alþingistíðindi A, 1965, bls. 1237) segir, að aðilum sé heitið því, að
þeir verði ekki beittir mismunun. Taki það í sjálfu sér ekki til þess, þótt eitthvað skorti á
bestu kjör eða jafnrétti við innlendar eignir, svo nefndir séu mælikvarðar, er tíðkast í
svipuðum skiptum, eins og þetta er orðað í greinargerðinni. Jafnframt segir, að því sé heitið,
að þeir verði ekki beittir eignarnámi nema almenningsþörf komi til og fullar bætur fyrir,
enda sé það framkvæmt löglega og hlutdrægnislaust. Loks segir í 03. málsgrein 35. gr. að
ríkisstjórninni sé heimilt að víkja frá ákvæðum greinarinnar, ef aðkallandi nauðsyn beri til.
Segir í greinargerðinni (bls. 1237) að niðurlagsákvæðið sé ekki annað en endursögn á
gildandi rétti.

HIð tilvitnaða orðalag greinargerðarinnar ber þess merki, að samningsaðiljar og löggjaf-
inn hafa verið sér þess meðvitandi, að það væri meginregla þjóðaréttarins, að mismuna mætti
útlendingum miðað við innlenda aðilja að vissu marki, sbr. orðalag greinargerðarinnar, að
mismunun taki í sjálfu sér ekki til þess, þótt eitthvað skorti á bestu kjör eða jafnrétti við
innlenda aðilja. Á hinn bóginn bendir orðalag greinargerðarinnar og ákvæði aðalsamnings-
ins ótvírætt til, að til þess hafi verið ætlast, bæði af samningsaðiljum og löggjafanum, að
Alusuisse og ÍSAL sætu við sama borð og innlendir aðiljar að því er bætur fyrir eigna-
skerðingu varðar.

Það má einnig ráða af greinargerðinni, að aðiljar hafi verið sammála um það, að vart
væri ástæða til þess að ætla, að íslensk lög verði léttvæg fundin í þeim efnum að óbreyttri
stjórnarskrá (1239). Með öðrum orðum má segja, að greinargerðin beri þess merki, að það
hafi verið mat samningsaðilja og löggjafans, að reglur íslenskrar löggjafar um samningana
uppfylltu þau lágmarksskilyrði, sem þjóðréttarreglur setja fullvalda ríkjum um réttarfar og
mannréttindi, þannig að útlendingar hér á landi nytu allrar þeirrar verndar samkvæmt ís-
lenskum lögum, sem þjóðarétturinn ætlast til.

6.4. Brot ríkis á samningsskyldum sínum við erlenda aðilja.
Auk alþjóðasamninga, sem ríki gera sín á milli, gera ríkisstjórnir ýmiss konar samninga

við erlenda einstaklinga og lögpersónur. Má hér sem dæmi nefna lánssamninga, þjónustu-
samninga, samninga um byggingu og rekstur iðjuvera, lagningu síma, járnbrauta o. s. frv.
Ljóst má vera, að ríkið getur með ýmsu móti brotið samningsskyldur sínar samkvæmt slíkum
samningum og gert þann rétt, sem samningsaðilinn hefur öðlast næsta lítils virði, bæði með
stjórnvaldsaðgerðum og í skjóli lagasetningarvalds. Vaknar þá sú spurning, hver áhrif slíkar
aðgerðir hafa að þjóðarétti.

Ætla verður, að um brot á slíkum samningsskyldum gildi fyrst og fremst þær reglur
landsréttar, sem við eiga hverju sinni samkvæmt viðhorfum lagaskilaréttar. (Sbr. Ian
Brownlie, Principles of International Law, bls. 530-531). Almennt er talið Í þjóðarétti
(Brownlie sama rit, bls. 530-531) að brot ríkis á samningsskyldum sem þessum baki ríkinu
ekki ábyrgð að þjóðarétti. Verður að ætla, að réttarstaðan Í slíkum tilvikum ráðist að
meginstefnu til af þeim reglum, er gilda um ábyrgð ríkja á athöfnum sínum í garð útlendinga.
Ian Brownlie (sama rit, bls. 530-531) bendir á, að þá fyrst sé hægt að tala um ábyrgð að
þjóðarétti, þegar um sé að ræða réttarneitun (denial of justice) í garð viðkomandi samnings-
aðilja eða þegar um væri að ræða upptöku eigna eða eignaskerðingu andstæða þjóðréttar-
reglum. Ef ríki noti stjórnvalds- eða löggjafarvald hins vegar gagngert í því skyni að gera að
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engu réttindi, sem samningsaðili hefur öðlast í skjóli samnings, sé mjög farið að nálgast
eignaupptöku og stofnist þá til bótaábyrgðar samkvæmt þjóðréttarreglum út frá sömu sjón-
armiðum og þegar um eignaskerðingu sé að ræða. Aðgerðir ríkisstjórna séu þá fyrst ólög-
mætar, þegar þær séu framkvæmdar í gerræði og/eða feli í sér mismunun gagnvart útlend-
ingum. Ríkisstjórn sem með góðum vilja beiti sér 1. d. fyrir lagasetningu um takmarkanir á
gjaldeyrisyfirfærslum eða setji á viðskiptahömlur, sem áhrif hafi á stöðu útlendinga sem og
annarra, verði vart talin hafa brotið þjóðréttarreglu. Telur Brownlie, að það viðhorf sé
ríkjandi bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum, að meira þurfi til að koma en einvörðungu brot
ríkis á samningsskyldu sinni til þess að unnt sé að segja, að þjóðréttarbroti sé til að dreifa.

Annað atriði, sem Brownlie bendir á og vert er að veita athygli, er sú staða, sem kemur
upp, þegar ríki hefur í samningi við erlendan fjárfestingaraðilja lofað að breyta ekki við-
komandi samningi með lagasetningu. Á þetta reyndi í deilu Bretlands og Íran af því tilefni,
að íranska ríkisstjórnin ákvað að binda endi á samning írönsku ríkisstjórnarinnar og Anglo-
Iranian Oil Company. Í samningi þessum var að finna fyrirheit af hálfu írönsku ríkisstjórn-
arinnar um að binda ekki endi á samninginn með lagasetningu. Hélt breska ríkisstjórnin því
fram, að brot írönsku stjórnarinnar á samningsloforði þessu væri ólögmætt að þjóðarétti.
Telur Brownlie (áður tilvitnað rit á bls. 533) að þjóðarétturinn hafni alfarið þessu sjónarmiði
bresku ríkisstjórnarinnar. Sá, sem slíkt loforð hafi í höndunum frá ríkisvaldinu, þ. e. loforð
um að ekki verði við samningsbundnum réttindum hróflað með lagasetningu, samþykki vissa
áhættu í þessum efnum, eða eins og Brownlie segir: "An undertaking not annul by legislative
action is a voluntary acceptance of risk comparable to the undertaking given by an alien in
the form of a Calvo clause."

Reykjavík, 9. október 1982.
Þorgeir Örlygsson.
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Fylgiskjal XI.

Greinargerð
um grundvöll þess að krefjast endurskoðunar á

samningum um efnahagsþróun til langs tíma eða grípa til
einhliða aðgerða.

(Charles J. Lipton, lögfræðingur).

1. Inngangur.
Athugasemdir þessar eru viðbót við 7. lið minnisatriða frá 8. júní 1982 "The "Sanctity"

of Contracts and the Legal Bases for Icelandic unilateral Action" ("helgi" samninga og
grundvöllur einhliða aðgerða af hálfu Íslendinga) og byggðar á athugunum á fordæmum og
prentuðum heimildum í ýmsum löndum og því sem tíðkast í alþjóðlegum samskiptum.

2. Fjölmörg lagakerfi milda (tempra) regluna um að samninga beri að
halda (Pacta Sunt Servanda) til þess að Koma í veg fyrir stórfelld frávik

frá þeim væntingum sem aðiljar höfðu í upphafi.
Reglan um að samninga beri að halda (pacta sunt servanda) er vissulega sameiginleg

með flestum siðmenntuðum þjóðum og grundvallarregla í alþjóðlegum lögum um samninga.
Hins .vegar er það viðurkennt í rétti flestra ríkja, að regla þessi er ekki ófrávíkjanleg.

I samræmi við þetta hafa þróast reglur sem til þess eru sniðnar að leysa aðila undan
skyldum samkvæmt samningi, ef ófyrirsjáanlegar aðstæður breyta þeimgrundvallarforsend-
um sem samningurinn var reistur á.

Allar þessar reglur eru sniðnar til þess að veita því sjónarmiði lagagildi, að óvissa á
tímum vaxandi stjórnmálalegra. efnahagslegra og þjóðfélagslegra breytinga verður meiri en
hægt er að ætlast til að menn sjái fyrir, er þeir meta fjárhagslega áhættu, en það er
meginhlutverk löggjafar um samninga að koma í veg fyrir slíkt. Fridman, Law in changing
society 112-113 (1959).

Kenningar um brostnar forsendur (frustration) eru kunnar í engilsaxneskum rétti og var
lýst þannig af Radc1iff lávarði í þekktu ensku dómsmáli:

"um brostnar forsendur er að ræða hvenær sem viðurkennt er með lögum án þess að um
sé að ræða vanefnd hjá öðrum hvorum aðila, að ómögulegt sé að efna samning þar eð
kringumstæður þær sem ríkja er samningur skal efndur gera það að verkum að efndir
fælu í sér allt annað en það sem ætlað var með samningi.
Non haec in foedera veni. Þetta er ekki það sem ég lofaði að gera."

Davis Contractors Ltd. gegn Fareham Urban District Council (1956) 2 All ER 145, 160,
(1956) AC 696, 729; tilvitnað íNational Carriers Ltd. gegn Panilpina (Northern) Ltd., (1981)
AC 675, (1981) 1 All ER 171, (1981) 2 WLR 45.

Í málinu StatTordshire Area Health Authority gegn South StatTordshire Waterworks
Co., (1978) 3 All ER 769, (1981) 1 WLR 1387, 77 LGR 17, beitti enski áfrýjunardómstóllinn
reglunni um ógildingu um samning þar sem vatnsveit a hafði skuldbundið sig 50 árum áður til
þess að sjá sjúkrahúsi fyrir vatni við ákveðnu verði "ávallt héðan í frá". Á árinu 1975
tilkynnti fyrirtækið að það segði upp samningnum og bauðst til að halda áfram að útvega
vatnið með nýjum skilmálum. Í niðurstöðu Dennings lávarðar (Lord Justice) segir eftir að
hann hefur gert grein fyrir staðreyndum málsins og viðeigandi lagarökum:
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"Í þessu tilviki er um að ræða sláandi dæmi um langtíma skyldu sem aðili tók að sér fyrir
50 árum Á þessum 50 árum, einkum síðastliðnum 10 árum hefur kostnaður við
útvegun vatnsins tvítugfaldast. Líklegt er að hann aukist með hverju ári. Er það réttlátt
að sjúkrahúsið haldi ávallt áfram að greiða gamla gjaldið, sem ákveðið var fyrir 50
árum?"
Denning lávarður komst því að þeirri niðurstöðu að "ástandið hefur breyst svo rækilega

síðan samningurinn var gerður fyrir 50 árum að ákvæðið í samningnum "ávallt héðan í frá" er
ekki bindandi lengur; og rétturinn telur augljóst að samningurinn verði endurskoðaður með
hæfilegum fyrirvara". Denning lávarður bætti við:

"Ástandið hefur gjörbreyst á síðastliðnum 50 árum, þannig að segja má með fullri vissu
að.iaðiljar ætluðust aldrei til að vatnsmiðlun yrði haldið áfram nú á tímum gegn þessu
verði". Rétturinn lítur svo á að heimilt hafi verið að ákveða endurskoðun með þeim
hætti sem gert var á árinu 1975 með 6 mánaða fyrirvara, sem verður að álíta hæfilegan, í
stað þess að þröngva ójöfnum skilmálum upp á aðiljana. Að sjálfsögðu þýðir þetta ekki
að þegar frestur er úti geti vatnsveitan skrúfað fyrir vatnið til sjúkrahússins. Aðiljar
verða að semja um nýja greiðsluskilmála, það er allt og sumt".
Kenningin um brostnar forsendur er þekkt í Bandaríkjunum á sviði venjuréttarins

(common law), bæði í löggjöf um verslunarrnál Uniform Commercial Code ("U .e.e." sem í
gildi er í 49 af 50 fylkjum) og Restatement (Second) of Contracts birt af American Law
Institute (Ameríska lagastofnunin).

Í 2. kafla 615. gr. U.e.e. sem á við um kaupsamninga um lausafé segir:
"Hafi seljandi ekki tekið á sig auknar skyldur a) Er dráttur á afhendingu eða það
að afhending fellur niður að hluta eða að öllu leyti ekki brot á skyldum hans
samkvæmt kaupsamningi ef efndir yrðu ómögulegar hafi það verið grundvallarforsenda
við samningsgerðina að ómöguleiki yrði ekki fyrir hendi .....
Í 261. gr. Restatement (Second) of Contracts (1979) segir um efndir við eftirfarandi

ómöguleika:
"Verði efndir ómögulegar vegna atvika sem gerast eftir að samningur er gerður, án þess
að aðila verði gefið að sök og hafi það verið grundvallarforsenda við samningsgerð að
ómöguleiki vegna þeirra atvika yrði ekki fyrir hendi fellur skylda aðila til efnda niður
nema orðalag eða kringumstæður bendi til gagnstæðrar niðurstöðu".
Í rétti allra helstu ríkja á meginlandi Evrópu. eru ákvæði, sem milda hin ósveigjanlegu

ákvæði reglnanna um að samninga skuli halda (pacta sunt servanda) þegar kringumstæður
hafa lagt svo yfirþyrmandi byrðar á skuldara að hann hefur náð því marki sem hinn þýski
fræðimaður, Heck hefur kallað takmörk fórnarinnar (Opfergrenze). Rodhe, Adjustments of
Contracts on Account of Changed Conditions, 3 Scandinavian Studies in Law, 151, 154
(1959).

Með stuðningi í ýmsum kenningum í lögfræði hefur almennt samræmi náðst í rétti
meginlandsríkja um gildi frávika frá hinni almennu reglu um að samninga beri að halda
(pacta sunt servanda) vegna breyttra kringumstæðna.

Sennilega er franska kenningin um imprévision þekktust af kenningum þessum en hún
fjallar um það að breyta megi samningum á sviði stjórnsýslunnar. Reglan var orðuð þegar
árið 1910 af stjórnlagadómstólnum franska Conseil d'Etat í málinu Cie generale francaise des
tramways, S.1911 III 1, concl. Blum, note Hauriou. Í prófmáli Gaz de Bordeaux, sem dæmt
var 1916, 30. mars, DI914-3.25, komst stjórnlagadómstóllinn (Conseil d'Etat) að þeirri
niðurstöðu, að þegar kringumstæður, sem ekki væru séðar fyrir við samningsgerð - veruleg
hækkun á verði kola vegna hernáms erlends herliðs - breyttu fjárhagslegu jafnvægi aðila
verulega og legðu aðila skyldur á herðar sem ekki mátti ætla að væru innan þeirra
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áhættumarka. sem eðlileg mega teljast, verði hlutaðeigandi ríkisstofnun að taka á sig auknar
bvrðar.

Í niðurstöðum dómsins segir m. a:
"Hækkun sú, er varð á verði kola í stríðinu árið 1917, sem er hráefni við gasframleiðslu.
vegna þess að óvinurinn hafði hernumið meginhluta kolanámuhéraða á meginlandi
Evrópu og vegna sívaxandi örðugleika á flutningi á sjó, varð svo mikil að ekki var
aðeins um undantekningarástand að ræða í venjulegum skilningi heldur varð hækkun
framleiðslukostnaðar gass slík, að ógilti alla útreikninga, og fór fram úr því hámarki
verðhækkana sem aðilar gátu hafa haft í huga er samningurinn var gerður".
Sjá almennt, David, Frustration of Contract in French Law, 28 J. Comp. Legis & Int'I

L., pts. 11 (1946).
Kenningin um imprévision er enn í fullu gildi um samninga á sviði stjórnarfarsréttar.

Hins vegar hefur æðsti dómstóll Frakka á sviði einkamálaréttar, Cour de Cassation, aldrei
viðurkennt að henni megi beita um samninga á sviði einkamálaréttarins, og segir í dómi
réttarins frá 1976 í þekktu máli Canal de Craponne, Cass. Civ. March 6,1876, D.P. 1876, I.
193, "hvorki tími né sanngirni heimili dómara að hrófla við stöðu aðilja". Rétturinn hefur
haldið sér við þessa ósveigjanlegu afstöðu til þessa dags og hefur það mætt nánast einróma
gagnrýni ekki síst vegna þess að "það er erfitt að halda henni til streitu í hagkerfi, sem er
stjórnað og stýrt með reglum þar sem ekki eru ávallt skýr mörk á milli opinbera og
einkamála réttarins og æskilegt kann að vera að hrófla við skyldum samkvæmt samningi,
ekki eingöngu vegna sanngirnissjónarmiða heldur og með almannaheill í huga. Geiger, The
Unilateral Change of Economic Development Agreements, 23 Int'l & Comp. L.Q. 73, 95
(1974). Sjá ennfremur Devolve, The French Law of .Jmprevision í lnt'e Contracts II
(1981).

Franski löggjafinn hefur séð sig knúinn til þess að grípa inn í samninga nokkrum sinnum
til þess að létta ósveigjanleika þann, sem felst í reglu þessari. T. d. má nefna Loi Faillot sem
tóku gildi 21. janúar 1918 og voru sett til að fást við áhrif þau sem heimsstyrjöldin fyrri hafði
á samninga frá því fyrir styrjöldina.

Nú á tímum eru skoðanir franskra fræðimanna í andstöðu við það viðhorf Cour de
Cassation að beita ekki reglunni um imprévision um samninga á sviði einkamálaréttar og
bíða menn þess ákaft að rétturinn skipti um skoðun. Sjá, Delvolvé, að ofan 10, Starck , Droit
Civil obligations, 569.

Cour de Cassation hefur sérstöðu í Evrópu. Annars staðar er sú meginregla að breyta
megi samningum á sviði einkamálaréttar viðurkennd af dómstólum og leidd í lög.

Eftirtektarverðust á meðallagabálka í Evrópu er 36. gr. Skandinaviskra (norrænna)
samninga laga en þar segir (skv. sænska textanum frá 1915):

"Breyta má samningsákvæði eða hafa að engu ef ákvæðið er ósanngjarnt með tilliti til
innihalds samningsins, kringumstæðna við samningsgerðina, atvika er síðar koma til og
annarra kringumstæðna. Sé samningsákvæðið svo mikilvægt í samningnum, að ekki
verði með sanngirni krafist að hann sé gildur að öðru leyti án breytinga, má breyta
samningnum að öðru leyti eða fella niður að öllu leyti".
Hin Norðurlöndin hafa leitt í lög svipuð ákvæði.
Í skandinaviskum lögum er gert ráð fyrir að vikið sé frá eða breytt ákvæðum sem eru

"bersýnilega ósanngjörn" eða "brjóta í bága við velsæmi". Sjá Rodhe , tilvitnað rit á bls. 169.
107. gr. lögbókar Alsír frá 1975 gengur enn lengra, en frumvarp að henni var samið af

nefnd lögfræðinga, sem lagt höfðu stund á franskan rétt og önnur lög á meginlandi Evrópu.
"Þegar óvenjuleg atvik, almenns eðlis, sem ekki verða séð fyrir, valda því, að efndir

samnings verða skuldara of erfiðar án þess þó að vera ómögulegar, svo sem ef skuldara er
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hætt við að bíða stórfellt fjártjón af, er dómstól heimilt, með hliðsjón af kringumstæðum og
hagsmunum aðilja að létta þær, að sanngjörnu marki. Samkomulag, sem fer í bága við
ákvæði þetta er ógilt."

Samhljóða ákvæði er að finna í 147. gr. egypsku lögbókarinnar og 148. gr. þeirrar
sýrlensku.

Dómstólar í Þýskalandi hafa lengi veitt úrlausn með skírskotun til kenninga um
Voraussetzung (forsendur) og Wegfallder Gescháftsgrundlage (brostnar forsendur). Sjá
almennt, Hay , Frustration and its Solution in German Law 10 Am. J. Comp. L. 345, 361 et
seq. (1961): Berman. Exeuse for Non-Performance in the Light of Contracst Practices in
International Trade. 63. Colum. L. Rev. 1413, 1420 n.15 (\963), Smit, Frustration of
Contract; A Comparative Attempt at Consolidation 58 Colum, L. Rev. 287,296 et seq (1958;
Esser. Schuldrecht, I , 226-38. Þýskir fræðimenn byggja þessar kenningar á ákvæðum
greina 157 og 242 lögbókar sinnar, sem bjóða að samningar séu túlkaðir (157. gr.), og
skuldari efni, svo sem reglur um sanngirni (good faith) mæla fyrir um, en með því er átt við
að í gildi sé almennur mælikvarði á sanngirni og sanngirni í samningum. Sjá t. d. 1
Enneccerus, Lehrbuch des Börgerlichen Rechts 205-06 (14th ed., 1955).

í riti Hay er því haldið fram, að samkvæmt kenningum Þjóðverja "sé skortur á
forsendum eða brottfall þeirra grundvöllur þess að létta á samningsskyldum ef það yrði talið
ósanngjarnt að krefjast efnda". Sjá Hay, tilvitnað rit bls. 368. Um regluna um hvað sé
sanngjarnt segir Hay "að því hafi verið haldið fram að það væri ósanngjarnt að krefjast
efnda ef það setti skuldara á höfuðið eða leiddi til ótilhlýðilegra fórna af hans hálfu
(Opergrenze) eða raskaði mjög jafnræði hvað efndir snertir".

Í Sviss hefur úrlausn verið veitt sökum breyttra kringumstæðna með skírskotun til 2.
greinar lögbókar þeirra og greina 119 og 373 í lagabálki um kröfurétt. Í áðurnefndum
greinum segir ef um "contrat d'enterprise" er að ræða:

"Ef framkvæmd verksins er hindruð eða verður sérstaklega erfið vegna óvenjulegra
kringumstæðna, sem ómögulegt er að sjá fyrir eða eru ekki taldar upp meðal atvika,
sem aðilar hafa talið upp yfir kringumstæður sem sjá mætti fyrir má dómari hækka
samningsverð eða fella úr gildi samninginn".
Í 119. gr. lagabálks um kröfur segir:
,,1. Krafan fellur niður þegar efndir verða ómögulegar vegna kringumstæðna sem ekki

varða skuldara.
2. Sé um tvíhliða samning að ræða, skal skuldari, ef hann losnar undan efndum á

fyrrgreindan hátt, greiða samkvæmt reglum um ólögmæta auðgun, það sem hann hefur
þegar fengið og má ekki krefja um það, sem eftir stendur.

3. Undanþegin þessu ákvæði eru tilvik þar sem lög eða samningar mæla svo fyrir, að
kröfuhafi skuli bera áhættu jafnvel áður en krafan er efnd".

Með því að beita þessum reglum, og stundum með vísan til meginreglna laga, hafa
svissneskir dómstólar að fullu viðurkennt kenningar um imprévision:

"Ójafnvægi sem verður milli greiðslu og gagngreiðslu vegna breyttra kringumstæðna
verður að leiða til endurskoðunar eða breytinga á samningi ef slíkt ójafnvægi er meiri
háttar, augljóst og óhóflegt".
Úrskurður frá Hl. október 1933, RO 59,1933, II p. 372,378 et. adaption E.T. í Jl1936,

I pp 162-66. Sjá almennt, Engel, Traité de droit obligations - L'imprévision, 528--34.
Svissneskur fræðimaður hefur sagt:
"Það er viðurkennt, að meginreglan "pacta sunt servanda" sé takmörkuð af því
meginsjónarmiði. sem meira má sín, um sanngirni. Það er ennfremur ósanngjarnt að
krefjast efnda af skuldara ef kringumstæður hafa breyst þannig að skuldari fái sem
gagngreiðslu annaðhvort ekki neitt eða einungis gagngreiðslu sem er hlægileg í
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samanburði við efndir hans. Honum er heimilt í samræmi við þetta að ógilda
samninginn ef gagn aðili fellst ekki á sanngjarna lausn".
A. von Thur, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, p. 565.
Enda þótt svissneskir dómstólar í dag séu líklegir til að leggja minni áherslu á

kenninguna um "rebus, sic stantibus", gefur úrskurður Tribunal Federal frá 1919 góða mynd
af hvernig Svisslendingar taka á þessum vanda:

"Við beitingu almennra meginreglna 2. gr. lögbókarinnar er nægjanlegt að taka fram að
þegar um samninga af þessari tegund er að ræða eru aðilar bundnir skv. reglunni rebus
sic stantibus þ. e. a. s. þegar róttæk breyting verður á ástandi á samningstímanum og
þess eðlis að hið umsamda verð, ef því yrði haldið til streitu, væri ósanngjarnt mega
báðir aðilar ógilda samninginn, nema þeir lagfæri verðið til samræmis við hinar breyttu
aðstæður. Það væri hvorki rétt né sanngjarnt að láta .Brasseries" eitt sér halda hinni
ófyrirsjáanlegu hækkun hráefnisverðs þegar hinn aðilinn gæti hagnast á slíkri hækkun
hráefnis með því að velta henni yfir á neytendur".
Brasserie de St. Jeau gegn Dame Hinderberger, ATF (1919) 351, 355.
Ítalskir fræðimenn á sviði lögfræði og löggjafinn þar í landi hafa tekist á við þennan

vanda.
Í 1467. gr. ítölsku lögbókarinnar segir um þetta:
"Þegar um er að ræða samninga þar sem greiðslur koma með jöfnu millibili og efndir
verða fram úr hófi þungbærar vegna óvenjulegra eða ófyrirsjáanlegra atvika, má sá
aðili, er efna skal, krefjast ógildingar á samningi."

"Ógildingu verður ekki krafist ef atvik eru hluti þeirrar áhættu, sem aðili tók á sig
við samningsgerðina. Aðili, sem ógildingar er krafist gagnvart, getur komið í veg fyrir
hana með því að bjóða sanngjarnar breytingar á samningsákvæðunum. "
Í grískum lögum eru ákvæði um breyttar aðstæður, sem eru tiltölulega frjálsleg.
Í 338. gr. grísku lögbókarinnar segir:

"Ef kringumstæður þær, sem aðiljar byggðu á í aðalatriðum við gerð tvíhliða
samnings, hafa breyst eftir á vegna óvenjulegra atvika, sem ekki urðu séð fyrir og ef
skylda skuldara með hliðsjón af skyldu gagnaðila verður þungbær úr hófi fram, er
dómara heimilt, ef skuldari krefst þess, að létta skyldu skuldara eftir því sem hæfilegt
þykir, eða jafnvel ákveða að ógilda allan samninginn eða þann hluta hans sem ekki
hefur verið efndur. Taka verður tillit til sanngirnissjónarmiða og viðurkenndrar
verslunarvenju" .
Menn sem setið hafa í gerðardómum á alþjóðlegum vettvangi hafa einnig viðurkennt

mikilvægi þess að viðhalda - og ef nauðsyn krefur koma á að nýju - jafnvægi með efndum
(equelibre des prestations) aðilja að alþjóðlegum samningi. Þessi meginregla kemur fram
einna afdráttarlausast í gerðardómi frá 1956, uppkveðnum af hinum þekktu lögfræðingum
Georges Ripert og André Panchaud (dómari við sambandsdómstólinn í Sviss) en þar sagði,
"að í sambandi við alþjóðlegan samning, sem gerður var án þess að menn væru að taka
áhættu, er það augljóst, eins og dæmt hefur verið, að aðiljar ætluðust til þess að þeir væru
tryggðir gegn gengisfellingu nema um annað væru sérstaklega samið."

Société européenne d'études et d'enterprises gegn Gouvernement Yougoslave 1959
Clunet 1074.

Meginregla þessi var nánar útfærð af gerðardómsmanni í gerðardómsmáli ICC Nr. 2291
árið 1975:

"Allir viðskiptasamningar eru byggðir á gagnkvæmu jafnvægi greiðslna og ef menn
hafna þessari meginreglu breyta þeir viðskiptasamningi í áhættusamning ("contrat alea-
toire") sem byggður er á gróðabralli eða tilviljun. Það er regla í verslun arrétti "lex
mercatoria" að greiðslur aðila hvors um sig séu í fjárhagslegu jafnvægi og sú er ástæðan fyrir
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því, að í svo til öllum samningum (alþjóðlegum) er verðið ákveðið með tilliti til skilyrða, sem
fyrir hendi eru þegar samningur er gerður, og það breytist innan marka, sem eru í samræmi
við vöruna eða þjónustuna, sem seld er." (Ph. Khan, Lex Mercatoria et contrats
internationaux, í Le Contrat Eeonomique International, Bruxelles 1975, p. 1975 ... ). ICC
gerðardómsmál 2291, 1978 Clunet 989.

Gerðardómsmenn í alþjóðlegum gerðardómum hafa einnig lagt megináherslu á kröfur
um sanngirni (good faith) aðilja að alþjóðlegum samningum, sjá Goldman, La Lex
Mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux: realiteé et perspectives, 1979
Clunet , 492. Margir hinna miklu lagabálka á meginlandinu innihalda að sjálfsögðu ákvæði
þess efnis að samkomulag skuli efnt eftir því sem fyrirmæli um góða trú segja. Sjá t. d.
frönsku Code Civil, 1134 gr. þýsku BGB, 242. gr. og svissnesku Code Civil, 2. gr.

Þannig segir í gerðardóminum frá 1975, sem að framan er nefndur, "að samninga
verður að túlka með tilliti til góðrar trúar, hver aðili er skyldur að hegða sér þannig gagnvart
gagnaðila að hann valdi gagnaðila ekki tjóni".

Á sama hátt halda Ripert og Panehaud því fram í gerðardómi þeim, er fyrr var vitnað
til, að það væri ósanngjarnt af ríki, sem hefur pantað og fengið þjónustu, að hafna því að
greiða raunvirði fyrir og leitast við að hagnast á hinni miklu gengislækkun sem hefði orðið á
gjaldmiðli þeim, sem greiða átti með.

Í gerðardómum nú á tímum hefur einnig verið lagt út af skyldu til samvinnu, sem stafar
af skyldu manna til sanngjarnra efnda. Þessi skylda verður sérlega mikilvæg þegar um er að
ræða flókna samninga til langs tíma um fjárhagsleg verkefni.

Í samræmi við þetta segir í gerðardómi ICC No 2243, að "aðilar eiga að gera sér það
fullkomlega ljóst að einungis stöðug, alger og áreiðanleg samvinna milli þeirra gæti
hugsanlega auðveldað lausn hinna ýmsu vandamála sem rísa vegna þess hversu flókið
samningssamband sé um að ræða í því tilviki sem til úrlausnar er ... " og bætt við" ... þessi
skylda til samvinnu, sem samkvæmt nútímakenningum er réttilega talin leiða af sanngirni,
sem ráða þarf í framkvæmd á samkomulagi, er knýjandi ..... ''. (1976 Clunet 989).

Í skyldunni til samvinnu er einnig talin felast kvöð til þess að semja á nýjan leik þegar
samningur verður af ófyrirsjáanlegum ástæðum úr hófi þungbær fyrir einhvern aðila. Þannig
bættu gerðardómsmenn í gerðardómi sínum lee. Nr. 2291 við ummæli sín um skyldu til að
sýna sanngirni við framkvæmd því að "sanngjörn endurskoðun er helguð í alþjóðlegum
langtímasamningum" .

3. Endurskoðun alþjóðlegra samninga til langs tíma
helgast af venjum í nútíma viðskiptum.

Á síðari árum eru æ fleiri að komast á þá skoðun meðal lögfræðinga og kaupsýslumanna
að réttlætanlegt sé að endurskoða eða grípa til einhliða aðgerða varðandi langtíma samninga
milli fjölþjóðafyrirtækja og einstakra ríkja þar sem þau starfa, sérstaklega ef um er að tefla
samninga um nýtingu náttúruauðlinda.

Sjá almennt, Walde , Revision of Transnational Investment Agreements in the National
Resource Industries, 10 law. Ams. 265 (1978). Fjölmargir meiriháttar samningar hafa verið
endurskoðaðir. Asante nefnir 42 slíka samninga, Asante , Stability of Contractual Relations
in th~ Transnational Investment Process, 28 lnt'! Ex. Comp. LQ. 401, 420-23 (1979).

I mörgum, jafnvel flestum tilvikanna fór endurskoðun fram eftir að heimaríkið hafði
gripið til einhliða aðgerða. Prófessor Osear Sehaehter við Columbia háskóla hefur bent á eitt
atriði, sem mjög er beitt til að réttlæta slíka endurskoðun.

"Endurskoðun kann að vera réttlætanleg með því að óhóflegur eða óvæntur hagnaður
verði af að framkvæma verk samkvæmt samningi við ríkisstjórn. Þetta er víða
viðurkennt með iðnríkjum, sbr. endurskoðunarákvæði í bandarískum lögum (sem beitt
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hefur verið í tilvikum þar sem ætlað hefur verið að um óhóflegan hagnað af samningum
gerðum erlendis hafi verið að ræða). Það er engin ástæða til þess að endurskoðun á
svipuðum grundvelli ætti ekki að vera viðurkennd í samningum milli erlendra félaga og
ríkisstjórna ef þess er gætt að fyrir hendi séu aðferðir til að taka réttláta ákvörðun."
Schachter, Sharing the World's Resources. 128 (1977).
Endurskoðun samninga af þessari gerð hefur verið löghelguð af ýmsum alþjóðastofn-

unum. Nýlega voru samþykkt drög að reglum S.Þ. um hegðan fjölþjóðafyrirtækja. sem
samin voru af vinnuhópi en hlutverk hans var að vinna að reglum fyrir nefnd S.Þ. um fjöl-
þjóðafyrirtæki, þar eru t. d. eftirfarandi ákvæði:

Endurskoðun og endurupptaka samninga.
Við samningsgerð og framkvæmd samninga milli ríkisstjórna og fjölþjóða fyrirtækja

skal gætt sanngirnissjónarmiða. Í slíkum samningum, sérstaklega ef þeir eru til langs tíma,
ættu að vera endurskoðunar- og endurupptökuákvæði.

Séu slík ákvæði ekki í samningi og grundvallarbreytingar verða á kringumstæðum sem
samningar eða samkomulag var byggt á skulu fjölþjóðafyrirtæki, sem koma skulu fram af
sanngirni, starfa að því með viðkomandi ríkisstjórn að endurskoða eða endurupptaka
samninginn eða samkomulagið. Endurskoðun eða endurnýjun slíkra samninga eða
samkomulags skal háð (lögum þess lands sem starfað er í) (lögum þess ríkis sem við á og
meginreglum í þjóðarrétti). U.S. E/C 10/1982/6 Annex (5. júní 1982) í 5. gr.

Í skýrslu kunnra manna, sem kynna skyldu sér áhrif fjölþjóðafyrirtækja á þróun og
alþjóðlegar auðlindir, kom fram viðurkenning á því "að ríki í landi því, er starfsemin fer fram
í, hafi fortakslausan rétt til að breyta ákvæðum samkomulags með einhliða aðgerðum sem
felast í beitingu fullveldis með lagasetningu". U.N. ST/ESA/7 frá 1974, 38-39.

Opinberar yfirlýsingar aðilja að langtímasamningi ríkisstofnunar og fjölþjóðafyrirtækis
varpa ljósi á hvernig endurskoðun var í framkvæmd nú nýlega.

Á árinu 1979 krafðist Sonatrach, Olíuefnastofnun ríkisins í Alsír, þess einhliða að
endursamið yrði um verð á fljótandi jarðgasi til El Paso sem er stórt bandarískt fyrirtæki sem
sér um dreifingu á gasi. Samningurinn hafði verið með föstu verði til 25 ára. Talsmaður
Sonatrach sagði:

"Endurskoðun samninga af þessu tagi er alls ekki óvenjuleg. Við höfum gert marga
samninga við viðskiptavini í Evrópu og víðar um fljótandi gas, jarðgas og aðrar
olíuafurðir . Fjöldamargir gamlir samningar hafa verið endurskoðaðir líkt og var um
samninginn við El Paso. Aðilar slíkra samninga gera sér ljóst að báðir þurfa að komast
af og að við og við þarf að lagfæra hlutina þannig að hvor aðili um sig geti og vilji efna
...... það var alger nauðsyn að endursemja ef þjónusta átti að halda áfram. Gerðir hafa
verið viðaukar við marga samninga okkar við Evrópumenn af sömu ástæðu".
Skýrsla Nordine Ait-Laoussine, til bandarísku orkustofnunarinnar. verðlagsdeild. frá

25. maí 1979.
El Paso leitaði eftir samþykki bandarískra stjórnvalda á samningnum eftir að hann hafði

verið endurskoðaður og þá sagði talsmaður þess:
"Samningur El Paso og Sonatrach frá 1969 er nú efnahagsleg tímaskekkja ... Öll

efnahagsleg sjónarmið varðandi verkefnið nema eitt hafa breyst verulega. Auðvitað
gegnir sama máli um þetta verkefni og önnur í alþjóða olíuiðnaðinum sem til urðu um
sama leyti ....

Fyrst og fremst má nefna breytingu, svo ekki sé sagt gjörbyltingu, sem orðið hefur í
orkumálum í heiminum. Aðrar skyldar kringumstæður sem breyst hafa eru verðbólga í
Bandaríkjunum og víðast um heiminn, gengislækkun dalsins og eftirspurn eftir og verð
á jarðgasi sem flutt er til Vestur-Evrópu .
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Ég þekki ekki neitt fyrirkomulag í alþjóðaviðskiptum með jarðgas og hráolíu, sem
ekki hefur verið lagfært til þess að endurspegla þær miklu breytingar sem orðið hafa á
sviði orkumála í heiminum."
Skýrsla George D. Carameros, jr. til bandarísku orkustofnunarinnar, verðlagsdeild, frá

25. maí 1979. (áherslur mínar).

4. Sérstaða samninga um náttúruauðlindir:
Um samkomulag þar sem um er að ræða náttúruauðlindir landa gegnir sérstöku máli og

réttur ríkis til þess að taka í sínar hendur "algera og virka" stjórn áframtíðarnotkun
náttúruauðlinda sinna er viðurkenndur í hinni þýðingarmiklu ályktun S.Þ. um ævarandi
fullveldi yfir náttúruauðlindum, samþykktri af Allsherjarþinginu 1962.

Reglan um ævarandi fullveldi felur í sér að viðurkennt er að einstaklingsbundnir
hagsmunir verða að víkja fyrir hagsmunum þjóðarheildarinnar. Reglan hefur verið styrkt af
síðari ályktunum S.Þ. þar á meðal Yfirlýsingu um nýskipan efnahagsmála í heiminum frá
1974 og stofnskrá um efnahagslegan rétt og skyldur ríkja frá 1974. Sjá Asante, Restructuring
Transnational Mineral Agreements, 37 A.J.I.L. 335-371 (1979).

Að þessu leyti er vatnsorka náttúruauðlind engu síður en jarðefni og fiskveiðar.
Þjóðarhagsmunir og fullveldi ríkis verða því að sitja í fyrirrúmi.

5. Eftirmáli.
Í minnisgrein minni frá 8. júní 1982 benti ég á að ákveðnar hagfræðilegar athuganir

þyrftu fram að fara til þess að fyrir lægju upplýsingar sem hægt væri að reisa álögfræðilegar
greinargerðir.

Umfangsmikil skýrsla færustu sérfræðinga um sölu raforku til ÍSAL hefur nú verið gefin
út af iðnaðarráðuneytinu og mér borist niðurstöður hennar.

Til þess að unnt sé að rannsaka vandlega úrskurði, rit og venjur sem hér skipta máli
þyrfti að skoða frekar efnahagslega þætti, sem skipta máli, kringumstæður við upphaflega
samningsgerð við Alusuisse og samband aðilja og aðgerðir eftir þá samningsgerð, til þess að
frekari lögfræðileg greinargerð verði gerð.

C. J. Lipton

10. September 1982,
New York.

Ed. 364. Frumvarp tillaga [154. mál]
um veitingu ríkisborgararéttar,

(Eftir 2. umr. í Ed., 16. febr.)

1. gr.
Ríkisborgararétt skulu öðlast:

1. Ásberg, Berne Gunnar, nemi í Reykjavík, f. 5. apríl 1955 í Svíþjóð.
2. Bache, Mary Suzanne, kennari í Reykjavík, f. 6. júlí 1947 í Englandi.
3. Baran, Tadeusz, iðnverkamaður í Reykjavík, f. 5. maí 1948 í Póllandi. Fær réttinn 27.

ágúst 1983.
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4. Blanco, Hugo Roberto, nemi í Reykjavík, f. 16. maí 1953 í Argentínu.
5. Cates, James Michael, verkamaður í Hafnarfirði, f. 29. mars 1964 á Íslandi.
Ó. Ericson. Sandra May, húsmóðir á Dalvík, f. 29. nóvember 1953 í Bandaríkjunum.
7. Eriksen. Liv Synnöve, skrifstofustúlka í Reykjavík, f. 7. febrúar 1935 í Noregi.
8. Fernandez, Daniele, kennari í Reykjavík, f. 5. apríl 1950 í Marokkó.
9. Garðar Ragnvaldsson, rafvirki í Kópavogi, f. 6. nóvember 1955 á Íslandi.

10. Grimm, Karl Heinz, hjúkrunarmaður í Reykjavík, f. 25. júlí 1949 í Vestur-Þýskalandi.
11. Guillernette, Robert Charles Eugene, kennari í Reykjavík, f. 3. október 1948 í Frakk-

landi.
12. Henriksen. Rosa Kristiane Jakobine, verkakona 1 Keflavík, f. II. febrúar 1961 á

Grænlandi.
13. Hentze, Amy Evarda, húsmóðir á Skagaströnd, f. 5. febrúar J 939 í Færeyjum.
14. Hovgaard, Jacob Pauli Frimodt, verkamaður í Reykjavík, f. 17. mars 1922 í Færeyjum.
15. Jablonk ay, Andras Daniel, kennari í Reykjavík, f. 13. júlí 1945 í Austurríki.
lh. Jacobsen, Turid Egholm, húsmóðir í Reykjavík, f. 2. júní 1935 í Noregi.
17. Joelsen , Sofie Katrine Deodora, húsmóðir á Kjalarnesi, f. 12. maí 1953 á Grænlandi.
Ig. Kashima, Miyako, prestur í Reykjavík, f. 3. febrúar 1947 í Japan.
19. Krajacic, Marijan, verkamaður í Reykjavík, f. 26. febrúar 1948 í Júgóslavíu.
2(). Lozanov, Krsto, rafsuðumaður í Reykjavík, f. 2g. nóvember 1937 í Búlgaríu.
21. Maciaszek, Jadwiga Maria, saumakona í Reykjavík, f. 20. maí 1949 í Póllandi.
22. Mahmood, Pirshing Karirn, nemi í Kanada, f. 26. apríl 1950 í Írak.
23. Munasinghe, Dulatirathna, rafmagnsverkfræðingur í Reykjavík, f. 24. júlí 1940 í Sri

Lank a.
24. Ojeda, Fernando Sabido v, línumaður í Reykjavík, f. 22. apríl 1951 á Spáni.
25. Plédel, Hervé Jean Louis, kennari í Reykjavík, f. 16. apríl 1950 í Frakklandi. Fær

réttinn 14. október 1983.
26. Suarez, Maria Ernrna. húsmóðir í Reykjavík, f. 5. apríl 1954 á Filipseyjum.
27. Szebesta, Krzysztofa Maria, snyrtifræðingur í Reykjavík, f. 23. mars 1930 í Póllandi.
28. Tetzschner, Kamma Agnete , fóstra í Garðabæ, f. 28. ágúst 1939 í Danmörku.
29. Thepchai, Nareumon, húsmóðir í Reykjavík, f. 3. mars 1952 í Thailandi.
30. Wahed, Faisal Abdul Malek, verkamaður í Reykjavík, f. ll. nóvember 1949 í Yemen.
31. Walle wik , Paal Ólafur, nemi í Reykjavík, f. 10. mars 1958 á Íslandi.
32. Wilkinson, Janine Ruth, kennari í Hafnarfirði, f. 16. ágúst 1955 í Englandi.
33. Zanoria, Priscilla, verkfræðingur í Reykjavík, f. 16. janúar 1955 á Filipseyjum.

2. gr.
Nú fær maður, sem heitir erlendu nafni, íslenskt ríkisfang með lögum, og skulu þá börn

hans, fædd síðan, heita íslenskum nöfnum samkvæmt lögum um mannanöfn, en hann skal,
þú er hann hlvtur Íslenskt ríkisfang, taka sér íslenskt eiginnafn - ásamt því sem hann ber
fyrir - en börn hans taka sem kenningarnafn. Honum skal þó heimilt ef hann kýs heldur, að
brevta svo eiginnafni sínu, að það fullnægi kröfum laga um mannanöfn.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Þingskjal 365-366 2307

Ed. 365. Nefndarálit [187. mál]
um frv. tillaga um skipulag fólksflutninga með langferðabifreiðum.

Frá samgöngunefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið og kvatt á sinn fund Ólaf St. Valdimarsson,
skrifstofustjóra samgönguráðuneytis, svo og fulltrúa sérleyfishafa og hópferðaleyfishafa.

Nefndin mælir með því, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Fjarstaddir afgreiðslu málsins voru Lárus Jónsson og Stefán Jónsson.

Alþingi, 17. febr. 1983.

Eiður Guðnason,
form.

Egill Jónsson, Jón Helgason,
fundaskr . frsm.

Guðmundur Karlsson. Stefán Guðmundsson.

Ed. 366. Frumvarp tillaga [205. mál]
um tóbaksvarnir.

(Lagt fyrir Alþingi á 105. löggjafarþingi 1982-83.)

I. KAFLI
Markmið, gildissvið og stjórn.

1. gr.
1.1. Markmið laga þessara er að draga úr tóbaksneyslu og þar með því heilsutjóni sem hún

veldur og vernda fólk fyrir áhrifum tóbaksneyslu.

2. gr.
2.1. Með tóbaki er í lögum þessum átt við tóbaksjurtir (nicotiana) og allan varning unninn

úr þeim til neyslu, svo sem sígarettur, vindla, reyktóbak, neftóbak og munntóbak.
2.2. Lög þessi taka einnig til varnings, sem ætlaður er til neyslu með sama hætti og tóbak,

þótt hann innihaldi ekki tóbak, enda gildi ekki um hann önnur lög.
2.3. Lög þessi gilda ekki um tóbak, sem notað er sem lyf skv. lyfjalögum nr. 49/1978 eða

sem eiturefni skv. lögum nr. 85/1968, um eiturefni og hættuleg efni.

3.1.
3. gr.

Með reykfærum er í lögum þessum átt við áhöld og útbúnað, tengdan tóbaksreyking-
um, svo sem sígarettupappír, reykjarpípur, tæki til að vefja sígarettur svo og annan
slíkan varning.

4. gr.
4.1. Yfirstjórn mála skv. lögum þessum er í höndum heilbrigðis- og tryggingamála-

ráðherra. 5. gr.
S.l. Ráðherra skipar tóbaksvarnaráð til fjögurra ára í senn. Í ráðinu eiga sæti 3 menn,

og skulu a. m. k. tveir vera sérfróðir um skaðsemi tóbaks eða tóbaksvarnir. Varamenn
skulu skipaðir á sama hátt. Ráðherra skipar einn ráðsmann formann.

5.2. Hlutverk tóbaksvarnaráðs er fyrst og fremst:
1. Að vera ríkisstjórn, heilbrigðismálaráðherra, heilbrigðisnefndum, Hollustuvernd

ríkisins og öðrum opinberum aðilum til ráðuneytis um allt er að tóbaksvörnum
lýtur.

2. Að gera tillögur til stjórnvalda um ráðstafanir til þess að vinna gegn neyslu tóbaks í
samræmi við lög þessi.
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3. Að hvetja aðra aðila til átaks í reykingavörnum og leitast við að samræma störf
þeirra.

4. Að veita aðstoð og leiðbeiningar varðandi tóbaksvarnir, m. a. með því að gefa út
og útvega fræðslurit og önnur fræðslugögn.

5. Að fylgjast með tóbaksneyslu í landinu.
6. Að nýta reynslu og þekkingu annarra þjóða á sviði tóbaksvarna.

5.3. Fjármálaráðuneytið skal hafa samráð við Tóbaksvarnaráð um stefnumörkun varðandi
innflutning og verðlagningu tóbaks.

5.4. Leita skal álits ráðsins um allar reglugerðir sem snerta tóbaksvarnir og tóbakssölu.
5.5. Tóbaksvarnaráð starfar í samvinnu við Hollustuvernd ríkisins.
5.6. Ráðherra er heimilt að setja nánari ákvæði um hlutverk og störf Tóbaksvarnaráðs í

reglugerð.
II. KAFLI

Sala og auglýsingar.
6. gr.

6.1. Tóbak má því aðeins hafa til sölu eða dreifingar að skráð sé aðvörun um skaðsemi
vörunnar á umbúðir hennar.

6.2. Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um merkingar þessar, þ. á m. um aðvörun-
artexta, stærð hans, letur og annað sem máli kann að skipta.

6.3. Tóbaksframleiðendur eða umboðsmenn þeirra standa straum af kostnaði við merk-
ingar skv. þessari grein.

7. gr.
7.1. Hvers konar auglýsingar á tóbaki og reykfærum eru bannaðar hér á landi. Þetta á þó

ekki við auglýsingar í ritum, sem út eru gefin utanlands af erlendum aðilum á er-
lendum tungumálum, enda sé megintilgangur þeirra ekki að auglýsa slíkar vörur.

7.2. Bannað er enn fremur að sýna neyslu eða hvers konar meðferð tóbaks eða reykfæra í
auglýsingum eða upplýsingum um annars konar vöru eða þjónustu.

7.3. Með auglýsingum er í lögum þessum m. a. átt við hvers konar tilkynningar til al-
mennings, eftirlíkingar af tóbaksvarningi, skilti og svipaðan búnað, útstillingar og
notkun tóbaksvöruheita og auðkenna.

7.4. Leitast skal við að koma tóbaki þannig fyrir á útsölustöðum að það beri sem minnst
fyrir augu viðskiptavina. Hollustuvernd ríkisins setur reglur þar að lútandi.

7.5. Þrátt fyrir ákvæði þessarar greinar er Tóbaksvarnaráði heimilt að gefa út skrá um skað-
leg efni í reyk tóbakstegunda sem á markaði eru.

8. gr.
8.1. Tóbak má ekki selja einstaklingum yngri en 16 ára.
8.2. Bannað er að selja tóbak úr sjálfsölum.
8.3. Ekki má selja tóbak í heilbrigðisstofnunum, skólum eða stofnunum fyrir börn og

unglinga.

III. KAFLI
Takmörkun á tóbaksreykingum.

9. gr.
9.1. Tóbaksnotkun er óheimil í þeim hlutum af húsnæði stofnana, fyrirtækja og

annarra, þar sem almenningi er ætlaður aðgangur í sambandi við afgreiðslu eða þjón-
ustu, sem þessir aðilar veita. Þetta gildir þó ekki um veitinga- og skemmtistaði.

9.2. Þar sem tóbaksnotkun er óheimil samkv. 1. tl. skal það gefið til kynna með merki eða á
annan greinilegan hátt.
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10. gr.
10.1. Tóbaksnotkun er óheimil:

1. Í grunnskólum, dagvistum barna og húsakynnum, sem eru fyrst og fremst ætluð
börnum og unglingum yngri en 16 ára til félags- og tómstundastarfa.

2. Á opinberum samkomum innanhúss fyrir börn eða unglinga, hafi börn innan 16
ára aldurs aðgang að þeim.

3. Í heilsugæslustöðvum.
10.2. Yfirmanni stofnunar, skv.T, og 3. mgr., er þó heimilt að leyfa reykingar í hluta þess

húsnæðis, sem ætlað er starfsfólki sérstaklega, enda skal þess gætt að það valdi ekki
óþægindum þeim starfsmönnum, sem ekki reykja.

10.3. Á sjúkrahúsum má einungis leyfa reykingar á tilteknum stöðum, þar sem þær eru ekki
til óþæginda fyrir þá, sem reykja ekki.

11. gr.
11.1 Forráðamenn húsnæðis, sem almenningur hefur aðgang að en ekki fellur undir

9. og 10. gr. laga þessara, geta sjálfir ákveðið að takmarka reykingar í húsnæðinu. Skal
slíkt greinilega gefið til kynna á staðnum og tilkynnt heilbrigðisnefnd og gilda þá ákvæði
laga þessara eftir því sem við á.

12. gr.
12.1. Um tóbaksnotkun á vinnustöðum öðrum en skv. 9. og 10. gr. fer skv. nánari reglum,

sem setja skal í samráði við Vinnueftirlit ríkisins. Skal þess gætt sérstaklega að þeir sem
ekki nota tóbak verði ekki fyrir óþægindum.

13. gr.
13.1. Tóbaksnotkun er óheimil í almenningsfarartækjum sem rekin eru gegn gjaldtöku.
13.2 Forráðamenn flugvéla í millilandaflugi geta þó heimilað reykingar í hluta vélar en gæta

skal þess að slíkt valdi ekki óþægingum fyrir þá sem ekki reykja. Með sömu skilyrðum
má heimila reykingar í afmörkuðum hluta af almennu farþegarými skipa.

IV. KAFLI
Fræðslustarfsemi.

14. gr.
14.1. Menntamálaráðuneytið skal í samráði við heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið sjá

til þess að fram fari reglubundin fræðsla um skaðsemi tóbaksneyslu:
1. Í skólum landsins. Sérstök áhersla skal lögð á slíka fræðslu í grunnskólum og

skólum þeim sem mennta fólk til starfa að uppelsis-, fræðslu- og heilbrigðismálum.
2. Í ríkisfjölmiðlum.

14.2. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið gengst fyrir aðstoð við þá sem hætta vilja að
reykja:
1. Á vegum heilsugæslustöðva.
2. Með námskeiðum í samvinnu við félagasamtök, stofnanir og fyrirtæki.

V. KAFLI
Almenn ákvæði.

15. gr.
15.1. Ákveða skal á fjárlögum ár hvert framlag úr ríkissjóði til reykingavarna.
15.2. Tóbaksvarnaráð gerir tillögur til ráðherra um ráðstöfun fjárins.
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16. gr.
16.1. Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laganna.

VI. KAFLI
Eftirlit og viðurlög.

17. gr.
17.1 Heilbrigðisnefndir undir yfirumsjón Hollustuverndar ríkisins hafa eftirlit með útsölu-

stöðum fyrir tóbak og fylgjast með því í umdæmi sínu, að virt séu ákvæði þessara laga
um sölu tóbaks, tóbaksauglýsingar og takmarkanir á tóbaksneyslu.

17.2. Ef 1jóst er að ekki er fullnægt fyrirmælum laga þessara eða brotið er gegn lögunum að
öðru leyti gefur heilbrigðisnefnd viðeigandi fyrirmæli um að fullnægt skuli laga-
skyldunni eða látið af hinu ólöglega athæfi.

17.3. Sé fyrirmælum heilbrigðisnefndar ekki framfylgt skal nefndin tilkynna það:
1. Lögreglustjóra, sé um að ræða brot gegn ákvæðum 1. og 2. mgr. 8. gr.
2. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, ef um er að ræða brot gegn 6. gr., 7. gr.

og 3. mgr. 8. gr.

18. gr.
18.1 Sé um að ræða brot gegn 6. gr. 1. mgr. getur heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið

látið stöðva hina ólöglegu sölu þegar í stað.
18.2. Hafi verið brotið gegn ákvæðum 7. gr. skal ráðuneytið leggja bann við því að hinu

ólöglega athæfi sé haldið áfram eða það endurtekið.
18.3. Sé brotið gegn 3. mgr. 8. gr. skal ráðuneytið koma í veg fyrir frekari brot.

19. gr.
19.1. Sá sem brýtur gegn ákvæðum 6. og 7. gr. skal sæta sektum en varðhaldi séu sakir

miklar eða brot ítrekað.
19.2. Brot gegn ákvæðum 1. mgr. 8. gr. varða sektum. Fella má refsingu niður ef málsbætur

eru miklar.
19.3. Brot gegn ákvæðum 2. og 3. mgr. 8. gr. varða sektum.
19.4. Um tilraun til brots eða hlutdeild gilda ákvæði almennra hegningal. nr. 19/1940.

20. gr.
20.1 Það varðar mann sektum, haldi hann áfram að reykja í húsakynnum eða farartæki þar

sem bannað er að reykja skv. 9., 10. og 13 gr., sbr. einnig 11. gr., enda hafi umráða-
maður húsakynna eða stjórnandi farartækis eða fulltrúi þeirra veitt honum
áminningu.

20.2 Sömu aðilar geta, með aðstoð lögreglu ef með þarf, vísað hinum brotlega úr farar-
tækinu eða húsakynnum, láti hann ekki segjast.

20.3. því aðeins skal ákæra fyrir brot skv.!. mgr. að umráðamaður húsakynna eða farar-
tækis krefjist þess.

21. gr.
21.1. Með mál, sem kunna að rísa vegna brota á lögum þessum og reglugerðum settum skv.

þeim, skal farið að hætti opinberra mála.
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VII. KAFLI
Gildistaka.

22. gr.
22.1. Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1984. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 27/1977 um

ráðstafanir til að draga úr tóbaksreykingum.

Ákvæði til bráðabirgða.
1. Þegar í stað skal skipa í tóbaksvarnarráð sem annast skal tóbaksvarnastarf skv. lögum

nr. 27/1977 og undirbúning að gildistöku laga þessara.
2. Reglugerð skv. 6. gr. 2. tl. um merkingar á tóbaki skal unnin þegar í stað og öðlast gildi

um leið og lögin.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
I. Inngangur.

Með bréfi dagsettu 27. mars 1980 skipaði heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, Svav-
ar Gestsson, nefnd, sem falið var það hlutverk að endurskoða lög nr. 27/1977, um ráðstaf-
anir til þess að draga úr tóbaksneyslu með hliðsjón af fenginni reynslu.

Við endurskoðun laganna skyldi nefndin m. a. gera tillögur um:
1. Stefnumótun varðandi framkvæmd tóbaksvarnalaga og eftirlit með þeim.
2. Merkingar á tóbaksvarningi.
3. Auglýsingar á tóbaksvarningi, jafnt beinar sem óbeinar.
4. Bann við reykingum í opinberum húsakynnum og almenningsfaratækjum.
5. Fræðslu um skaðsemi tóbaksreykinga.

Auk endurskoðunar laganna var nefndinni falið að annast framkvæmd gildandi laga í
samvinnu við heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, þar til annað yrði ákveðið. Í nefndina
voru skipaðir:

Ingimar Sigurðsson, deildarlögfræðingur, formaður,
Auðólfur Gunnarsson, læknir,
Þorvarður Örnólfsson, framkvæmdastjóri.
Sigrún Stefánsdóttir, fréttamaður og
Björn Bjarman, rithöfundur.
Í fjarveru Sigrúnar Stefánsdóttur og Auðólfs Gunnarssonar störfuðu með nefndinni

Helgi Helgason fréttamaður og Sigurgeir Kjartansson yfirlæknir og hafa allir þessir aðilar
unnið að frumvarpi þessu.

Með skipun nefndarinnar í mars 1980 má segja að á vissan hátt hafi verið brotið blað í
sögu tóbaksvarnamála hér á landi, þar sem þá var í fyrsta skipti lögð til ákveðin stefnumótun
varðandi gerð tóbaksvarnalaga. Nefndin hóf þegar störf og vann að þessu máli sleitulítið í
tæp tvö ár. Nefndin gekk frá sínum fyrstu drögum Í októbermánuði 1980 og sendi til
umsagnar, að höfðu samráði við heilbrigðisráðherra, Læknafélagi Íslands, Krabbameins-
félagi Íslands, Samtökum heilbrigðisstétta, landlæknisembættinu, Hjartavernd, ÁTVR,
Kvenfélagasambandi Íslands, læknadeild Háskóla Íslands, Félagi skólastjóra og yfirkennara,
Kennarasambandi Íslands, Flugmálastjóra, Siglingamálastjóra, Heilbrigðisfulltrúafélagi
Íslands, Sambandi ísl. sveitarfélaga, Vinnuveitendasambandi Íslands, ASÍ, BSRB, BHM,
Vinnumálasambandi íslands, eiturefnanefnd, Vinnueftirliti ríkisins Heilbrigðiseftirliti ríkis-
ins, Ríkissaksóknara, Manneldisráði, Ísl. bindindisfélaginu, Félagi forstöðumanna sjúkra-
stofnana, Menntamálaráðuneytinu, Skólayfirlækni, Félagi auglýsingastofa, Félagi bóka-
útgefenda, Blaðamannafélaginu, ÍSÍ, SÍBS, Rauða Krossi Íslands og Samtökum gegn astma
og ofnæmi.
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Enn fremur leituðu nefndarmenn álits valinkunnra aðila eftir því sem þeim þótti þörf á.
Allmargir ofangreindra aðila skiluðu umsögn um fyrstu drög. Voru þessar umsagnir mis-
jafnlega ítarlegar og lögðu sumir í þær töluverða vinnu. Að fengnum umsögnum, sem voru
að berast langt fram eftir s. I. ári, tók nefndin saman önnur drög sín, þar sem reynt var að
samræma sjónarmið þeirra er umsögn gáfu eins og unnt var. Lágu önnur drög fyrir s. I. haust
og voru þau send til umsagnar þeim, er sent höfðu umsögn áður. Voru þessar umsagnir síðan
að berast fram yfir sl. áramót 1981-82 en að þeim fengnum tók nefndin lokasprett og skilaði
áliti í formi frumvarps tillaga um tóbaksvarnir til ráðherra 24. febrúar 1982.

Vart er að benda á að umsagnir þeirra, sem fjölluðu um frumvarpið, voru mjög á einn
veg og yfirleitt eindregnar stuðningsyfirlýsingar við frumvarpið eins og það birtist hér. Sem
dæmi skal hér tekin umsögn Íþróttasambands Íslands en hún hljóðar svo: "Framkvæmda-
stjórn ísí mælir með því að drög IIað frumvarpi um tóbaksvarnir verði samþykkt af Alþingi,
þar sem hún telur framgang þeirra muni leiða til takmarkana á notkun tóbaks, sem brýn
nauðsyn ber að hefta með lagaboði og aukinni fræðslu um skaðsemi tóbaksnotkun ar, en
hvort tveggja felst í frumvarpsdrögum II um tóbaksvarnir."

Enn fremur má nefna hér annað dæmi en það er umsögn Kvenfélagasambands Íslands, en
hún hljóðar svo: "Á stjórnarfundi Kvenfélagasambands Íslands, 28. júlí 1981, var tekið til
athugunar frumvarp tillaga um reykingavarnir, sem samstarfsnefnd um reykingavarnir sendi
KÍ til umsagnar. Stjórn KÍ lýsir yfir fullum stuðningi við frumvarpið og gerir engar athuga-
semdir við það".

Það sem einkum var gagnrýnt við frumvarpið eru ákvæðin í 6. gr. um merkingar tóbaks-
varnings. Sú gagnrýni kom einkum frá Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, sem taldi ýmis
tormerki á slíkum merkingum og verður nánar vikið að því síðar í athugasemdum við 6. gr.

Það er skoðun nefndarinnar að tilgangur lagasetningar sem þessarar hljóti að vera að
draga úr neyslu tóbaks og þar með því heilsutjóni, sem hún veldur og að vernda fólk fyrir því
sem kallað hefur verið óbeinar reykingar. Til þess að ná þessu markmiði eru nefndarmenn
sammála um, að kveða þurfi á um:

1) Aðvaranir á umbúðum tóbaksvarnings með hliðsjón af skaðsemi hans.
2) Fortakslaust auglýsingabann á tóbaki og tóbaksvörum.
3) Bann við sölu tóbaks til barna og á ákveðnum stöðum sem tengjast heilbrigðisþjónustu

og uppeldi barna.
4) Takmarkanir á tóbaksreykingum í húsnæði þar sem almenningur nýtur þjónustu eða

afgreiðslu af ýmsu tagi, og bann við reykingum á ákveðnum stöðum sem sérstaklega eru
ætlaðir börnum og unglingum og í almenningsfarartækjum sem rekin eru gegn gjald-
töku.

5) Ábyrgð hins opinbera hvað snertir fræðslu um skaðsemi reykinga.
6) Að tóbaksvarnir séu eðlilegur þáttur heilsugæslunnar, þannig að þeir sem njóta þurfa

aðstoðar við að hætta að reykja geti leitað til heilsugæslustöðva.
7) Að starfandi verði ráð sérfróðra manna um tóbaksvarnir og skaðsemi tóbaks, tóbaks-

varnaráð, ráðherra til halds og trausts.
8) Að eftirlit verði í höndum heilbrigðisnefnda undir yfirumsjón Hollustuverndar ríkisins í

samræmi við lög nr. 50/1981, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit.
Í nýlegri sérfræðingaskýrIsu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um reykingavarnir

(frá 1979), stimplar stofnunin reykingar og þá sérstaklega sígarettureykingar sem sann-
kallaða farsótt. Stofnunin telur að ekki verði lengur á það fallist að reykingar komi einstak-
lingunum einum við eða hér sé um frjálst val að ræða, þar sem öllum sé kunnugt um þá
sjúkdómshættu sem fylgir reykingum og viðurkennt sé að reykingar séu bæði læknisfræðilegt
vandamál og félagslegt. Sjúkdómar af völdum reykinga, aðallega hjarta-, æða- og lungna-
sjúkdómar valda í dag gríðarlegum skaða í heiminum með ótímabærum dauðsföllum og
örorku, svo ekki sé minnst á þann fjárhagsbagga sem þær reisa heilbrigðisþjónustunni svo og

387



almannatryggingakerfinu. Það er vissulega vel kunnugt að hlutfall dauðsfalla, sjúkleika,
fjarvista frá vinnu og slysa er verulega hærra hjá þeim sem reykja en þeim sem ekki reykja.
Skýrslur frá Bandaríkjunum, Frakklandi, Sviss, Ástralíu og öðrum löndum sýna hvernig
viðkomandi ríki glata of fjár vegna heilsugæslukostnaðar af völdum sjúkdóma í tengslum við
reykingar. Í Ástralíu kom skýrt fram við úttekt á sjúkdómum tengdum reykingum að kostn-
aður hefur á undanförnum árum aukist 10 sinnum meira en skatttekjur af tóbaki og svo
mætti lengi telja. Á þingi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar í Genf vorið 1980 var sam-
þykkt ályktun, þar sem þess er farið á leit við allar ríkisstjórnir þátttökulanda, að þær m. a.
með löggjöf um tóbaksvarnir beiti sér af heilum hug og alefli gegn tóbaksvágestinum, sem
stofnunin telur þann einstakan þáttinn, sem heilsu manna stendur hvað mest hætta af í dag
og það svo að líkja megi við farsóttir fyrri alda. Mengun af völdum reykinga veldur fólki sem
ekki reykir óþægindum og jafnvel heilsuspjöllum. Reykingaávani fullorðinna er slæmt
fordæmi fyrir ungu kynslóðin a og leiðir til þess að hún tekur meira eða minna upp þennan
hættulega ávana.

Góð heilsa er dýrmætasta eign hvers einstaklings og hefur áhrif á alla aðra þætti þjóð-
lífsins og þá ekki eingöngu heilbrigðisþjónustuna í hefðbundnum skilningi þess orðs. Á
vegum hins opinbera er talið nauðsynlegt að hafa slysavarnir vegna þeirra tolla sem um-
ferðin tekur en um nauðsyn umferðar verður ekki deilt. Hið sama má segja um slys á
vinnustöðum, en um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi hafa fyrir nokkrum misserum verið
samþykkt stefnumótandi lög, þ. e. a. s. lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnu-
stöðum, nr. 46/1980, en þeim er m. a. ætlað að koma í veg fyrir slys, sem óneitanlega fylgja
atvinnustarfsemi. Þannig eiga opinberar tóbaksvarnir sér vissulega margar hliðstæður. Þegar
kemur að tóbaksvörnum hefur oft komið annað hljóð í strokkinn, þótt engum blandist hugur
um að tóbaksreykingar séu ónauðsynlegar og sannanir liggi fyrir um að tóbaksreykingar taki
verulegan toll. Það er reginmisskilningur að ríkið hafi hagnað af tóbakssölu. Gjöldin eru
mikil og verða aldrei að fullu virt til fjár. Hið opinbera verður að gera sér grein fyrir því, að
til lengdar verður ekki tjaldað til einnar nætur á þessu sviði fremur en öðrum.

Hörmungar mannanna eru margar og sumar að því er virðist óviðráðanlegar og óyfir-
stíganlegar. Markmiðið hlýtur því að vera að komast hjá þeim hörmungum sem maðurinn á
að geta ráðið við. Að slíku verður ekki unnið með löggjöf og opinberum reglum nema að
takmörkuðu leyti og tekur frumvarp þetta sem hér liggur frammi mið af því. Frumvarpið
tekur að ýmsu leyti mið af þeirri löggjöf sem samin hefur verið á Norðurlöndum svo og
annars staðar í Vestur- Evrópu um tóbaksvarnir. Finnar settu árið 1977 stefnumótandi lög-
gjöf á þessu sviði Sem þykir mjög til fyrirmyndar og er einhver sú einarðasta sem litið hefur
dagsins ljós. Þessi löggjöf hefur mest verið höfð til hliðsjónar.

Nefndin leggur áherslu á, að hún telur þær tillögur sem liggja hér frammi í formi
frumvarps, vera fyllilega raunhæfar enda eru þær byggðar á ítarlegri yfirvegun og settar fram
að fenginni umsögn sérfróðra og valinkunnra aðila sem sumir hverjir hafa látið sig þessi mál
hvað mestu skipta. Mjög þótti koma til greina að ganga að ýmsu leyti lengra en hér er gert,
t. d. varðandi takmarkanir á sölu tóbaks og tóbaksreykingum á almenningsstöðum. Verður
getið um sumt af því í skýringum við einstakar frumvarpsgreinar. Verði frumvarpið að lögum
telur nefndin að vænta megi af þeim verulegs árangurs í samræmi við tilgang þeirra.

Greinargerð sú sem hér fylgir með er tekin saman af þeim nefndarmönnum Ingimari
Sigurðssyni, Sigurgeiri Kjartanssyni og Þorvarði Örnólfssyni.

2. Skaðsemi tóbaksneyslu
2.1. Tóbaksreykur.

Tóbaksreykur inniheldur yfir 4000 efni og efnasambönd, ýmist í formi lofttegunda, úða
eða örsmárra rykagna. Meðal þeirra eru efni sem hafa staðbundin, ertandi áhrif á vefi
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líkamans, ýmist við beina snertingu reyksins eða þá að þau berast tillungna og síast þar inn í
blóðrásins og hafa þannig greiðan aðgang að verka á nánast öll vefjakerfi líkamans.

Þær lofttegundir sem einna mestri ertingu valda eru köfnunarefnistvísýringur, formalde-
hýð, akrólein og vetnissýaníð (blásýra). Við tóbaksreykingar lama þessi efni þá starfsemi
bifháraþekjunnar að flytja slím upp úr berkjupípum, um barka og upp í kok. Við reykingar
hindrast þar með eðlileg hreinsun lungnapípnanna, en af því leiðir að efni tóbaksreyks
setjast til í lungunum og valda skaðlegum áhrifum yfir miklu lengri tíma en reykt er.

Hættulegustu efni rykagna í tóbaksreyk eru hin svo nefndu fjölhringlaga, arómatísku
kolvatnsefni, en þau eru krabbameinsvaldar (carcinogen), en auk þess eru í reyknum efni,
krabbameinshvatar (co-carcinogen) sem stuðla að myndun krabbameins sumpart fyrir áhrif
annarra efna eða með samspili við þau. Helst þeirra eru fenól, fitusýruesterar og fríar
fitusýrur. Einnig hefur hiti frá glóð vindils, pípu eða sígarettu ertandi áhrif Í munnholi.

Langvarandi áhrif ofangreindra þátta stuðla að krabbameinsmyndun og eykst hættan á
því í réttu hlutfalli við magn reykinga og þann tíma sem vefirnir eru útsettir fyrir tóbaksreyk.

Af öðrum skaðlegum efnum í tóbaksreyk ber fyrst og fremst að nefna kolsýrling (kol-
mónoxið), hættulega lofttegund sem binst blóðrauðanum í stað súrefnis, og nikótín. Helstu
áhrif af neyslu nikótíns eru þessi:

1. Lyfjafræðileg áhrif þess eru meðal annars róandi og sljóvgandi á heilastarfsemina.
2. Nikótín úr reyknum frá einni sígarettu getur valdið flökurleika, svima og þróttleysi

hjá þeim sem reykja ekki að staðaldri en vanir reykingamenn þola nikótín í mun stærri
skömmtum.

3. Hætti reykingamaður reykingum hefur það að jafnaði í för með sér andlega og
líkamlega vanlíðan, fráhvarfseinkenni.

4. Endurtekin nikótínneysla leiðir af sér þörf fyrir sívaxandi neyslu að vissu marki, sem
er einstaklingsbundið en oftast á bilinu 15-25 sígarettur á dag og aukið þol gagnvart efninu.

Nikótíni hefur samkvæmt ofangreindum atriðum verið skipað í flokk ávanabindandi,
róandi nautnalyfja.

Í rykfasa tóbaksreyks, þ. e. í formi örsmárra agna, eru efni sem berast út í blóðrásina og
þar með til allra vefja líkamans og geta bundist þar og safnast fyrir, reyndar í litlum mæli, en
með áratuga tóbaksneyslu eru taldar líkur á að upphleðsla slíkra efna í vefjunum nái þeim
mörkum, sem hættuleg geta talist.

Í ýmsum löndum er skylda að taka fram á sígarettupökkum hve mikið af nokkrum
skaðlegustu efnunum berist til neytenda úr hverri sígarettu við venjulegar neysluvenjur.

Árið 1977 reyndist meðaltjörumagn Í reyknum af sígaretturn sem seldar voru í Svíþjóð
vera um 20 mg. Af kolsýrlingi voru það 15 mg og af nikótíni 1,3 mg.

Annars eru þessi efni að sjálfsögðu breytileg milli tóbakstegunda og jafnvel árganga
uppskerunnar.

2.2. Mikilvægar skýrslur.
Það sem vitað er um samband reykinga og sjúkdóma er einkum byggt á faraldsfræði-

legum rannsóknum sem hafa náð til mjög stórra þjóðfélagshópa.
Dýratilraunir, rannsóknir á sjúklingum og rannsóknir Í líffærafræði, m. a. víðtækar

krufningarannsóknir, hafa einnig rennt mikilvægum stoðum undir þær niðurstöður sem
fengist hafa.

Heilbrigðisyfirvöld, nefndir skipaðar af hinu opinbera, læknafélög og heilbrigðissamtök
hafa víða um heim tekið þessar rannsóknir til rækilegrar athugunar og birt mat sitt og
ályktanir í sérstökum skýrslum sem orðnar eru æði margar.

Þekktastar eru skýrslur Konunglega breskra lyflæknafélagsins, bandaríska landlæknis-
ins og Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar. Fyrsta skýrsla breska lyflæknafélagsins kom út

389



1962. Nefndist hún "Smoking and Health" (reykingar og heilsa). Athyglisvert er að þriðja
skýrslan, sem út kom 1977, nefndist "Smoking or Health" (reykingar eða heilsa).

Bandaríski landlæknirinn (the Surgeon General) hefur sent frá sér margar slíkar
skýrslur, hina fyrstu árið 1964. Sérstaklega má nefna viðamikla skýrslu "Smoking and
Health" sem kom út í janúar 1979 og hefur að geyma geysimikinn fróðleik um tengsl
reykinga og sjúkdóma og um aðrar hliðar reykingavandamálsins, svo og þær skýrslur sem út
hafa komið árlega síðan.

Alþjóða heilbrigðisstofnunin hefur gefið úr þrjár sérfræðingaskýrslur um áhrif reykinga
og reykingavarnir: "Health Consequences of Smoking" 1971. "Smoking and its Effects on
Health" 1975 og "Controlling the Smoking Epidemic" 1979.

Niðurstöðurnar í þessum skýrslum eru óvenju samhljóða miðað við það sem menn eiga
að venjast í læknisfræði. Auk þess hafa þær orðið sífellt alvarlegri og uggvænlegri eftir því
sem árin hafa liðið.

Í skýrslu konunglega breska lyflæknafélagsins 1971 og aftur 1977 er lýst yfir því að
"sígarettureykingar" séu jafnveigamikil orsök dauðsfalla og hinar miklu farsóttir sem
herjuðu á fyrri kynslóðir í landinu" og ályktað að "átak til verndar almenningi gegn þeim
skaða sem svo margur maðurinn bíður af völdum sígarettureykinga myndi hafa meiri áhrif á
almannaheilsu í landinu en nokkuð annað sem nú sé unnt að gera á sviði fyrirbyggjandi
læknisfræði (preventive medicine)".

Þetta á við um Stóra-Bretland þar sem heilsutjón af völdum tóbaksreykinga er sérlega
algengt. Það á einnig við Ísland þó að afleiðinga þessarar nútíma farsóttar gæti hér ekki enn í
jafnríkum mæli. Við höfum ennþá tækifæri til að sporna við henni þannig að harmleikurinn
verði aldrei eins mikill hér og í þeim löndum þar sem hann hefur orðið hvað mestur.

2.3. Sjúkdómar og dauðsföll af völdum reykinga.
Það er nú fullsannað að reykingar valda margs konar sjúkdómum, eins og reyndar

vænta má af eðli og samsetningu tóbaksreyks svo sem áður er rakið.
Hér verður aðeins tæpt á nokkrum helstu atriðum þessa máls en að öðru leyti skal vísað

til ítarlegrar samantektar í bæklingnum "Reykingar og heilsa" (bls. 5-16) sem út var gefinn
af Reykingarvamanefnd í samvinnu við Krabbameinsfélag Reykjavíkur og ætlaður er al-
menningi til uppfræðslu og frekari glöggvunar.

DÁNARTÍÐNI
Frá 35 ára aldri er hætta á dauðsföllum lengst af hlutfallslega mun hærri í öllum aldurs-

flokkum hjá reykingamönnum en þeim sem reykja ekki. Einna mestur er munurinn hjá
körlum 45-54 ára. Hjá þeim eru dánarlíkur nær þrefaldar miðað við jafnaldra þeirra sem
ekki reykja.

Við framreikning á lífslíkum 25 ára karla má skv. erlendum rannsóknum búast við að
þeir sem ekki reykja nái 73,6 ára aldri en þeir sem reykja 40 sígarettur eða meira nái aðeins
65,3 ára aldri að jafnaði.

Mismunurinn 8,3 ár er sá tími sem stórreykingamenn lifa að jafnaði skemur.
Í aldurshópnum 45-64 ára eru dánarlíkur af öllum ástæðum nær tvöfaldaðar hjá þeim

sem reykja miðað við þá sem reykja ekki. Einkum er þetta áberandi hvað snertir dauðsföll af
völdum öndunarfæra-, hjarta- og æðasjúkdóma hjá körlum. Svipaðrar tilhneigingar gætir hjá
konum en í heldur minna mæli.

Athuganir á vinnutapi yfirleitt, hvort heldur er af heilsufarsástæðum eða öðrum ótil-
greindum ástæðum, sýna að fjarvistir fara vaxandi með reykingamagni bæði hjá konum og
körlum.
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SJÚKDÓMAR AF VÖLDUM REYKINGA
Lungnasjúkdómar eru hvað algengastir fylgikvillar reykinga. Þekktast er samband

reykinga og lungnakrabbameins. Tíðni þess hefur alls staðar aukist með auknum sígarettu-
reykingum, sem eru taldar langveigamesta orsök sjúkdómsins. Á 5 ára tímabili frá
1975-79 voru alls 262 sjúklingar greindir með lungnakrabbamein hér á landi en aðeins 34
allt tímabilið 1931-1954 (24 ár). Árangur meðferðar hefur verið takmarkaður allt til þessa
og má búast við að einungis tíunda hluta sjúklinganna takist að bjarga með aðgerðum,
þannig eru um níu tíundu sjúklinganna látnir innan fimm ára frá greiningu, en langflestir
þeirra þegar innan þriggja ára.

Aðrir algengir lungnasjúkdómar af völdum reykinga eru þrálát berkjubólga og lungna-
þemba. Valda þeir fjölda fólks örkuml un um aldur fram.

Reykingar eru einn mikilvægasti áhættuþáttur kransæðasjúkdóma og dánartíðni vegna
þeirra sjúkdóma er mun hærri meðal reykingamanna en þeirra sem reykja ekki. Tengsl
reykinga við kölkun og þar með þrengsli og gúlamyndanir í slagæðum annars staðar í
líkamanum eru þó enn meira sláandi. Heita má að allir þeir, jafnt konur sem karlar, sem leita
lækninga vegna greindra slagæðasjúkdóma, séu reykingamenn. Afleiðingar þeirra eru
heilablóðfall (slag) með helftarlömun um lengri eða skemmri tíma, oftast þó ævilöng örkuml,
eða verulega skert starfsgeta vegna þreytu (cladicatio intermittens) í ganglimum eða þá drep
í tám eða framleistum, er leiðir til aflimunar, sem hendir stöku sinnum enn í dag þrátt fyrir
framfarir á þessu sviði læknisfræðinnar.

Af öðrum sjúkdómum er greinilega tengjast reykingum ber einkum að nefna krabba-
mein í munnholi, barkakýli, vélinda, þvagblöðru, brisi og nýrum.

Þá er reykingamönnum öðrum hættara við maga- eða skeifugarnarsárum. Skaðleg áhrif
reykinga barnshafandi kvenna á fóstur eru nú löngu orðin viðurkennd staðreynd. Verður
lítillega fjallað um þau hér á eftir í sambandi við óbeinar reykingar.

2.4. Skaðsemi óbeinna reykinga.
Síðasta áratug hefur almenningur í hinum tæknivædda heimi orðið í vaxandi mæli

meðvitandi um nauðsyn þess að hamla gegn mengun umhverfisins og hugtakið umhverfis-
vernd orðið til.

Skorin hefur verið upp herör gegn hvers konar mengun frá orku- og iðjuverum, hvort
heldur er í eigu einstaklinga, félaga eða ríkisins.

Andrúmsloftið er sameign allra og óhjákvæmileg nauðsyn hverjum þeim sem lífsanda
dregur. Er það samfélagsskylda að viðhalda hreinleika andrúmslofts ekki síður en neyslu-
vatns sem ætlað er almenningi.

Með sömu rökum er það réttur hvers manns að fá að neyta ómengaðs andrúmslofts
jafnt í hvíld sem starfi, og heyra frávik frá því aðeins til undantekninga.

Vitundin um þennan rétt hefur m. a. verið undirrót lagasetningar er miðar að því að
takmarka reykingar á almannafæri.

Nefna má sem ljóst dæmi um þetta lagabálk sem kenndur er við Howard County í
Bandaríkjunum. -Venjulega er vitnað til hans sem "Howard County Indoor Clean Air Act
of 1977."

Í lögum þessum er kveðið á um að matsölustöðum, verslunum, skrifstofum og öðrum
svæðum sem ætluð eru almenningi til afnota sé annað hvort skipt í reykingasvæði og reyklaus
svæði ellegar, ef stjórn stofnana ákveður svo, algjört bann sé við reykingum á nefndum
svæðum.

Í forsendum þessara laga er gengið út frá því að tóbaksreykur sé hættulegur heilsu
almennings. Þau eru þó fyrst og fremst ætluð til verndar almennri heilsu og vellíðan þeirra
sem ekki reykja. Lögð er áhersla á að þeim sem vilja reykja sé skylt að virða rétt hinna sem
reykja ekki og vilja komast hjá skaðlegum áhrifum af reykingum í næsta umhverfi sínu.
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Reykingar eru alls ekki einkamál þeirra sem reykja.
Til eru teknir í forsendum laganna fjórir flokkar einstaklinga sem eigi það sameiginlegt

að heilsufari þeirra sé ógnað með reykingum annarra:
1. Fólk haldið ofnærnis- eða astmasjúkdómum.
2. Börn og ungmenni vegna viðkvæmni gagnvart bólgu í öndunarfærum.
3. Sjúklingar með langvarandi hjarta- og lungnasjúkdóma.
4. Fólk með augnlinsur.

Eftir að Howard County bálkurinn var settur hefur margt nýtt komið í ljós varðandi
skaðsemi óbeinna reyk inga m. a. að því er varðar varanlegar skemmdir á lungnavef og aukna
áhættu á lungnakrabbameini.

Verður nánar að því vikið hér á eftir og jafnframt stiklað á stóru um áhrif óbeinna
reykinga yfirleitt.

Rannsóknir sýna að um 75% þeirra sem reykja ekki finnst óþægilegt að vera í tóbaks-
reyk en um 50% kenna beinnar vanlíðunar af einhverju tagi svo sem óþæginda í augum,
ertingar í nefi, hósta og sárinda í hálsi.

Er þetta sá þögli meirihluti sem orðið hefur svo lengi að anda að sér reykmettuðu
andrúmslofti nauðugur viljugur.

Ofnæmissjúklingar eru jafnvel enn líklegri en aðrir til að fá þessi einkenni af völdum
óbeinna reyk inga og tóbaksreykur er eitthvert argasta vandamál sem astmasjúklingar eiga
við að stríða í daglegu lífi sínu.

Hjartasjúklingum getur beinlínis verið bráð hætta búin af óbeinum reykingum og sjúk-
lingar með þráláta berkjubólgu eða lungnaþembu þola illa að vera í miklum tóbaksreyk.

Tóbaksreykur getur valdið hvarmabólgu, jafnvel hjá fullhraustu fólki, og getur valdið
óbærilegri ert ingu hjá fólki með augnlinsur.

Börnum á heimilum þar sem er reykt er mun hættara en öðrum börnum við kvefi og
hvers konar bólgum í öndunarfærum og þar með eyrum. Oft lagast þessi einkenni þegar hætt
er að reykja á heimilinu.

Börnum og unglingum sem alast upp við reykingar á heimilum er miklu hættara við að
byrja reykingar en hinum sem alast upp á reyklausum heimilum. Fordæmi á hér efalaust hlut
að máli en spurning hlýtur þó að vakna um eins konar óbeina og óviljandi ávanabindingu
strax í foreldrahúsum.

Undanfarið hefur fjölgað rannsóknum á skaðlegum áhrifum óbeinna reykinga á lungna-
starfsemi o. fl. Af því sem þegar hefur komið fram má álykta að þau séu meiri en áður var
talið og séu háð heildarreykmagni sem borist hefur til öndunarfæra.

Nýlegar rannsóknir á starfsemi lungna, sem einkum beinast að ástandi smæstu berkju-
pípna og samdráttarhæfni lungna, unnar á um 2000 einstaklingum við Kaliforniaháskóla,
leiddu í ljós að einstaklingar sem störfuðu með reykingafólki (20---40 sígarettur á dag) um
20 ára skeið, en reyktu ekki sjálfir höfðu skerta lungnastarfsemi (um 25-35%) miðað við
sambærilegan hóp sem ekki reykti og starfaði í ómenguðu andrúmslofti.

Hér eru metin áhrif á lungun ein saman en ekki tekið tillit til áhrifa á hjarta- og
blóðrásakerfi, né heldur krabbamein.

Áhrif á lungun ein jafngilda þó áhrifum þess að reykja um 5-10 sígarettur á dag, eða
reykja pípu eða vindla án þess að reykja ofan í sig.

Rannsóknir á um 91 000 giftum konum, húsmæðrum í Japan, sýndu tvöfalda tíðni
lungnakrabbameins hjá þeim konum sem höfðu verið giftar um 20 ára skeið mönnum sem
reyktu 20-40 sígarettur á dag miðað við konur sem giftar voru mönnum sem ekki reyktu.
Allt voru þetta konur sem ekki reyktu sjálfar.

Svipuð var útkoma á rannsóknum í Grikklandi á vegum Harward háskóla.
Mun fleiri rannsóknir styðja kenningar um skaðsemi óbeinna reykinga, og bent hefur

verið á að tíðni lungnakrabbameins hjá Mormónum, sem hvergi er há því að Mormónar
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reykja ekki, er mun lægri íUtah en hjá Mormónum annars staðar í Bandaríkjunum. Liggur
nærri að ætla að reykmengun á vinnustöðum utan Utah eigi hér nokkurn hlut að máli.

Áhrifa óbeinna reykinga fer þegar að gæta í fósturlífi. Nikótín, kolsýrlingur og e. t. v.
fleiri efni tóbaksreyks ná svipuðum eða jafnvel meiri þéttleika í fóstri en í móðurinni sem
reykir.

Bitnar þetta á vexti og þroska fósturs. Fóstur verða pastursminni og hætta á fyrirburðum
og andvana fæddum börnum er mun meiri hjá konum sem reykja.

Börnum mæðra sem reykja á meðgöngutímanum er því búið mun rýrara veganesti út í
lífið en öðrum börnum, og mismunur á þroska eykst jafnvel enn hjá börnum á brjósti
reykjandi mæðra. Þau sjúga ekki einungis mengaða móðurmjólk heldur anda einnig að sér
reykmettuðu andrúmslofti á heimilinu.

3. Tóbaksneysla á Íslandi.
3.1. Þróun síðustu áratuga.

Sú meginbreyting hefur orðið á tóbaksneysluvenjum hér á landi frá fyrstu áratugum
þessarar aldar að neysla munntóbaks og nef tóbaks, sem samanlagt nam þremur fjórðu
hlutum tóbaksinnflutningsins árin 1912-1915, hefur smátt og smátt dregist saman og er nú
hverfandi lítil en sígarettureykingar, sem voru þá rétt að byrja, hafa aukist hröðum skrefum,
enda heildarneysla tóbaks aukist mikið á þessu tímabili.

Sígarettureykingar urðu þó ekki algengar hér fyrr en um og eftir síðari heimsstyrjöld.
Salan óx úr 450 sígaretturn á mann árið 1940 í 900 árið 1950. Er það mesta aukning sem hefur
orðið á einum áratug.

Fyrst urðu sígarettureykingar hér almennar meðal karla en nokkru síðar einnig meðal
kvenna. Árin 1967-68 var svo komið samkvæmt rannsóknum Hjartaverndar á fólki 34
ára-61 árs að tiltölulega mun fleiri konur en karlar reyktu sígarettur. Átti það við um alla
aldursflokka sem könnunin náði til nema hinna allra elstu. Könnun sem Hjartavernd gerði á
20-34 ára gömlu fólki árið 1973 sýndi einnig að tiltölulega miklu fleiri konur en karlar á
þessum aldri reyktu sígarettur, sbr. og það sem síðar segir um reykingar unglinga. Konur
reykja að vísu nokkru minna að jafnaði en karlar en munurinn virðist fara síminnkandi.

Annað sem einkennir þróunina í þessum málum er það að menn hafa undanfarið
almennt byrjað yngri að reykja en áður tíðkaðist. Í því sambandi má m. a. vísa til kannana
sem borgarlæknirinn í Reykjavík lét gera í barna- og gagnfræðaskólum borgarinnar, fyrst
árin 1959 (unglinga- og gagnfræðaskólar) og 1962 (barnaskólar) og aftur árið 1974. Á þeim
árum sem liðu milli kannananna tvö- til þrefaldaðist hlutfallstala reykjandi stúlkna í nær
öllum aldursflokkum frá 12 ára aldri til 17 ára aldurs og daglegar reykingar höfðu farið mjög
í vöxt hjá báðum kynjum. Athyglisvert er að frá og með 13 ára aldri voru daglegar reykingar
algengari meðal stúlkna en pilta. Svo var einnig árið 1978 þegar þriðja könnun borgarlæknis
var gerð í Reykjavík en þá hafði þó dregið verulega úr reykingum barna og unglinga í
borginni (um meira en fjórðung), einkum 12 og 13 ára gamalla.

Eitt helsta einkenni á þróun reykingavenja hér á landi síðustu tvo áratugina er það að
svonefndar filtersígarettur hafa smátt og smátt rutt sér til rúms á markaðnum á kostnað
filterlausra og eru nú meira en fjórir fimmtu hlutar af þeim sígarettum sem hér eru seldar.

Jafnframt hefur tjara og nikótín í reyknum farið minnkandi að vegnu meðaltali. Hver
sígaretta gaf þannig að jafnaði 9% minna nikótín árið 1982 en fimm árum áður svo að dæmi
sé tekið (1,23 mg á móti 1,35 mg).

Árið 1981 var sala á sígaretturn komin upp í 1760 stykki á hvern íbúa eða rúmlega 2400
stykki á hvern íbúa 15 ára og eldri. Hefur hún aldrei orðið jafnmikil á hvorn veginn sem
reiknað er. Önnur tóbakssala hefur hins vegar dregist svo mikið saman að undanförnu að
heildarsala tóbaks í grömmum á hvern íbúa 15 ára og eldri var árið 1981 nokkru minni en
árin 1974---1976 en þá hefur hún mest orðið.
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3.2. Könnun Reykingavarnanefndar.
Á árunum 1980 og 1981 lét Reykingavarnanefnd í samvinnu við Manneldisráð gera

könnun á reykingavenjum fólks á höfuðborgarsvæðinu og nokkrum þéttbýlisstöðum utan
þess. Spurt var einnig um afstöðu til reykinga og takmarkana á reykingum.

Könnunin náði til 237 einstaklinga á höfuðborgarsvæðinu og 142 utan þess. Voru konur
álíka margar og karlar. Meðalaldur þátttakenda var um 38 ár en þeir voru frá 20 ára til 66
ára.

Um 48% þátttakenda sögðust reykja og var hlutur kvennanna nokkru minni en karl-
anna (um 42% og 54%). Utan höfuðborgarsvæðisins reyndust reykingar mun algengari
heldur en í Reykjavík og nágrenni, 55% á móti 44%.

Sígarettureykingamenn voru 35% af öllum hópnum. Þeir reyktu að meðaltali 14 síga-
rettur á dag og höfðu flestir (80 %) byrjað að reyk ja fyrir tvítugsaldur. Könnunin leiddi í Ijós
að fleiri konur en karlar reykja sígarettur (40'Yo á móti 29%). Er það í samræmi við niður-
stöður Hjartaverndar (sjá hér áður).

Athyglisvert er hve stór hluti aðspurðra vildi takmarka reykingar á almannafæri. Mest
fylgi höfðu hömlur á reykingum í almenningsfarartækjum (84%), en mikinn hljómgrunn
höfðu einnig aðgerðir á opinberum stöðum (73%) og á vinnustöðum (57%).

Tæplega fjórðungur þátttakendanna hafði reykt en var hættur. Aðeins fimmti hver
reykingamaður hafði aldrei reynt að hætta. En svo var líka fólk sem hafði aldrei reykt,
tæplega þrjátíu af hundraði aðspurðra.

Af þeim sem reyktu þegar könnunin var gerð sögðust 56% vilja hætta að reykja, enda
töldu nær allir þátttakendur í þessari könnun að reykingar væru heilsuspillandi.

Með því að könnun þessi náði einungis til fárra staða utan höfuðborgarsvæðis og alls
ekki til strjálbýlis og var einnig öðrum takmörkunum háð, t. d. varðandi aldur þátttakenda
og hjúskaparstétt, ber að taka niðurstöður hennar með nokkrum fyrirvara. Þær ættu þó að
gefa verulega vísbendingu um stöðu þessara mála.

Ástæða er til að gera víðtækari kannanir á reykingavenjum landsmanna reglulega, t. d.
annað hvert ár, til þess að hægt sé að gera sér grein fyrir breytingum á hlutfallslegum fjölda
reykingamanna í þjóðfélaginu og öðru sem máli skiptir í mati á því hvert stefnir. Sölutölur
ÁTVR gefa engan veginn fullnægjandi upplýsingar í því efni.

4. Löggjöf um tóbaksvarnir.
Saga skipulagðra afskipta hins opinbera af tóbaksvörnum er ekki löng hér á landi.

Hófust slík afskipti ekki fyrr en löngu eftir að öllum var ljóst að vissar hættur voru samfara
tóbaksreykingum en á því sviði áttu Íslendingar frumherja, Níels Dungal prófessor, en hann
benti þegar á það laust eftir 1950, hversu reykingar væru skaðlegar, og lagði fram röksemdir
sem síðan hafa verið staðfestar. Fyrsta lagaákvæði um tóbaksvarnir hér á landi leit dagsins
ljós 1969, en þá var kveðið á um aðvaranir um skaðsemi tóbaks og að slíkt skyldi merkt
vandlega á umbúðir tóbaksvarnings. Þetta þótti ekki gefast vel enda illa að merkingum
staðið og þær ófullnægjandi. Í reynd má segja að saga opinberra tóbaksvarna hefjist ekki fyrr
en 1971, þegar ákveðið var í lögum um verslun ríkisins með áfengi, tóbak o. fl. að banna
tóbaksauglýsingar utandyra og í kvikmyndahúsum og fjölmiðlum. Enn fremur átti að ráð-
stafa 2%0 af brúttótekjum vegna sölu tóbaks í landinu til þess að vara við tóbaksreykingum
en aðvaranir á sígarettupökkum voru lagðar niður. Í kjölfar þessara breytinga var árið 1972
sett á laggirnar svokölluð samstarfsnefnd um reykingavarnir, en í henni áttu sæti fulltrúar
Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins, Hjartaverndar og Krabbameinsfélags Íslands. Nefndin
hafði það eitt hlutverk að vara við hættu af tóbaksvörum með því að birta auglýsingar
varðandi þessi mál í fjölmiðlum og ráðstafa því fé sem til þessara hluta rann með þetta að
markmiði. Starfaði nefndin til 1977. Lengst af störfuðu í nefndinni Jón Kjartansson forstjóri,
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Sigurður Samúelsson prófessor og Bjarni Bjarnason læknir en eftir andlát Bjarna 1975 tók
Ólafur Bjarnason, prófessor sæti í nefndinni.

Fljótlega kom í ljós að ákvæði um tóbaksauglýsingar í lögunum frá 1971 þjónuðu ekki
þeim tilgangi sem ætlast var til og talið var æskilegt, þar sem tóbaksframleiðendur gátu
haldið uppi auglýsingaherferðum innandyra, t. d. Í matvöruverslunum svo og á skemmti-
stöðum. Enn fremur leituðust þeir við að koma auglýsingaspjöldum svo fyrir að auðvelt væri
að sjá til þeirra utandyra. Einnig efndu tóbaksframleiðendur til samkeppni meðal kaup-
manna um það hver væri duglegastur við sölustarfsemi og voru í boði verðlaun. Mönnum eru
sjálfsagt Í fersku minni þær snörur, sem tóbaksframleiðendur reyndu að leggja fyrir sérsam-
bönd innan íþróttahreyfingarinnar, þótt þeim yrði ekki kápan úr því klæðinu.

Þetta leiddi til þess að á Alþingi 1977 var lagt fram frumvarp tillaga um ráðstafanir til
þess að draga úr tóbaksreykingum og varð það að lögum þá um vorið, lög nr. 27/1977. í
lögunum er lagt blátt bann við hvers konar auglýsingum á tóbaki og tóbaksvarningi hér á
landi og enn fremur er bannað að nota neyslu og hvers konar meðferð tóbaks og tóbaks-
varnings í auglýsingum eða upplýsingum um annars konar vörur eða þjónustu. Samkvæmt
lögunum er ráðherra heimilt að leggja bann við tóbaksreykingum Í húsakynnum, sem eru til
almenningsafnota, og við veitingar heimilda til reksturs langferðabifreiða, flugvéla, farþega-
skipa og leigubifreiða og hvers konar annarra farartækja, sem rekin eru gegn gjaldtöku, er
heimilt að setja skilyrði um reykingabann að nokkru leyti eða öllu leyti í farartækjum. Önnur
nýmæli laganna eru þau að heilbrigðismálaráðherra er fengin heimild til að skipa nefnd til að
annast framkvæmd laganna svo og aðrar aðgerðir til að hamla gegn tóbaksreykingum. Í
kjölfar þessara laga var samstarfsnefnd um reykingavarnir nr. II skipuð. Áttu í henni sæti
Ólafur Ragnarsson ritstjóri, formaður, Ásgeir Guðmundsson skólastjóri og Þorvarður Örn-
ólfsson framkvæmdastjóri. Starfaði nefnd þessi af harðfylgi allt til áramót a 1979--80.

Lög nr. 27/1977 um ráðstafanir til þess að draga úr tóbaksreykingum hafa, að svo miklu
leyti sem þau hafa að geyma hrein fyrirmæli, dugað mjög vel. Ákvæðin um auglýsingabann
hafa náð fram að ganga og hefur þeim verið fylgt svo til brotalaust. Stærsti galli laganna er sá
að þau byggja mikið á heimildum og hafa þær verið vannýttar einhverra hluta vegna. Að vísu
hafa verið bannaðar reykingar í leigubifreiðum með stoð í þessum lögum og í einstaka
stofnunum en um almenna notkun hefur ekki verið að ræða.

Eins og áður hefur fram komið var ákveðið með lögunum 1971 að 2%0af brúttótekjum
ríkisins af tóbakssölu skyldi varið til tóbaksvarna. Með setningu laga nr. 27/1977 varð sú
breyting á að ákveða skyldi á fjárlögum ár hvert hve miklu fé ætti að verja Í þessu skyni. Var
ætlunin efalaust sú að stórauka fjárframlög til þessara mála eins og glögglega kom í ljós á
seinnihluta ársins 1977. Langt er frá því að þeirri stefnu hafi verið haldið. Árið 1980 voru
lagðar 27 milljónir kr. til tóbaksvarna og vantaði 13 milljónir kr. upp á að framlagið svaraði
til 2%0reglunnar, hefði hún verið áfram í lögum, hvað þá að um sé að ræða aukningu. Sá
tvískinnungur sem fram hefur komið í fjárframlögum ríkisins til tóbaksvarna á undanförnum
árum leiðir óhjákvæmilega til þess að úr þeim dregur. Var það þó alls ekki ætlun Alþingis
með samþykkt laganna 1977.

5. Helstu nýmæli frumvarpsins.
1. Í 1. gr. frumvarpsins er lögð til sú stefnuyfirlýsing að lögunum sé ætlað það markmið að

draga úr tóbaksneyslu og þar með því heilsutjóni, sem hún veldur, og að vernda fólk fyrir
áhrifum tóbaksneyslu, þ. m. t. óbeinna tóbaksreykinga.

2. Í 2. gr. eru skýr ákvæði um það, hvað átt sé við með tóbaki. Enn fremur til hvaða annars
varnings lögin nái með hliðsjón af sambærilegri neyslu, þótt ekki innihaldi viðkomandi
varningur tóbak.

3. Í 4. gr. eru lögð til ótvíræð ákvæði um það hver eigi að fara með yfirstjórn tóbaksvarna-
mála, þ. e. a. s. heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra.
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A. Hagnaður fyrir skatt 7%.

(upphæðir i 1000 $)

Ar

1969 l
70 )
1
2
3
4

5
6
7
8
9

1980
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1990
1
2
3
4

Samtals

Hagnaður
f. skatt

1462

- 1944
- 2683

353
814

- 5578
1516
1689
1949
5443
3508
3753
4016
4297
4598
4920
5264
5633
6027
6449
6900
7384
7901
8454
9045

Skattkerfi 66/69
( a II t t im a b i lið )

Greitt
framl.gj ._

115
620
642
602
998

2617
1132
5408
3638
2367
6179
6887
9115
4678
4895
5290
6011
5937
6421
7081
7106
7693
8137
8668
9209
9920

131.366

Skattinn-
eign 31.12

o
o

545
1029
1841
4078
5108
9857

12884
14630
18393
23925
31642
34945
38390
42149
46543
50779
55399
60574
65667
71223
77092
83351
90000
97197

Skattkerfi 66/75
(e. l.okt. 1975)

Greitt
framl.gj.

115
620
642
602
998

2617
709

1484
1485
1506
1533
1348
1600
1600
1600
2018
2706
2895
3098
3314
3546
3795
4061
4345
4649
4975

57.861

Skattinn-
eign 31.12

o
o

545
1029
1841
4078
4466
4711
4968
5339
5159
4401
3564
2505
1190

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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B. HaGnaður fyrir skatt 20%.
(upphæðir í 1000 $)

Skattkerfi 66/69 Skattkerfi 66/75
(all t tím abilið ) Ce . l.okt. 1975)

Hagnaður Greitt Skattinn- Greitt Skattinn-
Ár f. skatt fr am1. gj. eign 31. 12 fram 1. gj . eign 31. 12

1969 ? 1462 115 0 115 0
1970 620 0 620 0

1 - 1994 642 545 642 545
2 - 2683 602 1029 602 1029
3 353 998 1841 998 1841
4 814 2617 4078 2617 4078
5 - 5578 1132 5108 709 4466
6 1516 5408 9857 1484 4711
7 1689 3638 12884 1485 4968
8 1949 2367 14630 1506 5339
9 5443 6179 18393 1533 5159

1980 10022 6887 20668 3577 5799
1 10724 12372 28091 3753 6379
2 11474 8229 31145 4016 7014
3 12277 8695 34324 4297 7718
4 13137 9356 37798 4598 8490
5 14056 10662 41888 4920 9339
6 15040 10592 45798 5264 10273
7 16093 11402 500(,9 5633 11301
8 17220 12411 54871 6027 12431
9 18425 12809 59565 6449 13674

1990 19715 13795 6[,693 6900 15041
1 21094 14666 70107 7383 16545
2 22571 15653 75877 7900 18200
3 24151 16683 82002 8453 20020
4 25842 17918 88639 9045 22022

------
Samtals 206.448 100.526
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FYLGISKJAL 4

Rökstuðningur með töflu 8.

Sumar færsInanna í töflu 8, einkum varðandi breytileika

framleiðslugjalds, veltugjalds og hagnaðargjalds og áhrif

þessara gjalda á framleiðslumagn, gætu e.t.v orkað tvímælis.

Hér verða því færð nokkur rök fyrir þessum færslum.

Umræddum þremur skattkerfum má lýsa sem hér segir:

(1) Framleiðslugjald : Tl = a.Y,

~ar sem Y er framleiðslumagn og a er f r-arn Le Lðs Lug j a Ld
a einingu.

(2) Veltugjald T2 = b'P·Y,

þar sem P er álverð og b er jaðarskatthlutfall.

(3) Hagnaðargjald : T3 = e.H,

þar sem H er hagnaður og e er jaðarskatthlutfall.

Eðlilegt er að gera ráð fyrir því að

(4) E (Tl) = E (T2)= E (T
3
),

þar sem E ( ) táknar v ong ild i.

Gert er ráð fyrir því, að hagnað fyrir skatt megi rita sem

( 5 ) H = p. Y - e (Y) = p. Y - d· Y - e = (P -d ) . Y - e,

þar sem e (y) táknar framleiðslukostnað og e s-o fastan kostnað.

Breytileiki ("variance"), hinna þriggja skattkerfa er

( 5 ) Var Tl a 2. Var Y

Var T 2 b 2. Var p. Y

Var T 3 (c·f)2 Var p·Y, ef (p-d) = p v f þ.e. breytilegur

kostnaður og afurðaverð breytist eins.

2 2Af (1+) og (5) leiðir að (e- f) > b , þess vegna

( 7 ) IVar T 3 > Var T 2 I

Nú er gert ráð fyrir því, að fyrirtækið hámarki hagnað.

Þá gildir eftirfarandi:

(8) Skattur Tl:

Ef P -d - a > 0 ~ Y

Ef p-d-a e 0 =þ> Y

Ymax

Ymin

Ymax er hámarksframleiðsla

Ymin er lágmarksframleiðsla
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( 9 ) Skattur T2:

Ef FCl-b) - d > 0 .,:. Y Ymax

Ef F)l-b) d '< 0 '9 Y Ymin

(10) Skattur T3
Ef p+ d > 0 ~ Y Ymax

Ef p+d :> 0 ~ Y v .r m i n

Niðurstaðan er þv í su, að

(11) ~(T3) ~ Y~

( 12 ) Y ( T 3) ~ Y ( T 2 )

þar sem Y (T3) táknar framleiðslu við skattkerfi

T3 o.s.frv.

Ennfremur er mjög líkleg t, að

Að síðustu ma geta þess, að

(14) I Y ( T 3 )

þar sem To táknar fast skattgjald.
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FYLGISKJAL 5

Áhrif mismunandi forsendna um súrálsverð
á framleiðslugjald íSAL, 1974 - 1979.

Reiknuð hafa verið fjögur dæmi um áhrif mismunandi súráls-
verðs á framleið$lugjald íSAL. í fyrsta dæminu er miðað við
það súrálsverð, sem íSAL greiðir skv. reikningum sínum. í öðru
dæminu er miðað við að súrálsverð sé í samræmi við útflutnings-
skýrslur frá Ástralíu, sbr. skýrslu vinnuhóps um kaup íSAL á
súráli Alusuisse 3.12 1980. í þriðja dæminu er miðað við
meðalútflutningsverð súráls frá Ástralíu skv. sömu skýrslu.
f fjórða dæminu er miðað við meðalútflutningsverð súráls frá
Ástralíu að viðbættum 10%.

Rétt er að leggja á það áherslu, að umræddir útreikningar
eru, af ým sum ástæðum, mj ög ónákvæm ir. Niðurstöður þeirra
ber einungis að skoða sem grófa ábendingu um það framleiðslu-
gjald, sem íSAL hefði borið að greiða, ef súrálsverðið hefði
verið það sem við er miðað hér að ofan.

Niðurstöður dæmanna fjögurra eru sýndar í eftirfarandi
töflu:

F I· . Id 1) , 1000 US $ram e í.ö s Lu g j a l. •

Súrálsverð Súrálsverð Súrálsverð
Súrálsverð skv. útfl.- skv. meðal- skv. meðal-
skv. reikn. skýrslum útfl. verði útfl.verði frá

Ár íSAL frá Ástralíu frá Ástralíu Ástralíu + 10%----

1974 417 4. 525 4. 525 4.247
1975 466 725 938 466
1976 1.484 2. 739 2.296 1.806
1977 1. 485 2.435 1. 996 1.830
1978 1.506 2. 505 1.957 1.957
1979 2.252 4.933 3.794 3.143

SAMTALS 7.610 17.862 15.506 13.449

1) Þ.e. framleiðslugjald
+ breyt. á skattinneign.

400



F.YLGISKJAL 6

Skatttekjur 1969-1980 Töflur.

Hér á eftir eru birtar töflur, sem syna skatttekjur
íslands af þremur mismunandi skattkerfum.

í fyrstu töflunni er yfirlit yfir framleiðslu, útflutn-
ing og birgðahald íSAL á tímabilinu 1969-1980.

í annari töflunni er birt yfirlit yfir raunverulegar
skatttekjur íslands, myndun skattinneignar íSAL og vexti
af henni, skv. þeim skattkerfum sem giltu á herju ár i,
þ.e. skattkerfinu 66/69 til 1975 og skattkerfinu 66/75 eftir
1. okt. 1975.

í þriðju töflunni eru sýndar skatttekjur íslands, skatt-
inneign íSAL og vextir af henni á ári hverju miðað við það,
að skattkerfið 66/69 hefði gilt allt tímabilið og rekstur
íSAL hefði verið óbreyttur.

í fjórðu töflunni er yfirlit yfir reiknaðar skatttekjur
íslands 1969-1980 ef skattkerfið 66/75 hefði gilt allt tíma-
bilið og rekstur íSAL hefði verið óbreyttur.
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Fylgiskjal X

Þorgeir Örlygsson

GREINARGERÐ
UM ENDURSKOÐUN

ÁLBRÆÐSLUSAMNI NGAN NA
MEÐ LAGASETNINGU

Greinargerð þessi er tekin saman að beiðni
iðnaðarráðuneytisins.

Október
1982
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EFNISYFIRLIT

1.0.
2.0.

Inngangur .
Meginmarkmið þau, er Íslendingar hugðust ná með samningum við Swiss
Aluminium Ltd., eins og markmiðum þessum er lýst ígreinargerð með lögum
nr. 76 frá 13. maí 1966 .
2.1. Samningar án áhættu fyrir Íslendinga .
2.2. Gengistrygging skattgjalds og tekna af raforkusölu .
2.3. Ýmis þjóðhagslegur ávinningur af samningagerðinni .
2.4. Samantekt .
Lög þau, er um álbræðsluna gilda .
3.1. Lagagrundvöllur samninganna .
3.2. Tilvísun samninganna til reglna þjóðaréttarins .
Endurskoðunarákvæði álbræðslusamninganna. Hugleiðingar um afstöðu Ís-
lensks réttar til breytinga á samningsákvæðum með lagasetningu .
4.1. Almennt .
4.2. Ákvæði aðalsamnings um endurskoðun .
4.3. Markmið skattlagningar í formi framleiðslugjalds .
4.4. Felur aðalsamningurinn í sér afsal lagasetningarvalds um skattamál-

efni álbræðslunnar? .
4.5. Vernd 67. gr. stjórnarskrárinnar .
4.6. Nánar um markmið skattlagningar .
4.7. Löggjöf, er hefði það að markmiði að ná fram leiðréttingu samnings-

ákvæða .
4.8. Áhrif forsendubrests .
4.9. Rafmagnssamningur Landsvirkjunar og ÍSALS .
4.10. Ákvæði aðal- og rafmagnssamnings um breytingu samningsákvæða

rafmagnssamningsins .
4.11.Aðild að kröfu um leiðréttingu .
4.12. Álagning skatta eða gjalda á ÍSAL vegna raforkukaupanna .
4.13. Setning laga um lágmarksverð á raforku .
4.14. Málshöfðun til viðurkenningar á rétti til hækkaðs orkuverðs vegna

breyttra aðstæðna .
4.15. Setning laga um leiðréttingu orkuverðs samkvæmt rafmagns-

samningi ÍSALS og Landsvirkjunar .
Réttur til einhliða breytinga á samningsákvæðum vegna breyttra aðstæðna
eftir gerð samnings .
S.l. Almennt .
5.2. Meginreglan um að samninga beri að halda .
5.3. Afleiðingar þess, að forsendur loforðsgjafar bregðast .
5.4. Heimildin til þess að víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum
5.5. Þýðing einstakra sérlagaákvæða um heimildir til þess að leiðrétta

ósanngjörn samningsákvæði .
5.6. Viðhorf á Norðurlöndum .
5.7. Úrlausnir Íslenskra dómstóla .

3.0.

4.0.

5.0.

bls.
5

6-10
7
8

8-10
10

10-12
10-11
11-12

12-27
12-14

14
14-15

15-17
17-18
18-19

19-21
21

21-22

22
22-24
24-25
25-26

26

26-27

27--44
27
27

27-29
29-30

30
31-32
32-34

407



5.8. Úrlausnir norskra dómstóla .
5.9. Nánar um heimildina til þess að víkja til hliðar ósanngjörnum samn-

ingsákvæðum .
6.0. Nánar um þýðingu tilvísunar aðal- og rafmagnssamninga til þjóðréttarreglna

6.1. Almennt um réttarstöðu útlendinga og erlendra fjárfestingaraðilja
samkvæmt þjóðréttarreglum .

6.2. Um skerðingu eigna og réttinda útlendinga .
6.3. Afstaða aðalsamningsins til eignaskerðinga og mismununar .
6.4. Brot ríkis á samningsskyldum sínum við erlenda aðilja .

34-40

40-44
44-48

45
46
47

47-48

Skrá yfir tilvitnuð rit:

1) Alþingistíðindi.
2) Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, 3. útg. 1972.
3) Benedikt Sigurjónsson: Inflation og tillempning av avtaler. Umræður á 28. norræna

lögfræðingamótinu, bls. 130-135.
4) Carl August Fleischer: Hovedpunkter i Folkeretten, 3. útg.

Jussens Venn er, 1975.
Lov og Rett, 1976.

5) Carl Jakob Arnholm: Privatrett I, 1964.
6) Frede Castberg: Folkerett, 2. útg. 1948.
7) Gaukur Jörundsson: Um eignarnám, 1969.
8) Gunnar G. Schram: Kaflar úr þjóðarétti, 1976.
9) Ian Brownlie, Principles of International Law, 2. útg. 1977.

10) Johs. Andenæs: Lov og Rett, nr. 10, 1977.
Norsk Juridisk Tidskrift nr. 10 1977.

ll) Karsten Gaarder: Forelæsninger over kjöp, 1970.
12) Kristen Andersen: K jöpsrett, 1965.
13) NOU: 1976: 34.
14) Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, 1978.
15) Ólafur Lárusson: Eignaréttur, MCML.
16) Páll Sigurðsson: Þættir úr fjármunarétti XIII, 1977.
17) Skýrsla stóriðjunefndar til ríkisstjórnarinnar um aluminiumverksmiðju og stórvirkjun,

11. nóvember 1964.
18) Skýrsla ríkisstjórnarinnar til Alþingis um athugun á byggingu aluminiumverksmiðju á

Íslandi, 5. maí 1965.

408



1.0. Inngangur.
Með bréfi iðnaðarráðuneytisins dags. 20. júní 1982 óskaði ráðueytið þess, að ég undir-

ritaður tæki saman álitsgerð um réttarstöðu íslenska ríkisins gagnvart Swiss Aluminium Ltd.,
ef gerðar yrðu breytingar á íslenskri löggjöf, sem leiða myndu til hærra orkuverðs eða hærri
skatta en er samkvæmt núverandi framkvæmd á samningum aðilja um álbræðsluna í
Straumsvík.

Efnisskipan álitsgerð ar þessarar er í meginatriðum þannig, að í 2. þætti er greint frá
þeim meginmarkmiðum, sem Íslendingar hugðust ná með samningum við Swiss Aluminium
Ltd. Er þar fyrst og fremst stuðst við lýsingu í greinargerð með frumvarpi til laga nr.
76/1966, þ. e. lögunum um lagagildi aðalsamningsins. Í 3. þætti er greint frá þeim lögum, er
um samningana um álbræðsluna í Straumsvík gilda, þ. e. a. s. þeim lögum, er beita ber við
lausn deilumála í millum aðilja álbræðslusamninganna. Í 4. þætti er greint frá ákvæðum í
aðal- og rafmagnssamningunum um rétt til endurskoðunar samningsákvæða. Þá er og að því
hugað í 4. þætti, hvert ætla megi að sé almennt viðhorf íslensks réttar til einhliða breytinga
samningsákvæða með lagasetningu, almennri eða sérstakri, þ. e. hvort hægt sé að grípa inn í
samningssamband með lagasetningu og breyta þannig réttindum og skyldum samningsaðilja.
Er þá við það miðað, að annar af samningsaðilum neiti að fallast á endurskoðun samnings-
ákvæða. Í 5. þætti er að því hugað, hvaða skilyrði þurfi að vera fyrir hendi til þess að annar
samningsaðili geti krafist leiðréttingar samningsákvæða þrátt fyrir andmæli viðsemjanda
síns. Eru þar fyrst og fremst teknar til skoðunar reglur íslensks réttar um réttaráhrif þess að
forsendur loforðsgjafar bresta annars vegar, og svo hins vegar hverjar heimildir samnings-
aðili hefur til þess að krefjast leiðréttingar samningsákvæða, þegar viðkomandi samnings-
aðili telur samning leiða til ósanngjarnrar niðurstöðu í sinn garð. Greint er frá úrlausnum
íslenskra dómstóla, er varða framan~reind atriði og þær úrlausnir bornar saman við úrlausnir
norskra dómstóla um svipuð atriði. 16. þætti er um það fjallað, hverja þýðingu tilvísun aðal-
og rafmagnssamningsins til reglna þjóðaréttarins hefur. Er þar greint frá hinu svissneska
þjóðerni ÍSAL og það kannað, hverjar skorður hið erlenda þjóðerni fyrirtækisins og fram-
angreind tilvísun samninganna til þjóðréttarreglna setur löggjafarhæfi íslenska ríkisins um
málefni álbræðslunnar.

Rétt er að taka fram, að þegar álitsgerð þessi er skrifuð, er ekki vitað, hvort breytingar
verði gerðar á samningunum um álbræðsluna í Straumsvík né heldur, hvernig að slíkum
breytingum verður staðið, ef í þær verður ráðist með lagasetningu. Umfjöllun og niðurstöður
álitsgerðarinnar verða því að skoðast í ljósi þessa. Af þessu leiðir, að í álitsgerðinni er fremur
lýst almennum viðhorfum íslensks réttar til þeirra álitaefna, sem til umfjöllunar eru tekin, en
hliðsjón höfð af áðurgreindum samningum umálbræðsluna í Straumsvík og hugsanlegum
breytingum á samnings ákvæðunum með lagasetningu.

Þá er ennfremur rétt að taka fram, að álitsgerðin sem slík felur ekki í sér sjálfstætt mat á
því, hvort forsendur samningsgerðar af hálfu Íslendinga séu brostnar eða hvort hin tilteknu
samningsákvæði leiði til ósanngjarnrar niðurstöðu í garð Íslands sem samningsaðilja. Hins
vegar er í álitsgerðinni leitast við að lýsa þeim réttarúrræðum, sem tiltæk eru íslenska
ríkisvaldinu, ef niðurstöður kannana leiða í ljós, að forsendur samningsgerðar eru brostnar
eða að samningsákvæðin leiði til ósanngjarnrar niðurstöðu.

Framangreint bréf iðnaðarráðuneytisins frá 20. júní 1982 er hér birt í heild:

"Hr. Þorgeir Örlygsson, lögfr.
Garðsenda 1
108 REYKJAVÍK
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1/141.0 20. júní 1982.

Ráðuneytið hefur um nokkurt skeið átt í viðræðum við Swiss Aluminium Ltd. um
endurskoðun samningsákvæða um álbræðsluna í Straumsvík. Hefur ráðuneytið m. a. gert
kröfu um leiðréttingu orkuverðs rafmagnssamnings Landsvirkjunar og Ísals og jafnframt um
breytingu skattlagningarreglna aðalsamnings ríkisstjórnarinnar og Swiss Aluminium Ltd.
Samningaviðræður þessar hafa ekki leitt til neinnar niðurstöðu og Alusuisse neitað að fallast
á breytingar samningsákvæða.

Ráðuneytið telur forsendur framangreindra samningsákvæða aðal- og rafmagns-
samnings brostnar og að samningsákvæði þessi, sérstaklega þó verðákvæði rafmagnssamn-
ings, ósanngjörn í garð Íslands sem samningsaðila.

Ráðuneytið hefur ákveðið að fara þess á leit við yður, að þér takið saman greinargerð
um réttarstöðu íslenska ríkisins gagnvart Swiss Aluminium Ltd., ef gerðar yrðu breytingar á
íslenskri löggjöf sem leiða myndu til hærra orku verðs eða hærri skatta en er samkvæmt
núverandi framkvæmd á samningum aðila. Er þess óskað að í greinargerð yðar verði m. a.
fjallað um eftirfarandi atriði:

1. Hvert ætla megi að sé viðhorf íslensks réttar til einhliða breytinga samningsákvæða með
lagasetningu, almennri eða sérstakri, þ. e. hvort hægt sé að grípa inn í samningssamband
með lagasetningu í því skyni að breyta þar réttindum og skyldum samningsaðila.

2. Hvert ætla megi að sé viðhorf íslensks réttar til einhliða breytinga á samningsákvæðum
vegna breyttra aðstæðna eftir að samningur var gerður.

3. Hverja þýðingu tilvísun aðal- og rafmagnssamnings til reglna þjóðaréttarins hefur. Er
þess óskað í þessu sambandi, að gerð verði grein fyrir því, á hvern hátt Swiss Aluminium
Ltd. og Ísal geti notið verndar þjóðréttarreglna, ef til einhliða breytinga á samnings-
ákvæðum kemur.
Þess er óskað, að greinargerð yðar fjalli um almenn viðhorf íslensks réttar til þeirra

álitaefna, sem greind eru í l. og 2. lið hér að ofan, en þó með hliðsjón af áðurgreindum
samningum og hugsanlegum breytingum á ákvæðum samninganna vegna breyttrar löggjafar.

Hjörleifur Guttormsson
IHalldór J. Kristjánsson"

2.0. Meginmarkmið þau, er Íslendingar hugðust ná með samningum við Swiss Aluminium
Ltd., eins markmiðum þessum er lýst ígreinargerð með lögum nr. 76 frá 13. maí 1966.
Með lögum nr. 76 frá 13. maí 1966 var samningi íslensku ríkisstjórnarinnar og Swiss

Aluminium Ltd. um byggingu og rekstur álbræðslu í Straumsvík frá 28. mars 1966 veitt
lagagildi hér á landi. Í athugasemdum með frumvarpi tillaga um lagagildi samningsins er að
finna upplýsingar um meginmarkmið Íslendinga með samningsgerðinni. Í athugasemdum
þessum er einnig að finna skýringar á einstökum ákvæðum fylgisamninganna. Í þeim þætti,
er hér fer á eftir (2.0.), verður leitast við að lýsa forsendum samningsgerðar eins og þeim er
lýst í athugasemdum með lagafrumvarpinu og í skýringum með fylgisamningunum.

Rétt er að geta þess, að frekari upplýsingar um forsendur samningsgerðar af hálfu
Íslendinga er að finna í ýmsum öðrum gögnum. Má þar sérstaklega til nefna 1) skýrslu
stóriðjunefndar til ríkisstjórnarinnar um aluminiumverksmiðju og stórvirkjun, dags. ll. nóv.
1964 og 2) skýrslu ríkisstjórnarinnar til Alþingis um athugun á byggingu aluminumverk-
smiðju á Íslandi, lögð fram 5. maí 1965.

Að svo stöddu þykir rétt að miða einvörðungu við lýsingu á forsendum í athugasemdum
með áðurgreindu staðfestingarlagafrumvarpi. Ef til þess kemur hins vegar að undirbúa
lagasetningu, er áhrif hefði á samningana um álbræðsluna í Straumsvík, eða ef undirbúa þarf
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málshöfðun á hendur Swiss Aluminium Ltd., yrði óhjákvæmilegt einnig að líta til tveggja
áðurgreindra skýrslna og þeirra forsendna fyrir samningsgerð, er þar koma fram. Sem dæmi
má nefna, að í skýrslu ríkisstjórnarinnar til Alþingis, er lögð var fram 5. maí 1965, kemur
glögglega fram, að á þeim tíma, er álsamningarnir voru í undirbúningi, óttuðust menn
nokkuð samkeppnina við aðrar orkutegundir, þ. e. a. s. jarðgas og kjarnorku. Í skýrslu
þessari segir orðrétt á bls. 19: "Fyrirsjáanlegt þykir, að í náinni framtíð verði reistir kjarn-
orkuofnar til vinnslu á fersku vatni úr sjó, sem jafnframt mundu verða látnir knýja raf-
magnsstöðvar, sem boðið gætu mjög lágt raforkuverð og auk þess má reikna með miklum
framförum á sviði kjarnorkustöðva yfirleitt og eru sumar þeirra þegar boðaðar. Þá er og þess
að gæta, að jarðgasstöðvar eru álitnar verða skæðir keppinautar, sérstaklega þar sem jarð-
gasið er að finna í námunda við stór iðnaðarsvæði, sbr. Holland, Norðursjó og Frakkland og
fleira mætti telja. Það má því telja víst, að ef ekki tekst að koma upp aluminiumiðnaði á
Íslandi mjög fljótlega sé mjög vafasamt, að það takist yfirleitt. Að minnsta kosti er áhættan
við að bíða mjög mikil. Aðalskilyrðið fyrir að þetta megi takast er, að hægt sé að bjóða
hagstætt raforkuverð, sérstaklega við fyrstu framkvæmd, og er nánar vikið að því síðar."
Þyrfti rækilegrar könnunar við á því atriði, hversu veigamikil ákvörðunarástæða fyrir samn-
ingagerð við Swiss Aluminium Ltd. óttinn við kjarnorkuna og jarðgasið var á sínum tíma.

Við lestur á eftirfarandi lýsingu á forsendum samningsgerðar eins og þeim er lýst í
athugasemdum með staðfestingarlagafrumvarpinu er rétt að hafa í huga, að tölur í íslenskum
krónum eru í "gömlum krónum" og miðað er við gengi dollars eins og það var á þeim tíma, er
álsamningarnir voru í undirbúningi.

2.1. Samningar án áhættu fyrir Íslendinga.

Á bls. 1249 í athugasemdum með lagafrumvarpinu (hér eftir nefnd greinargerðin, Al-
þingistíðindi 1965 A hluti) er þess getið, að öllum atvinnurekstri og framkvæmdum fylgi
nokkur áhætta og hafi Íslendingar ekki farið varhluta af slíku. Mikilvægt sé fyrir Íslendinga
að nýjar atvinnugreinar hafi ekki í för með sér aukna áhættu "og hefur það sjónarmið mjög
verið ríkjandi í viðræðum og samningum, sem fram hafa farið við hið svissneska fyrirtæki að
undanförnu" segir í greinargerðinni. Síðan segir: "Í samningum þeim, sem nú liggja fyrir við
Alusuisse, hefur verið reynt að ganga svo frá hnútunum, að áhætta Íslendinga af fyrirtækinu
væri sem allra minnst, og fyrirtækið skilaði örugglega viðunandi tekjum í íslenska þjóðar-
búið. Lögð hefur verið áhersla á það, að Alusuisse taki á sig miklar skuldbindingar í þessu
efni, svo að hagur Íslendinga væri sem best tryggður og tekjur af álbræðslunni öruggar og
jafnar". Síðan segir í greinargerðinni að mikilvægust í þessu efni séu ákvæðin um lágmarks-
greiðslu fyrir raforku og um skuldbindingu Alusuisse um að lækka aldrei framleiðslu ál-
bræðslunnar á Íslandi meira hlutfallslega en í öðrum álbræðslum sínum. Á bls. 1250 segir
svo: "Óhætt er að fullyrða, að skuldbindingar Alusuisse í þessum efnum eru miklu meiri en
almennt tíðkast og óvenjulega fast um það búið, að fyrirtækið skili öruggum tekjum í
þjóðarbúið ... Það hefur hins vegar verið eindregið mat ríkisstjórnarinnar og annarra sem
um mál þetta hafa fjallað, að nauðsynlegt væri að forðast alla áhættu í þessum efnum, svo
sem kostur væri, svo að þessi framkvæmd yrði til þess að auka öryggi í þjóðartekjum Íslands
en ekki til að draga úr því. Áhættuhlið málsins verður hins vegar ekki metin til fulls nema
einnig sé metin sú áhætta, sem Íslendingar taka á sig í sambandi við Búrfellsvirkjunina sjálfa.
Hér skiptir að sjálfsögðu einna mestu máli hinn fasti samningur um greiðslu á lágmarks-
magni af raforku frá álbræðslunni, er tryggir fjárhagslegan grundvöll virkjunarinnar um
langa framtíð. Hefur áður verið sýnt fram á, hvernig tekjur af rafmagnssamningnum við
álbræðsluna, sem verða í erlendum gjaldeyri, standa undir öllum erlendum skuldbindingum,
sem Landsvirkjun verður að taka á sig vegna lána til Búrfellsvirkjunar." Síðar er það rakið á
bls. 1250 í greinargerðinni, að í tveimur greinum geti verið um að ræða áhættu fyrir Lands-
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virkjun í sambandi við þessa framkvæmd, annars vegar áhætta, sem fólgin sé í því að bygging
virkjunarinnar reynist dýrari en áætlanir hafi gert ráð fyrir, og hins vegar sú óvissa, sem
skapast geti vegna ístruflana. Á bls. 1251 segir svo í lok þess kafla, er um áhættu fyrir
Íslendinga fjallar: "Að öllu þessu samanlögðu verður því ekki séð, að Íslendingar taki á sig
neina óeðlilega áhættu með þeim rafmagnssamningi, sem fyrirhugað er að gera við álbræðsl-
una. "

Í þeim kafla greinargerðarinnar, er fjallar um áhrif byggingar álbræðslu á raforkuverð
og afkomu Landsvirkjunar segir á bls. 1251, að fjárhagslegur grundvöllur Búrfellsvirkjunar
gjörbreytist, ef hægt sé að selja verulegt orkumagn til nýs iðnaðar eins og álbræðslu. Á bls.
1253 segir: "Í rafmagnssamningum við álbræðsluna er samið um sölu raforku til langs tíma
og með þeim skilmálum, að greiðsla komi fyrir orkuna, hvort sem álbræðslan þarf á henni að
halda eða ekki. Með löngum og föstum samningi er stefnt að því að tryggja tvennt, sem
Íslendingum er mjög nauðsynlegt. Í fyrsta lagi dregur hinn langi og fasti samningur úr áhættu
þeirri, sem Íslendingar taka á sig, með því að leggja í svo stóra og fjárfreka framkvæmd sem
Búrfellsvirkjun er, og afla að miklu leyti fjár til hennar með lánum. Í öðru lagi er samning-
urinn þess eðlis, að hann greiðir stórlega fyrir lántökum til virkjunarinnar, en segja má, að
hið erlenda fyrirtæki, sem ábyrgist rafmagnssamninginn taki að verulegu leyti á sig áhættuna
af erlendu lánunum."

2.2. Gengistrygging skattgjalds og tekna af raforkusölu.
Eins og 13. gr. rafmagnssamnings Landsvirkjunar og Íslenska álfélagsins hf. ber með

sér, er rafmagnssamningurinn gerður í bandaríkjadölum. Í athugasemdum með rafmagns-
samningnum er enga skýringu á þessu atriði að finna, en á bls. 1254 í greinargerðinni með
staðfestingarlagafrumvarpinu segir hins vegar: "Hér skiptir það einnig miklu máli, að
rafmagnssamningurinn er gerður í bandaríkjadölum, en það er sama mynteining og í flestum
þeirra erlendu lána, sem til virkjunarinnar verða tekin. Þegar haft er í huga, að endur-
greiðslur og vextir eru meginútgjaldaliðir vatnsaflsvirkjana, þýðir þetta í raun og veru, að
tekjurnar séu verðtryggðar eða gengistryggðar, svo að samningurinn væri Íslendingum jafn-
mikils virði, þótt verðlagsbreytingar ættu sér stað."

Samkvæmt gr. 25.01. í aðalsamningi ríkisstjórnarinnar og Alusuisse skal Alusuisse
greiða eitt framleiðslugjald í stað almennra skatta. Samkvæmt gr. 25.02. í aðalsamningnum
er grunnhæð framleiðslugjaldsins tiltekin í bandaríkjadölum á hverja smálest útskipaðs áls
eða umframbirgða. Á bls. 1234-1235 í greinargerðinni segir orðrétt um þetta atriði:
"Grunnhæð framleiðslugjaldsins er tiltekin í málsgrein 25.02. í bandaríkjadölum og er
skattgjaldið að því leyti til gengistryggt. "

2.3. Ýmis þjóðhagslegur ávinningur af samningagerðinni.

Í greinargerðinni er að finna ítarlega umfjöllun um ýmis þjóðhagsleg áhrif af byggingu
álbræðslu. Skal þess helsta, er þar kemur fram, nú getið.

2.3 .1. Áhrif á rekstrarafkomu Landsvirkjunar.
Á bls. 1242 í greinargerðinni er frá því sagt, að gerður hafi verið víðtækur tölulegur

samanburður á því, hver muni verða afkoma Landsvirkjunar, ef ráðist væri í Búrfellsvirkjun
án rafmagnssamnings við álbræðslu annars vegar og með slíkum samningi hins vegar. Segir,
að samanburður á þessum tveimur leiðum í raforkumálum hafi leitt í ljós eftirfarandi megin-
niðurstöður: "Sé litið á rekstrarafkomu Landsvirkjunar fram til ársins 1985 eins og hún
mundi vera samkvæmt hvorri leiðinni fyrir sig, kemur í ljós, að samanlagður tekjuafgangur
fram til ársins 1985 mundi án vaxta vera 700 milljónum kr. meiri, ef gerður yrði rafmagns-
samningur við álbræðslu. Er þá búið að reikna inn í dæmið allan kostnað af byggingu nýs
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orkuvers, er kæmi í stað þess hluta Búrfellsvirkjunar, er framleiddi raforku fyrir álbræðsl-
una." Þá segir á bls. 1243: "Loks er svo rétt að benda á, að hér hefur aðeins verið rætt um
afkomu Landsvirkjunar fram til ársins 1985, en eftir þann tíma mun rafmagnssamningurinn
við álbræðsluna halda áfram að skila Landsvirkjun miklum umframtekjum árlega. Um 22
árum eftir að virkjunin tekur til starfa verða öll lán hennar fullgreidd, svo að allar tekjur
álbræðslunnar að frádregnum tiltölulega litlum árlegum rekstrarkostnaði munu þá verða
hreinn greiðsluafgangur fyrir raforkukerfið. "

Á bls. 1248 í greinargerðinni segir: "Á móti þessu kemur svo hitt, að með samningi við
álbræðsluna fást beinar gjaldeyristekjur fyrir orkusölu, er standa munu undir öllum lán-
tökum til Búrfellsvirkjunar. Fyrstu 25 árin verða tekjur af raforkusölu til álbræðslunnar um
400 milljón kr. hærri en samanlagðar greiðslur vaxta og afborgana af Búrfellsvirkjuninni
allri ásamt varastöðvum .... Með samningi við álbræðsluna má segja, að hið erlenda fyrir-
tæki taki á sig allar byrðar vegna afborgana vaxta af lánum til BúrfeÍlsvirkjunar í erlendum
gjaldeyri, svo að þau munu ekki þrengja að getu Íslendinga til að leggja fjármagn í aðrar
framkvæmdir. "

Á bls. 1251-1254 í greinargerðinni er ítarlega fjallað um áhrif byggingar álbræðslu á
raforkuverð og afkomu Landsvirkjunar. Segir fyrst, að gerðir hafi verið nýir reikningar um
afkomu Landsvirkjunar byggðir á grundvelli lokaupplýsinga, sem fyrir liggi. Segir á bls. 1252
að fjárhagslegur grundvöllur Búrfellsvirkjunar gjörbreytist, ef hægt sé að selja verulegt
orkumagn til nýs iðnaðar. Gerðar hafi verið nákvæmar rekstraráætlanir fyrir Landsvirkjun í
heild allt fram til ársins 1985, þar sem borin hafi verið saman rekstrarafkoma kerfisins með
og án álbræðslu. Orðrétt segir: "Samkvæmt því væri nettóhagnaður án vaxta 702 millj. kr.
hærri fram til ársins 1985, ef um sölu til álbræðslu væri að ræða ... Í öllum þessum reikning-
um hefur verið reiknað með því raforkuverði, sem um hefur verið samið, en það er 12,9
aurar á kW stund fyrstu árin, en 10,75 aurar eftir að álbræðslan hefur náð fullum afköstum
... Hagnaður Landsvirkjunar af sölusamningnum við álbræðsluna liggur fyrst og fremst í

því, eins og komið hefur fram af þeim tölum, sem hér hafa verið raktar, að hægt verður að
ráðast í miklu stærri og hagkvæmari virkjun og tryggja sölu á orku frá henni frá upphafi. Er
þetta raforkuverð í raun og veru mjög hagstætt fyrir Landsvirkjun og neytendur hennar,
enda þótt það sé ekki nema lítið fyrir ofan meðalframleiðslukostnað. Munu umframtekjur
Landsvirkjunar á tímabilinu fram til 1985 nema 700 millj. kr., en eftir 25 ár verður virkjunin
að fullu greidd niður, svo að langmestur hluti tekna af sölu til álbræðslunnar, en þær eru yfir
110 millj. kr. á ári, verður þá hreinn hagnaður."

2.3.2. Lægra raforkuverð og örari uppbygging raforkukerfisins á Íslandi.
Í þeim kafla greinargerðarinnar, er um áhrif álbræðslu á þróun raforkumála fjallar, segir

svo á bls. 1243: "Sú mikla lækkun á framleiðslukostnaði raforku fyrir innanlandsmarkað,
sem samningur við álbræðslu gerir mögulega, gæti að sjálfsögðu komið fram annað hvort í
lægra raforkuverði eða örari uppbyggingu raforkukerfisins, eftir því hvað þætti þjóðhagslega
hagkvæmara. Að því er raforkuverðinu viðkemur, sýna útreikningar, að raforkukostnaður á
árunum 1969-1980 mundi verða 28% hærri, ef Búrfellsvirkjun væri eingöngu byggð fyrir
almenningsnotkun og enginn sölusamningur gerður við álbræðslu ... Sé allur hagnaðar-
mismunur á þessum tveimur leiðum lagður í nýja stórvirkjun á móti 50% lánsfjáröflun
annars staðar að, mundi það t. d. nægja ríflega fyrir virkjun Dettifoss."

Á bls. 1251 segir: "Ef draga á saman niðurstöður þess mats, sem hér hefur farið fram á
þjóðhagslegum áhrifum álbræðslu, eru þær í aðalatriðum sem hér segir: Fjárhagslegur
ávinningur Íslendinga af álbræðslu verður mjög verulegur. Hún mun gera Íslendingum það
kleift að ráðast í Búrfellsvirkjun á fjárhagslega hagkvæmum grundvelli og mun það geta
komið fram bæði í lægra raforkuverði en ella og örari uppbyggingu raforkukerfisins." Á bls.
1252 segir: "Reiknað hefur verið út, hvað sú raforka, sem framleidd yrði til almenningsnota

413



mundi kosta samkvæmt þessum tveimur leiðum, þegar tekið hefur verið tillit til raforkusölu
til álbræðslu. Er þetta sýnt á töflu I. Taflan sýnir, að mjög mikill mismunur er á framleiðslu-
kostnaði raforku til almennra nota milli þessara tveggja leiða, sérstaklega fyrstu árin. Er
kostnaðurinn mun lægri, ef raforka er seld til álhræðslu og samansafnaður mismunur á
framleiðslukostnaði með 6% vöxtum orðinn 862 millj. í árslok 1985. Sé hins vegar litið á
það hver áhrifin eru á framleiðslukostnað hverrar raforkueiningar, kemur í ljós, að á árunum
1%9--1975 mundi viðbótarorkan kosta 62% meira ef álbræðsla væri ekki byggð, 22'10
meira á árunum 1976-1980, en 12'X, á árunum 1981-1985. Yfir allt tímabilið
)969--1985 mundi raforku kostnaður verða 28 % hærri, ef Búrfell væri eingöngu byggt fyrir
almenningsnotkun, og enginn sölusamningur gerður við álbræðslu."

2.4. Samantekt.
Greinargerðin með staðfestingarlagafrumvarpinu her rað með sér, að það meginviðhorf

hefur verið ríkjandi af hálfu Íslendinga við samningsgerðina, að tryggja, að samningarnir um
álbræðsluna væru þjóðhagslega hagkvæmir. Kemur víða fram í greinagerðinni, að einstökum
samningsákvæðum er ætlað að tryggja, að þetta markmið náist. Virðist gagngert hafa verið
stefnt að eftirfarandi:

1) Að rafmagnssamningurinn stæði undir öllum erlendum lánum til Búrfellsvirkjunar.
2) Að verulegur tekjuafgangur yrði hjá Landsvirkjun allt fram til ársins 1985, ef gerður

yrði rafmagnssamningur við álbræðslu.
3) Að raforkukostnaður fyrir innanlandsmarkað lækkaði stórlega, ef gerour yrði raf-

magnssamningur við álbræðslu, eða um yrði að ræða mun örari uppbyggingu raforku-
kerfisins í landinu.

4) Að samningarnir yrðu til þess að auka verulega þjóðartekjur íslendinga.

3.0. Lög þau, er um álbræðslusamningana gilda.
Í þeim þætti, er hér fer á eftir (3.0) verður leitast við að lýsa þeim lagagrundvelli, er

aðal- og rafmagnssamningarnir hvíla á, þ. e. a. s. hvaða lögum beri að beita við úrlausn
ágreiningsefna í millum samningsaðilja.

3.1. Lagagrundvöllur samninganna.
Í 45. gr. aðalsamnings íslensku ríkisstjórnarinnar og Swiss Aluminium Ltd. er því lýst,

hvaða lög gildi um samninginn. Í 25. gr. rafmagnssamnings Landsvirkjunar og ÍSAL er
samhljóða ákvæði. Ákvæði þessi hljóða svo:

"Samning þennan ber að skýra, túlka og framkvæma samkvæmt ákvæðum hans, aðal-
samningsins og hinna fylgiskjalanna, eftir því sem unnt er, og að öðru leyti fer um
skýringu, túlkun og framkvæmd, gildi og áhrif samnings þessa, að íslenskum lögum og
þeim reglum þjóðaréttar, sem við kunna að eiga, þar á meðal þeim grundvallarreglum
laga, sem almennt eru viðurkenndar af siðmenntuðum þjóðum."
Í athugasemdum með lagafrumvarpi til staðfestingar á aðalsamningnum sagði um fylgi-

samningana á bls. 1225, að þeir hefðu allir sama gildistíma og aðalsamningurinn að fram-
kvæmdatryggingasamningnum einum undanteknum. Almennu ákvæðin væru sniðin eftir
aðalsamningnum eða til hans vísað um efni þeirra, svo sem um óviðráðanleg öfl og áhrif
þeirra, vanefndir, lagagrundvöll, lausn deilumála o. s. frv. Væri það að sjálfsögðu skilyrði
fyrir gildistöku þeirra hvers um sig, og aðalsamningsins sjálfs, að þeir verði allir undirritaðir í
því formi, sem nú liggur fyrir.

Af ákvæðum 45. gr. aðalsamningsins og 25. gr. rafmagnssamningsins má ljóst vera, að
frumheimildina um skýringu, túlkun og framkvæmd samninganna er að finna í samningunum
sjálfum. Eins og hin tilvitnuðu orð greinargerðarinnar bera með sér er um flest almenn atriði
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fylgisamninganna (þ. ám. rafmagnssamningsins) látið nægja að vitna til aðalsamningsins eða
ákvæði hans tekin orðrétt upp. Má hér nefna atriði eins og ákvæðin um vanefndir, force
majeure o. tl. Með öðrum orðum má segja, að frumheimildina um það, hvernig beri að
skýra, framkvæma og túlka samningsákvæðin, sé að finna Í ákvæðum samninganna sjálfra,
"eftir þVÍ sem unnt er" eins og segir Í 45. gr. aðalsamningsins og 25. gr. rafmagnssamnings-
ms.

Þegar samningi aðilja sleppir er ljóst mál af hinum tilvitnuðu samningsákvæðum, að það
eru Íslensk lög sem þá taka við. Á beitingu íslenskra réttarreglna um samningsskyldur aðilja
gæti helst reynt í þessum tilvikum:

a) Þegar skýra þyrfti óljóst eða ónákvæmt orðalag samninganna. Færi þá sú skýring eftir
íslenskum réttarreglum um skýringu og túlkun samningsákvæða.

b) Þegar fylla þyrfti samningsákvæði. Við samningsgerð hafa aðiljar yfirleitt ekki yfirlit um
öll þau ágreiningsatriði, sem upp kunna að koma síðar varðandi framkvæmd samnings.
Orðalag samnings eða hátterni aðilja marka þá ekki alltaf réttaráhrifin. Getur þVÍ
komið til svokallaðrar fyllingar á samningi, þ. e. beitingu annarra réttarheimilda en
ófrávíkjanlegra lagaákvæða. Koma þar til venja, skýringarlög, fordæmi, lögjöfnun og
eðli máls eða meginreglur laga. (Sbr. Páll Sigurðsson, Þættir úr fjármunarétti XIII, bls.
16-17).

e) Að því er framkvæmd samninganna varðar má ljóst vera að íslenskar réttarreglur geta
með einum eða öðrum hætti, beint og óbeint, haft ýmiss konar áhrif á samnings-
skylduna. Verður nánar að því vikið í 4.0. hér á eftir, hverjar heimildir ætla megi að
löggjafinn hafi til þess að grípa inn Í samningsskyldur aðilja með lagasetningu.

3.2. Tilvísun samninganna til reglna þjóðaréttarins.
Eins og fyrr greinir ber fyrst og fremst að skýra aðalsamninginn eftir ákvæðum hans og

fylgisamninganna og rafmagnssamninginn eftir ákvæðum hans og aðalsamningsins og hinna
fylgiskjalanna. Frumheimildin um skýringu er þVÍ jafnan samningurinn sjálfur "eftir þVÍ sem
unnt er", eins og í samningunum sjálfum segir. Þegar samningsákvæðum sleppir taka við
ákvæði Íslenskra laga og þær reglur þjóðaréttar "sem við kunna að eiga, þar á meðal þær
grundvallarreglur laga, sem almennt eru viðurkenndar af siðmenntuðum þjóðum."

Álitaefni er, hverja þýðingu framangreind tilvitnun til reglna þjóðaréttarins hefur. Í
athugasemdum með frumvarpinu til staðfestingarlaganna sagði:

"Með þjóðarétti er hér átt við þær reglur, sem vísað er til í 1. málsgrein 38. gr. sam-
þykkta Alþjóðadómstólsins, sbr. auglýsingu nr. 91/1946. Þær reglur hans, sem við
kunna að eiga í þessu sambandi, varða fyrst og fremst lágmarksskilyrði þau um réttarfar
og mannréttindi, sem sett eru fullvalda ríkjum. Er vart ástæða til þess að ætla, að íslensk
lög verði léttvæg fundin Í þeim efnum að óbreyttri stjórnarskrá."
Eðlilegasta skýringin á tilvísun samninganna til reglna þjóðaréttarins virðist vera sú, að

með henni eigi að tryggja tvennt: í fyrsta lagi það, að samningsaðiljar eigi jafnan frjálsan og
óhindraðan aðgang að dómstólum eða öðrum þar til bærum úrlausnaraðilja með ágreinings-
efni sín og hljóti þar réttláta og fordómalausa málsmeðferð. Í öðru lagi verður að ætla, að
tilvísun þess: feli í sér yfirlýsingu um það, að þær Íslensku efnisreglur, sem beitt verður við
skýringu, túlkun, framkvæmd og um gildi samninganna, séu ekki í andstöðu við grundvallar-
reglur þjóðaréttarins.

Telja verður, að íslensk lög tryggi bæði þessi atriði, sem hér voru að framan nefnd, enda
kemur fram Í greinargerðinni sú skoðun, að vart sé ástæða til þess að ætla, að íslensk lög
verði léttvæg fundin í þeim efnum.

Í lokakafla álitsgerðar þessarar (6.0) verður nánar að þVÍ vikið, hverja þýðingu þessi
tilvísun til reglna þjóðaréttarins hefur. Verður þar sérstaklega hugað að því, hvort þjóðrétt-
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arreglur setji íslensku lagasetningarvaldi um málefni álbræðslunnar einhverjar sérstakar
skorður og eins, hverjar aðgerðir af hálfu íslenska ríkisvaldsins í garð Swiss Aluminium Ltd.
gætu leitt til þjóðréttarábyrgðar.

4.0. Endurskoðunarákvæði álbræðslusamninganna. Hugleiðingar um afstöðu íslensks réttar
til breytinga á samningsákvæðum með lagasetningu.

4.1. Almennt.
Í þeim þætti, er hér fer á eftir (4.0.) verður leitast við að gera grein fyrir endurskoð-

unarákvæðum aðal- og rafmagnssamninganna. Við það verður miðað, að endurskoðun
beinist fyrst og fremst að skattlagningarákvæðum aðalsamningsins og að verðákvæðum raf-
magnssamningsins. Framsetning efnisins verður því að þessu leyti tvískipt. Stafar það og af
því, að aðalsamningurinn nýtur þeirrar sérstöðu umfram rafmagnssamninginn, að ákvæði
hans hafa lagagildi hér á landi. Að því er rafmagnssamninginn varðar sérstaklega verður
nauðsynlegt að huga jafnframt að því, hvernig ætla megi að háttað sé aðild að kröfugerð um
endurskoðun orkuverðsins, þ. e. a. s. hvort það sé ríkisstjórnin eða stjórn Landsvirkjunar
sem þar á aðild að.

Eins og rakið verður hér á eftir er ekki sérstakt ákvæði í samningunum um heimild til
þess að krefjast endurskoðunar á skattlagningarreglunum og orkuverðinu, hvorki að liðnum
ákveðnum tíma né við vissar aðstæður. Af þeim sökum má ljóst vera, að spurningunni um
það, hvort réttur sé fyrir hendi til þess að krefjast endurskoðunar, er alls ekki auðsvarað. Þá
ber og að hafa í huga, að mjög tryggilega virðist frá því gengið í samningunum, að engar
breytingar verði gerðar á ákvæðum þeirra án samþykkis beggja samningsaðilja. Verður
umfjöllun um endurskoðunarréttinn að skoðast í ljósi þessara staðreynda.

Reglan um samningafrelsið er ein af grundvallarreglum Íslensks fjármuna- og
samningaréttar. Felst Í reglu þessari frelsi einstaklinga og lögpersóna til þess að semja um
fjármunaleg samskipti sín í milli á þann hátt, sem samningsaðiljar helst kjósa, og innan
þeirra marka, er lagareglur og velsæmi setja samningafrelsinu. Öryggi í viðskiptum og fjár-
munalegum samskiptum hvílir og á þeirri margviðurkenndu meginreglu samningaréttarins,
að samninga beri að halda. því má ljóst vera, að mjög ber að vara við þeirri löggjafarfram-
kvæmd, að ríkisvaldið í skjóli lagasetningarvalds grípi inn Í hinn frjálsa samningarétt með
lagasetningu.

Það er hins vegar umhugsunarefni, hvort löggjafinn sé vegna framangreindra megin-
reglna með öllu sviptur því valdi að grípa inn í gerða samninga með lagasetningu. Hæpið er
að álykta sem svo. Liggja til þess margvíslegar ástæður. Ljóst má vera, að þær aðstæður geta
skapast í þjóðfélaginu, að nauðsynlegt kann að vera að skerða samningafrelsið með lagasetn-
ingu og án slíkrar heimildar getur löggjafinn tæpast verið, enda réttaröryggi og hagsmunum
að öðrum kosti stefnt Í voða. Má og finna þess dæmi úr íslenskri löggjafarframkvæmd að
hinn frjálsi samningaréttur hafi verið skertur með lagasetningu.

Hitt er jafnljóst, að heimild löggjafans til þess að grípa inn í gerða samninga með
lagasetningu verður að setja þröngar skorður af réttaröryggissjónarmiðum. Rúm heimild í
þessa átt er opinn vegur til misbeitingar löggjafarvaldsins og á það sérstaklega við, þegar
ríkið sjálft er aðili að þeim samningum, sem lagasetningu er ætlað að taka til. Verða því mjög
ríkar ástæður að réttlæta íhlutun í gerða samninga með lagasetningu. Verður að ætla, að
annað tveggja verði til að koma, að mjög ríkir almanna- eða samfélagshagsmunir krefjist
þess, að með lagasetningu sé gripið inn í gerða samninga, eða hitt, að einhverjar þær
aðstæður hafi skapast í þjóðfélaginu, sem gera það nauðsynlegt. Sjá til hliðsjónar norsk an
dóm Í Rt. 1962, 369 (gullklásúludómur).

Eins og að framan segir verður að ætla, að réttur löggjafans til þess að grípa inn Í gerða
samninga sé nokkuð þrengri, þegar ríkið sjálft er aðili að þeim samningum, sem lagasetningu
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er ætlað að taka til. Liggja til þess þau auðsæju lagarök, að ella er opnuð leið fyrir ríkisvaldið
til þess að skapa sér hagstæðari samningskjör og aðstöðu en ríkinu tókst að ná fram við
samningagerð. Verður því að ætla, að lagasetning, sem hefur það eitt að markmiði að skapa
ríkinu hagstæðari samningskjör og samningsaðstöðu en því tókst að ná fram við samninga-
borðið, standist vart. Hins vegar verður að ætla, eins og nánar verður gerð grein fyrir hér á
eftir, að löggjafinn geti gripið inn í gerða samninga, jafnvel samninga sem ríkið sjálft er aðili
að, þegar breyttar aðstæður eftir gerð samnings gera slíkt nauðsynlegt og þegar veigamiklir
samfélagshagsmunir krefjast þess. Virðast fræðimenn, eins og nánar verður skýrt frá hér á
eftir, viðurkenna þessa undantekningu frá meginreglunni. Þá má og finna hugleiðingar í
þessa átt í a. m. k. tveimur íslenskum dómum.
í minnihlutaatkvæði í hæstaréttardómi í Hrd. 1955,691 (695) sagði svo:

"En það er meginreglan, að menn verði að standa við gerða samninga, þótt gagn-
greiðslur, sem þeir hafa áskilið sér, rýrni vegna verðfalls peninga. Regla þessi hefur stoð
í sterkum lagarökum, enda myndu tíð frávik frá henni án atbeina löggjafarvaldsins leiða
til óvissu í viðskiptum, truflunar og jafnvel öngþveitis, svo sem reynsla erlendis eftir
fyrri heimsstyrjöld sýndi."

Í öðru minnihlutaatkvæði, í hæstaréttardómi í Hrd. 1958, 346 (347) sagði svo:
"Það er meginregla, að menn verða að standa við gerða samninga, þótt gagngreiðslur,
sem þeir hafa áskilið sér, rýrni vegna verðfalls peninga. Verður eigi talið, að dómstólum
sé rétt að víkja frá henni nema í mjög afmörkuðum tilvikum. Er það á valdi löggjafans
eins að setja ákvæði almenns eðlis um gengi peninga og áhrif verðfalls þeirra á viðskipti
manna. "

Í báðum þessum minnihlutaatkvæðum var því hafnað, að fyrir hendi væri réttur til einhliða
hækkunar samningsverðs. Hins vegar má lesa það út úr minnihlutaatkvæðinu. að gert er ráð
fyrir því, að löggjafinn geti gripið inn í hinn frjálsa samningarétt með lagasetningu við
sérstakar aðstæður og að fullnægðum tilteknum skilyrðum.

Þess var áður getið, að það væri eigi fordæmislaust að ríkisvaldið grípi inn í gerða
samninga með lagasetningu. Þannig má t. d. finna þess dæmi, að umsamdar verð-
bótahækkanir launa í samningum vinnuveitenda og samtaka launafólks hafi verið skertar og
á það einnig við um kjarasamninga, sem ríkisvaldið er aðili að. Nýjasta dæmi þessa eru
bráðabirgðalög nr. 79/1982 frá 21. ágúst sl. um efnahagsaðgerðir. Segir í 1. gr. bráða-
birgðalaga þessara, að vegna samdráttar þjóðartekna og í þeim tilgangi að draga úr víxlgangi
kaupgjalds og verðlags skuli frá 1. desember 1982 fella niður helming þeirra verðbóta á
laun, er ella hefðu orðið vegna ákvæða í 48.-52. gr. laga nr. 13/1979, sbr. 5. gr. laga nr.
10/1981.

Þær aðgerðir, sem bráðabirgðalögin gera ráð fyrir að framkvæmdar verði, eru í 1. gr.
laganna réttlættar með því að þjóðartekjur hafi dregist saman og því væntanlega gert að-
gerðir þessar nauðsynlegar, og tilgangi lagasetningarinnar lýst svo, að þær séu framkvæmdar
til þess að draga úr víxlgangi kaupgjalds og verðlags. Þá eru og í aðfararorðum laganna færðar
mjög veigamiklar ástæður fyrir þeim aðgerðum, er framkvæma skal. Þannig segir, að forseti
Íslands gjöri kunnugt, að forsætisráðherra hafi tjáð sér, að brýna nauðsyn beri til að gera nú
þegar ýmsar ráðstafanir í efnahagsmálum vegna þeirra þungu áfalla, sem þjóðarbúið hafi
orðið fyrir á undanförnum mánuðum. Aflabrestur, verðfall og sölu tregða á íslenskum afurð-
um hafi valdið vaxandi viðskiptahalla gagnvart útlöndum, þrengt að atvinnuvegunum, aukið
verðbólgu og dregið úr þjóðartekjum.

Rétt er að hafa í huga, að lagasetning sem grípur inn í gerða kjarasamninga og skerðir
kjör launþega frá því, sem ella hefði orðið, nýtur nokkurrar sérstöðu. Um er að ræða
lagasetningu, sem er liður í víðtækri stjórn efnahagsmála til lausnar tilteknum þjóðfélags-
vanda. Er slík lagasetning nokkuð í ætt viö skattlagningu, sem helgast af tilteknum þjóðfé-
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lagsþörfum, en í þeim efnum eru löggjafanum ætlaðar nokkuð rúmar hendur. Hefur verið á
það bent af íslenskum fræðimönnum (dr. Gaukur Jörundsson, Um eignarnám, bls. 142) eins
og nánar verður rakið síðar, að nú ráði tvímælalaust það sjónarmið mestu, að dómstólar eigi
að fara varlega í að taka fram fyrir hendur löggjafans, þegar um er að ræða ráðstafanir til
lausnar veigamiklum þjóðfélagsvanda, fyrst og fremst á sviði efnahagsmála.

Loks ber að hafa í huga, þegar rætt er um lagasetningu, sem grípur inn í kjarasamninga,
að slík lagasetning tekur til meginþorra allra launþega í landinu en tekur ekki út úr tiltekna
þjóðfélagshópa. Ennfremur hefur slík lagasetning jafnt áhrif á kjarasamninga, sem ríkið er
aðili að, sem og samninga, sem ríkisvaldið á ekki beina aðild að. Virðist þannig ekki fráleitt
að ætla, að íhlutun með lagasetningu í kjarasamninga helgist að nokkru af neyðarréttarsjón-
armiðum.

4.2. Ákvæði aðalsamningsins um endurskoðun.
Með lögum nr. 76 frá 13. maí 1966 var aðalsamningnum veitt lagagildi hér á landi. Í Sl.

gr. samningsins segir, að breytingar á samningnum skuli eingöngu gera með viðbótar-
samningi, sem ríkisstjórnin og Alusuisse geri skriflega sín á milli og Alþingi staðfestir. Um
skattlagningu álbræðslunnar er fjallað í 25. gr. samningsins. Þar segir, að í stað allra skatta
nú eða síðar, venjulegra eða sérstakra, sem greiða beri skilyrðislaust eða í sérstökum til-
gangi, skuli leggja á Ísal og Ísal greiða eitt framleiðslugjald, er lagt sé á og greitt af hverri
smálest áls afskipaðri frá framleiðslunni. Þá er að finna í 33. gr. samningsins ákvæði þess
efnis, að ákvæði samningsins ásamt fylgiskjölunum skuli ein vera ráðandi varðandi gjald-
skyldu samningsaðilja "meðan samningur þessi og fylgisamningarnir eru í gildi og allt að 10
árum eftir að þeir renna út." Segir þar og, að án takmörkunar á almennu orðalagi skuli
sérstaklega ekki leggja neina aðra skatta né gjöld á Alusuisse eða Ísal. Segir á bls. 1237 í
greinargerðinni með staðfestingarlagafrumvarpinu (Alþingistíðindi A, 1965), að ákvæði 33.
gr. um gjaldskyldu Ísal og þeirra aðila, er að því standi séu til Ítrekun ar því, sem að framan
greini.

Eins og áður er getið er mjög tryggilega frá því gengið í aðalsamningnum, að skattlagn-
ingarreglum verði ekki breytt án samþykkis beggja samningsaðilja. Má segja, að aðstaðan
sé sú samkvæmt hljóðan samningsins, að ekki verði við skattlagningarreglunum hróflað á
gildistíma samningsins og að hinn erlendi fjárfestingaraðili hafi fyrir því samningsbundið
fyrirheit, sem hlotið hafi löggjafarsamþykkt. Kemur þá til skoðunar, hvort hljóðan samn-
ingsákvæðanna girði fyrir það með öllu, að skattlagningarreglunum verði breytt með laga-
setningu, þó svo að vilji Alusuisse og Ísal standi ekki til slíkra breytinga. Í því sambandi ber á
mörg atriði að líta. Koma þar til skoðunar atriði eins og markmið núgildandi skattlagning-
arforms og ekki síst eðli og markmið væntanlegrar breytingar. Skal nú að þessum atriðum
hugað ásamt því álitaefni, hvort staðfesting löggjafans á samningsákvæðunum girði fyrir það
að löggjafinn geti á samningstímanum breytt skattlagningarreglunum, m. Ö. o. hvort lög-
gjafinn hafi afsalað sér valdi til lagasetningar um skattamálefni álbræðslunnar á gildistíma
samningsins.

4.3. Markmið skattlagningar í formi framleiðslugjalds.
Eins og áður er getið er ekki að finna ákvæði, er heimilar öðrum hvorum samningsaðilja

við vissar aðstæður eða að liðnum ákveðnum tímafrestum að krefjast breytinga á skatti agn-
ingarreglum aðalsamningsins. Hins vegar eru í 26. gr. samningsins fyrirmæli um hækkun og
lækkun framleiðslugjaldsins vegna breytinga á heimsmarkaðsverði á áli. Á bls. 1244 í
greinargerðinni með staðfestingarlagafrumvarpinu (Alþ.tíðindi A 1965) er það skýrt, að
framleiðslugjaldið hafi verið við það miðað, að skattlagning álbræðslunnar verði ekki lægri
en hún mundi verða samkvæmt hæstu skattálagningarreglum, er í gildi séu hér á landi. Var
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þetta sjónarmið og áréttað af Jóhanni Hafstein, þáverandi iðnaðarráðherra, er hann fylgdi úr
hlaði frumvarpinu til staðfestingarlaganna (Alþingistíðindi 1965, B, 3. hefti bls. 1357).

Á bls. 1245 í greinargerðinni með staðfestingarlagafrumvarpinu (Alþ.tíðindi A, 1965)
kemur fram, að ástæða þess, að skattlagningin er í formi framleiðslugjalds er fyrst og fremst í
öryggis- og hagræðingarskyni. Er þess fyrst getið, að það skattfyrirkomulag, að hafa eitt
framleiðslugjald tryggi öruggari tekjur af álbræðslunni heldur en vera myndi við aðra skipan
mála. Síðan segir orðrétt: "Önnur ástæða fyrir því að leggja skatta á í formi framleiðslugjalds
er, að mjög erfitt er að fylgjast með og ákveða raunverulegan ágóða fyrirtækis eins og
álbræðslu, sem raunverulega er hlekkur í langri framleiðslukeðju, sem öll er í höndum sama
aðila ... Einn skattur í formi framleiðslugjalds er því miklu öruggari og hreinlegri skatt-
lagning á slíku fyrirtæki heldur en þau margbrotnu skattalög, sem gilda hér á landi og miðuð
eru við allt aðra tegund fyrirtækja."

Í grein 30,(l6 í aðalsamningnum er það nánar skýrt, hvaða skattar, álagðir samkvæmt
íslenskum lögum, hafi verið teknir inn í framleiðslugjaldið. Er þar um að ræða tekjuskatt,
tekjuútsvar, eignaskatt, eignaútsvar, fasteignaskatt, aðstöðugjald, iðnlánasjóðsgjald, kirkju-
garðsgjald og byggingarsjóðsgjald.

4.4. Felur aðalsamningurinn í sér afsallagasetningarvalds um skattamálefni álbræðslunnar?
Í ljósi framangreindra ákvæða samningsins og þá sérstaklega ákvæða 33. gr. um að eigi

skuli leggja á aðra skatta en framleiðslugjaldið, vaknar eðlilega sú spurning, hvort samnings-
ákvæði þetta og eftirfarandi staðfesting Alþingis á því feli í sér afsal á lagasetningarvaldi,
þ. e. a. s. hvort Alþingi hafi með staðfestingu sinni afsalað sér valdi til þess að breyta skatt-
lagningarreglum álbræðslunnar á gildistíma samningsins.

Þessari spurningu er alls ekki auðsvarað. Fyrst er rétt að gera sér grein fyrir ástæðum
þess, að samningnum var veitt lagagildi.

1) Í fyrsta lagi kann að vera að tillitið til 21. gr. stjórnarskrárinnar hafi að einhverju leyti
ráðið þar um.

2) Í öðru lagi fól samningurinn í sér frávik frá ýmsum þágildandi reglum íslensks réttar,
sem nauðsynlegt hefði verið að breyta með sérstakri löggjöf, ef samningsákvæðin hefðu
ekki fengið lagagildi. Má hér sem dæmi nefna reglur samningsins um tolla- og skatta-
málefni og ábyrgðir þær, er ríkisstjórnin tókst á hendur samkvæmt ákvæðum 3. gr.
samningsins. Er þetta allt skýrt nánar í greinargerðinni með staðfestingarlagafrum-
varpinu (bls. 1236 í Alþ.tíðindum 1965, A).

3) Í þriðja lagi verður að ætla, að með lögbindingu samningsákvæðanna hafi Alusuisse
viljað tryggja með beinu loforði löggjafarvaldsins, að samningsákvæðunum yrði ekki
breytt til óhagræðis fyrir félagið. Segir enda á bls. 1241 í greinargerðinni, að þess sé að
vænta, að lagagildi samningsins muni verða ýmsum öðrum ákvæðum hans til styrktar í
mikilvægum efnum fyrir báða aðilja. Einnig kann að vera, að íslenska ríkisstjórnin sem
samningsaðili hafi viljað binda fastar um alla hnúta, er vörðuðu samningsskyldur Alu-
suisse og Ísal með því að lögbinda samningsskyldurnar.
Það leiðir af almennum lögskýringarreglum, að allar yfirlýsingar af hálfu ríkisvaldsins,

og þar með taldar yfirlýsingar af hálfu Alþingis sjálfs, um afsal lagasetningarvalds, ber að
skýra þröngt. Má að nokkru leiða þetta af 2. gr. stjórnarskrárinnar, er mælir svo, að Alþingi
og forseti fari saman með löggjafarvaldið. Verður því að ætla, að það sé meginregla, að
takmarkanir lagasetningarvalds sé fyrst og fremst að finna í stjórnarskránni sjálfri, þannig að
það séu þá fyrst og fremst stjórnarskrárákvæði er bundið geti hendur almennna löggjafans til
lagasetningar. því er hæpið að álykta sem svo, að löggjafarþing það, er veitti aðalsamningn-
um lagagildi, hafi með samþykki sínu getað bundið hendur lagasetningarvaldsins á gildistíma
samningsins með loforði um að breyta ekki skattlagningarreglum álbræðslunnar. Verður að
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ætla, að svo víðtækt og óskilyrðisbundið afsal fái vart staðist. Til samanburðar má nefna það
sjónarmið, er fram kemur hjá dr. Ármanni Snævarr, hæstaréttardómara, um skylt álitaefni
(Almenn lögfræði, 3. útgáfa, Reykjavík, 1972, bls. 165): "Ugglaust er og, að þótt tiltekin
lög mæltu svo, að þau skyldu hafa ævarandi gildi, gæti löggjafinn allt um það á hverjum tíma
breytt lögunum eða fellt þau úr gildi, sbr. lög 59/1928, 4. gr. um friðun Þingvalla, þar sem
segir, að hið friðlýsta land skuli vera "ævinleg eign íslensku þjóðarinnar". Svipað er um 72.
gr. stjórnarskrárinnar. "Ritskoðun eða aðrar tálmanir fyrir prentfrelsi má aldrei í lög
leiða. ""

Nokkur umræða átti sér stað um svipað álitaefni meðal norskra lögfræðinga á miðjum
síðasta áratug í tilefni af því, að norska stórþingið samþykkti nýjar skattaálögur á olíufélög
þau, er fengið höfðu leyfi til vinnslu olíu undan ströndum Noregs, .Jconsessjon." Heimildir
um ágreining milli ríkisvaldsins og olíufélaganna eru ekki fyllilega skýrar, en svo virðist, sem
olíufélögin hafi samið um það við ríkisvaldið, að félögin greiddu tiltekna skatta vegna
vinnsluleyfanna og að um frekari skattlagningu en þá, er samningarnir greindu, yrði ekki að
ræða. Er Stórþingið hinn 13. júní 1975 samþykkti lög um frekari skattaálögur á olíufélögin,
héldu þau því fram, að þar væri um að ræða brot á samningsskyldum af hálfu ríkisins og auk
þess stæðist lagasetningin ekki ákvæði 97. gr. norsku stjórnarskrárinnar. Ágreiningsefni
þetta kom ekki til kasta norskra dómstóla, en hins vegar átti sér stað harðvítug ritdeila milli
prófessorana dr. jur. Carl August Fleischers og dr. jur. Johs. Andenæs.

Sjónarmið olíufélaganna var harðlega gagnrýnt af dr. Fleischer, sem byggði röksemda-
færslu sína m. a. á eftirfarandi:

"Man kan neppe anta, at gárdagens Storting er kompetent til a binde framtidige Stor-
ting for flere 10 ar fremover i tiden, og til at gi avkall pa skatteinntekter av störrelsesor-
den pa anslagsvis 25 rnilliarder." (Carl August Fleischer, Jussens Venner:
1975,183-251 (248»

Einnig segir dr. Fleischer:
Det kan her vises til Augdahls artikkel í Rt. 1935,s. 33. Som Augdahl gjör oppmerksom
pa, kan prinsippielt ikke en eldre lov binde nyere lovgivning. Stortinget star som lovgi-
ver (og som utöver av beskattningsmyndighet) som utgangspunkt selvsagt fritt i forhold
til eldre bestemmelser '" Det eneste som stor overfor den nye lovgivning er som
utgangspunkt Grunnloven. Det ma derfor bero pa en fortolkning av Grunnloven selv,
ikke av de eldre bestemmelser, hvorvidt de posisjoner som er skapt skal være beskyttet
mot nye besternmelser." (Lov og Rett, 1976,399-413. (400».
Í stuttu máli má segja, að það sé sjónarmið Fleischers, að nauðsynlegt geti verið fyrir

löggjafann að grípa með lagasetningu inn í samningssamband sem ríkið sé aðili að, í því skyni
að ná aftur vissu jafnvægi, sem breyttar aðstæður eftir gerð samnings hafi fært úr lagi. Telur
hann ekki skipta máli í því sambandi, þó svo að ríkisvaldið hafi með samningum t. d.
skuldbundið sig til að breyta ekki skattlagningarreglum. Er það og sjónarmið Fleischers, að
rétturinn til skattlagningar sé stjórnarskrárvarinn og verði ekki af löggjafanum tekinn með
almennum lögum. Það sé stjórnarskrárbrot að binda hendur löggjafans til lagasetningar um
skattamálefni um alla framtíð. Einustu skorðurnar, sem lagasetningarvaldinu séu settar í
þessum efnum, sé að finna í stjórnarskránni. Telur Fleischer að þessa niðurstöðu sína megi
styðja bæði með tilvitnun til fræðiskoðana og dómaframkvæmdar, er mjög hafi gengið í þá
átt hin síðari ár að rýmka heimildir löggjafans í þessum efnum.

Sjónarmið Fleischers um hinar rúmu heimildir löggjafans í þessum efnum voru mjög
harðlega gagnrýndar af dr. jur. prófessor Johs. Andenæs (Johs. Andenæs, Norsk Juridisk
Tidskrift, 1977, nr. 10, bls. 435 o. á.). Andenæs viðurkennir að vísu, að löggjafinn geti haft
heimild til þess að grípa inn í gerða samninga með lagasetningu, þegar ríkar samfé-
lagsástæður krefjast þess, en hann telur, að beita beri heimild þessari með mikilli varúð og
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ljóst sé, að ríkið geti ekki notað löggjafarvaldið í því skyni að knýja fram hagstæðari samn-
ingskjör, en náðust við samningaborðið. Telur Andenæs, að í þessu sambandi beri mjög
skýrlega að greina á milli ríkisins sem samningsaðilja annars vegar og hins vegar sem hand-
hafa löggjafarvalds.

Ekki eru efni til að rekja í einstökum greinum þá miklu ritdeilu, er átti sér stað í millum
þessara tveggja norsku prófessora. ÞÓ má geta sjónarmiðs, sem fram kom hjá dr. Fleischer
um það, að þegar ríkið semji við einstaklinga eða lögpersónur, eins og 1. d. olíufélögin, sé
ekki um jafnsetta aðilja að ræða, þar sem annar samningsaðilinn sé handhafi lagasetning-
arvalds. Olíufélögin t. d. séu háð ákvæðum lagasetningar- og skattlagningarvalds ríkisins
eins og aðrir norskir þegnar og geti ekki vænst þess að vera friðhelg gagnvart síðari löggjöf
um skattamálefni að undanskildum þeim takmörkunum, er leiða megi af reglum stjórnar-
skrárinnar. því geti það ekki talist ósanngjarnt í garð viðsemjenda ríkisvaldsins, þótt ríkinu í
skjóli lagasetningarvalds heimilist við tilteknar aðstæður að breyta samningsákvæðum, sem
ríkið sé aðili að.

Í raun má segja, að þeir séu um það sammála dr. Fleischer og dr. Andenæs, að ríkis-
valdið sem samningsaðiIi geti beitt lagasetningarvaldi sínu til þess að breyta samnings-
ákvæðum, sem ríkið er aðili að, við tilteknar aðstæður og að fullnægðum vissum skilyrðum,
en að þá greini á um, hver hin nánari skilyrði fyrir beitingu heimildarinnar séu. Vill dr.
Fleischer í þeim efnum ætla löggjafarvaldinu mun rýmri heimildir en dr. Andenæs.

ÞÓ svo að niðurstaða framangreindra hugleiðinga sé sú, að vafasamt sé að ætla, að
Alþingi hafi afsalað sér valdi til breytinga á skattlagningarreglum um álbræðsluna í
Straumsvík með lögbindingu samningsákvæðanna og hafi stiórnskipulega heimild til laga-
setningar á þessu sviði, er hitt ljóst, að alls ekki er sama, hvernig að slíkri lagasetningu er
staðið. Skiptir þar tvímælalaust miklu máli á hvaða forsendum slík lagasetning byggir, hvert
er markmið hennar og tilgangur og við hvers konar réttindum verið er að hrófla. Skal nú
hugað að nokkrum sjónarmiðum, er máli kunna að skipta í þessu sambandi.

4.5. Vernd 67. gr. stjórnarskrárinnar.
ÞÓ svo að telja megi, að Alþingi hafi ekki afsalað sér valdi sínu til þess að breyta

skattlagningarreglum aðalsamningsins og þar með þeim lagareglum, er um skattlagningu
álbræðslunnar gilda, er hitt eigi að síður ljóst, að 67. gr. stjórnarskrárinnar setur lagasetning-
arvaldinu vissar skorður í þessum efnum. Íslenskir dómstólar hafa ótvírætt talið það hlutverk
sitt að víkja til hliðar réttarreglum, er eigi fá staðist ákvæði stjórnarskrárinnar. Félli það því
innan valdmarka íslenskra dómstóla (eða annars þar til bærs úrlausnaraðilja) að meta gildi
þeirrar löggjafar, er breytti núgildandi skattlagningarreglum álbræðslunnar.

Ljóst má vera eins og á hefur verið bent t. d. af Olafi Jóhannessyni (Stjórnskipun
Islands, 1978, bls. 449), að ekkert ríki fær staðist án tekjuöflunar í einni eða annarri mynd.
Það liggur því í hlutarins eðli, að skatta og önnur opinber gjöld verður að leggja á þrátt fyrir
ákvæði 67. gr. Stjórnarskráin sjálf kveður ekki beinlínis á um mörkin milli eignarnáms og
skatta. Eignarskerðing kann eigi að síður að geta talist eignarnám, upptaka fjár, þó svo að
hún sé krafin undir nafninu skattur. Ólafur Jóhannesson bendir á (áður tilvitnað rit bls. 449)
að þau takmörk verði að setja skattlagningarvaldinu, að skattar séu lagðir á eftir almennum
efnislegum mælikvarða og vissri jafnræðisreglu.

Viðmiðun þessi er nokkuð almenns eðlis og má því segja, að vanddregin séu mörkin
milli skattlagningar sem hefðhelgaðrar eignarskerðingar annars vegar og eignaupptöku hins
vegar. Ber þar á mörg atriði að líta. Ólafur Jóhannesson telur (áður tilvitnað rit bls. 449) að
skattaálögur á einstaka gjaldþegna, einn eða fleiri, sem ekki næðu til annarra, er eins stæði á
um, myndu fara í bága við stjórnarskrána. Skipti ekki í því sambandi máli, þó svo að slík
eignataka væri nefnd skattur. Þá nefnir Ólafur og það dæmi, að lagaboð um, að nafngreindur
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maður eða tiltekin fjölskylda skyldu greiða milljónir króna í skatta fengi ekki staðist. Af
þessu má ljóst vera, að lagasetning, er beindist að álbræðslunni í Straumsvík einni af öllum
gjaldþegnum í landinu yrði að telja afar hæpna. Að vísu má segja, að álbræðslan í
Straumsvík sé eini erlendi fjárfestingaraðilinn í landinu, sem er að meiri hluta í eigu út-
lendinga og öðrum eins settum aðiljum ekki til að dreifa. En á hitt ber þá að líta, að til eru í
landinu fleiri stóriðjufyrirtæki og því má segja, að lagasetning um skattamálefni álbræðsl-
unnar einnar, sem ekki tæki jafnframt til annarra stóriðjufyrirtækja í landinu, væri varhuga-
verð. Þyrfti það a. m. k. mjög rækilegrar athugunar við, hvort lagasetning um skattamálefni
álbræðslunnar einnar bryti ekki gegn þeirri vísireglu, sem Ólafur Jóhannesson orðar, að
skatta beri að leggja á eftir vissri jafnræðisreglu.

Við mat á lögmæti skattlagningar kann markmið skattlagningarinnar að skipta miklu
máli. Eins og Ólafur Jóhannesson bendir á (áður tilvitnað rit bls. 450) þá hefur lengi verið
litið svo á, að skatta ætti að leggja á í skattalegu augnamiði. Felst í því aðallega tvennt, að
skattarnir séu álagðir til þess að standa undir þörfum hins opinbera, en ekki til þess eins að
yfirfæra eignir einstaklinga (eða löpersóna) til ríkisins, og að þeir séu lagðir á menn í tiltölu
við greiðslugetu hvers og eins. Ólafur Jóhannesson bendir á, að nú á dögum sé það algengt,
að skattar séu notaðir sem eins konar miðlunarúrræði í efnahagslífinu. Það fari auðvitað eftir
mati löggjafans, hverjar séu þarfir hins opinbera, og verði í því efni lítil takmörk sett í
nútímaþjóðfélagi. Gagnvart stjórnarskránni skipti mestu máli, að skattar séu lagðir á eftir
almennum efnislegum mælikvarða, þannig að gætt sé viss jafnræðis og skattþegnum sé ekki
mismunað óeðlilega. Í ljósi þessa má segja, að lagasetning vm skattamálefni álbræðslunnar,
sem hefði það eitt að markmiði að skapa ríkisvaldinu meiri tekjur af álbræðslunni heldur en
ríkisvaldinu tókst að ná fram í samningum við Swiss Aluminium Ltd. á sínum tíma, sé heldur
hæpin. Lagasetningin yrði að réttlætast af einhverjum mjög veigamiklum samfé-
lagshagsmunum eða vera nauðsynleg vegna sérstakra aðstæðna, sem skapast hefðu eftir gerð
samningsins.

Þá verður og að ætla, að stjórnarskráin setji vissar skorður við afturvirkni lagabreyt-
ingar, er varðaði skattamálefni álbræðslunnar. Yrði slíkri lagasetningu ekki beitt með aftur-
virkum hætti. Íslensk stjórnarskipunarlög banna að vísu ekki berum orðum afturvirkni laga,
en dæmi þess er þó að finna í almennum lögum, sbr. t. d. 2. gr. laga nr. 19/1940, almenn
hegningarlög. ÞÓ svo að 40. gr. stjórnarskrárinnar, sem mælir fyrir um að skatta megi ekki
leggja á né breyta nema með lögum, segi ekkert um afturvirkni skattalaga, þá verður samt að
telja, að það hafi ekki verið tilætlun stjórnarskrárgjafans, að almenni löggjafinn geti ákvarð-
að ótakmarkaða afturvirk ni slíkra laga.

4.6. Nánar um markmið skattlagningar.
Þess var getið hér að framan, að við mat á lögmæti skattlagningar á starfsemi álbræðsl-

unnar í Straumsvík kynni markmið skattlagningarinnar að skipta máli. Þann fyrirvara verður
að setja umfjöllun um þetta atriði sem og önnur, er varða hugsanlegar breytingar skatti agn-
ingarreglnanna, að enn liggur ekki fyrir, hvort, og þá hvernig að slíkum breytingum verður
staðið, og verður öll umfjöllun um efnið mun erfiðari fyrir vikið. Liggur í augum uppi, að fátt
eitt er hægt að segja um lögmæti eða ólögmæti slíkra breytinga fyrr en ljóst er, hvernig að
þeim verður staðið. Verða allar hugleiðingar í þessum þætti álitsgerðarinnar því að skoðast í
ljósi þessa.

Þó svo að það hafi verið meginniðurstaða hugleiðinganna hér að framan, að fremur bæri
að vara við skattlagningu, er beinist að álbræðslunni einni saman og næði ekki til annarra
gjaldþegna, er ekki með öllu óhugsandi að slík skattlagning stæðist ákvæði stjórnarskrárinn-
ar. Þess var getið í þætti 4.3. hér að framan, að markmiðið með skattlagningu í formi
framleiðslugjalds hafi verið það að tryggja, að álbræðslan greiddi ekki lægri skatta en vera
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myndi samkvæmt hæstu álagningarreglum. Ef það er nú mat löggjafans, að núgildandi
skattlagning leiði ekki til þessarar niðurstöðu, þ. e. a. s. að álbræðslan greiði mun lægri
skatta en að var stefnt í upphafi og ætlunin var að tryggja, þá er vandséð að hægt sé að bera
brigður á stjórnskipulegt gildi þeirrar löggjafar, er hefði það að markmiði að ná fram
leiðréttingu um þetta atriði. En þá verður jafnframt að gera þá sjálfsögðu kröfu, að sýnt sé
fram á, að núgildandi skattlagningarform leiði ekki til þeirrar niðurstöðu, er að var stefnt að
tryggja. Jafnframt verður að gera þá kröfu til viðbótar varðandi gildi slíkrar löggjafar, að
breyting skattlagningarreglnanna gangi ekki lengra en að tryggja, að þessu samnings-
markmiði sé náð. Verður að ætla að dómstólar gætu endurskoðað mat löggjafans í þessum
efnum. Sýnist sem löggjöf með þessum hætti sé nokkuð í ætt við þá lagasetningu, sem
minnihlutaatkvæðið í Hrd. 1955, 691 og Hrd. 1958, 346 gerir ráð fyrir að geti staðist og
reifað er í þætti 4.1. hér að framan.

4.7. Löggjöf, er hefði það að markmiði að ná fram leiðréttingu samningsákvæða.
Eins og nánar verður gerð grein fyrir í þætti 5.0 hér á eftir má finna þess dæmi í íslenskri

löggjöf, að ákvæði í samningum, sem eru bersýnilega ósanngjörn í garð annars samnings-
aðilja, er heimilt að meta ógild. Má hér sem dæmi nefna ákvæði í höfundalögum, vátrygg-
ingasamningalögum, húsaleigulögum, ábúðarlögunum frá 1961, þ. e. a. s. ýmsum lögum um
einstakar samningstegundir. Eins og nánar verður rakið í þætti 5.0. eru lagaákvæði þessi viss
vísbending um almenna heimild dómstóla til þess að virða að vettugi ósanngjörn samnings-
ákvæði, enda má og finna þess dæmi úr íslenskri réttarframkvæmd, eins og nánar verður
skýrt í 5.0., að íslenskir dómstólar hafa vikið til hliðar samningsákvæðum, sem að þeirra mati
hafa verið ósanngjörn í garð annars samningsaðilja.

Ef niðurstaða athugana sýndi, að núgildandi skattlagningarreglur og form skattlagning-
ar álbræðslunnar skili engan veginn þeim tekjum, sem að var stefnt í upphafi, þ. e. a. s. að
álbræðslan greiði mun lægri skatta en vera myndi samkvæmt hæstu skattlagningarreglum, má
segja, að þau dreifðu lagaákvæði,sem vitnað var til hér að framan og þeir dómarar, sem síðar verður
getið séu viss réttlæting og stuðningur við löggjöf, sem snerti skattamál efni álbræðslunnar og
hefði það eitt að markmiði að ná fram leiðréttingu á skattlagningunni. En eins og margítrek-
að hefur verið hér að framan verður að gera þá kröfu, að sýnt sé fram á, að núgildandi
skattlagning sé víðs fjarri því að tryggja hið upphaflega samningsmarkmið og jafnframt, að
væntanleg breyting gangi alls ekki lengra en að ná fram hinu upphaflega markmiði.

Við mat á gildi löggjafar, er hefði það að markmiði að breyta gildandi skattlagningar-
reglum álbræðslunnar í Straumsvík þyrfti að því að huga, hvort álbræðslunni hafi verið heitið
einhverjum sérstökum skattfríðindum eða skattundanþágum og þá, hvort hin væntanlega
breyting skerði fríðindi þessi eða undanþágur. Viðurkennt er, bæði í fræðum (t. d. dr.
Gaukur Jörundsson, Um eignarnám, bls. 140) og réttarframkvæmd (Hrd. 19,587 og
14,154), að veiting tiltekinna skattfríðinda eða skattundanþágu með lögum eða samningi við
ríkisvaldið getur skapað njótendum fríðindanna eða undanþágurmar rétt, er þeir
verða ekki sviptir bótalaust.

Dr. Gaukur Jörundsson hefur bent á (áður tilvitnað rit á bls. 74) að eins og nú sé háttað
ríkisafskiptum, byggi einstaklingar (og þá væntanlega lögpersónur líka) í ríkum mæli fjár-
hagslega afkomu sína á réttindum, sem eigi rætur sínar að rekja til ákvörðunar handhafa
ríkisvaldsins. Sé einstaklingum (og lögpersónum) eigi síður nauðsyn á vernd eignarnáms-
ákvæðisins (67. gr. stj.skr.) fyrir ýmis af þessum réttindum sínum. Segir dr. Gaukur, að í
mörgum tilvikum væri mjög óréttlátt og réttaröryggi skert, ef réttarstöður af þessu tagi væru
algjörlega háðar geðþótta ríkisvaldsins. Alveg sérstök ástæða sé til þess að vernda réttindi,
sem handhafar ríkisvaldsins hafi veitt einstaklingum í því skyni að fá þá til að inna einhver
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framlög af hendi, þar á meðal fjárhagsleg verðmæti. Þá segir dr. Gaukur og (áður tilvitnað rit
á bls. 140):

"Við það, sem hér að framan hefur verið rakið, er það að athuga, að þótt skattfrelsi hafi
verið veitt nafngreindum aðiljum eða vissar eignir undanþegnar skattgjaldi, eru eigi
líkur á, að þar sé um gjaldfrelsi að ræða, sem löggjafinn geti ekki afnumið. Það er ekki
fyrr en gjaldfrelsi hefur verið heitið um tiltekinn tíma og til að lokka fram eða ýta undir
athafnir eða framlög af hálfu þeirra, sem þess eiga að njóta, að unnt er að fallast á, að
um eign sé að ræða, sem njóta eigi verndar skv. eignarnámsákvæði stjórnarskrárinnar."
Í kafla 4.3. var rakið það skattlagningarfyrirkomulag, er um álbræðsluna og starfsemi

hennar gildir samkvæmt aðalsamningnum og staðfestingarlögunum. Kom þar fram, að
framleiðslugjaldinu var ætlað að koma í stað almennra skatta, er lagðir væru á hér á landi, og
markmiðið með fyrirkomulaginu var að tryggja, að álbræðslan greiddi aldrei lægri skatta en
verða myndu samkvæmt hæstu gildandi skattIagningarreglum. Þegar orðalag skattlagningar-
ákvæða aðalsamningsins er virt ásamt skýringum greinargerðar staðfestingarlagafrum-
varpsins, er vandséð, nema eitthvað annað komi til, að álbræðslunni hafi verið heitið ein-
hverjum tilteknum skattfríðindum hér á landi umfram aðra gjaldþegna. Miklu fremur verður
að telja, að samningsákvæðin og greinargerðarskýringin séu vísbending um, að það megin-
viðhorf hafi verið ríkjandi varðandi skattlagningu þessarar atvinnustarfsemi, að hún greiddi
skatt, er jafngilti skattlagningu samkvæmt hæstu gildandi álagningarreglum hverju sinni. En
það er svo allt önnur spurning, sem ekki er unnt að svara hér, hvort þessu skattlagningar-
rnarkmiði hafi verið náð.

Rétt er að hafa hér í huga ákvæði í gr. 27.02 í aðalsamningnum. Upphaflega sagði í
ákvæði þessu, að framleiðslugjaldið skyldi aldrei fara fram úr fimmtíu af hundraði (50%) af
nettóhagnaði ÍSALs. Í breytingu aðalsamningsins frá 1976 hljóðaði greinin hins vegar svo,
að þrátt fyrir ákvæði 26. gr. skyldi framleiðslugjald það, sem gjaldskylt yrði í heild af hálfu
ÍSALs fyrir hvert almanaksár, aldrei verða hærra fyrir þá sök, að leiðréttum taxta hafi verið
beitt, en sú fjárhæð í Bandaríkjadölum, sem jafngilti 55% af nettóhagnaði ÍSALs fyrir það
ár. Segja má, að aðstaðan sé í raun sú, að samkvæmt gr. 30.07. í aðalsamningnum skuli
skattar þeir, sem sameinaðir hafa verið í framleiðslugjaldinu, fela í sér þá skattbyrði, sem
leiðir af öllum núverandi íslenskum sköttum af þeim tegundum, sem upp er talið í greininni,
en í grein 27 .02 sé hins vegar fyrirheit um það, að skattlagningin skuli aldrei fara fram úr
55% af nettóhagnaði. Segja má í ljósi þessa, að það sé að öllum líkindum fremur hæpið, að
skattlagning, er færi fram úr 55% af nettóhagnaði stæðist. Að vísu má segja, að almenni
löggjafinn hafi allfrjálsar hendur um skattlagningar, bæði að því er varðar á hvern hátt
skattar og gjöld eru á lögð, hvernig þeim er varið og um upphæð þeirra. Hefur t. d. dr.
Gaukur Jörundsson bent á (áður tilvitnað rit á bls. 142) að aðeins, þegar mjög langt sé
gengið, sé heimilt að telja skattlagningu fara í bága við eignarnámsákvæði stjórnarskrárinn-
ar. Skattlagning er færi fram úr 55% af nettóhagnaði yrði því að skoðast annars vegar í ljósi
þessa löggjafarfyrirheitis um hámark skattlagningar og svo hins vegar í ljósi hinna rúmu
valdheimilda löggjafans í þessum efnum. Þarfnast það í þessu sambandi alveg sérstakrar
athugunar við, hvort ákvæðið um 55% hámark skattlagningar á samningstímanum sé slíkt
loforð um skattfríðindi eða skattundanþágu, er ekki verði af álbræðslunni tekið bótalaust.
Það verður að telja mjög líklegt, að aðstandendur álbræðslunnar myndu halda því fram, ef
breyting skattlagningarreglna miðaði að því að leggja á meiri skatta en 55% af nettóhagnaði,
að með slíkri lagasetningu sé ríkisvaldið sem samningsaðili í skjóli lagasetningarvalds að
skapa sér hagstæðari samningsaðstöðu heldur en ríkinu tókst að ná fram við samninga-
borðið. Er því fyllsta ástæða til þess að fara mjög varlega í sakirnar í þeim efnum. Sýnist því
ekki ólíklegt, að því yrði haldið fram af hálfu álbræðslunnar, að slík skattlagning væri bæði
brot á samningsskyldu, misbeiting lagasetningarvalds og að hún fæli í sér mismunun gagnvart
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álbræðslunni umfram aðra gjaldþegna. ÞÓ svo að það sé viðurkennt í réttarframkvæmd og af
fræðimönnum, að sérsköttun upp að vissu marki sé heimil, þá eru slíkri skattlagningu auðvitað
settar vissar skorður. Má hér t. d. benda á sjónarmið, sem fram koma í forsendum Hrd.
36,424:

"Friðhelgin sem eignarréttinum er veitt með 67. gr. stjórnarskrárinnar hefur eigi staðið
í vegi hefðhelguðum rétti almenna löggjafans til að setja eignarréttinum almenn og
reglubundin mörk. Samkvæmt 77. gr. stjórnarskrárinnar skal skipa skattamálefnum
með lögum. Almenni löggjafinn hefur þannig tvímælalausan, stjórnskipulegan rétt til að
leggja á þjóðfélagsþegnana skatta og opinber gjöld eftir málefnalegum og reglubundn-
um sjónarmiðum og svo til, þá er sérstök efni eru til, að skattgilda tiltekna þjóðfélags-
hópa á eðlisrökréttan og málefnalegan hátt og til sérstakra og jafnvel hvers konar
almannaþarfa. Lögrök þau, sem þessi ákvæðisréttindi almenna löggjafans hvíla á, leiða
og til þess, að löggjafa þessum sé rétt að leggja fégjald á tiltekna þjóðfélagshópa eftir
eðlisrökréttum og málefnalegum sjónarmiðum til fullnægingar á þörfum þeirra þjóðfé-
lagshópa, er álögunum sæta."
Segja má, að þau skilyrði, sem sett eru fyrir sérskattlagningu séu nokkuð almenns eðlis.

ÞÓ kemur fram í dómi þessum, að sérstakar aðstæður verði að réttlæta sérsköttun, sbr.
orðalagið "þá er sérstök efni eru til" og skattlagningin þarf að vera á .æðlisrökréttan og
málefnalegan hátt". Er áður að því vikið (4.5.) hverja þýðingu fyrirvari þessi hefur.

4.8. Áhrif íorsendubrests.
Vera kann, að skattlagning tiltekinna gjaldþegna byggist á vissum forsendum. Er þá

umhugsunarefni, hver áhrif það hefur á réttarstöðu gjaldþegnsins og ríkisvaldsins, þegar
forsendur þessar bregðast. Prófessor Johs. Andenæs (Er staten som lovgiver bundet av sine
egne kontrakter? Lov og rett, nr. 10, 1977, bls. 449) bendir á, að ríkið eins og aðrir
samningsaðiljar geti að sjálfsögðu borið fyrir sig almennar reglur um brostnar forsendur, ef
skilyrði þess séu fyrir hendi á annað borð. Virðist það vaka fyrir Andenæs, að löggjafinn geti
þá að nokkru metið, hvort skilyrðum til þess að bera fyrir sig brostnar forsendur sé fullnægt.
Á sjónarmið varðandi tengsl skattlagningar og brostinna forsendna hefur reynt í a. m. k.
einu hæstaréttarmáli, Hrd. 19,587. Ekki er ástæða til þess að rekja efni þess dóms hér að svo
stöddu, en ljóst má vera, að ef breyting skattlagningarreglnanna um álbræðsluna á að helgast
af réttarreglum um brostnar forsendur, þá verður að sýna fyrst fram á, hverjar voru forsend-
ur skattlagningarinnar, að þær forsendur hafi brugðist og brugðist með þeim hætti að rétt-
lætanlegt sé af þeim sökum að leiðrétta þær reglur, sem nú gilda, með lagasetningu.

4.9. Rafmagnssamningur Landsvirkjunar og ÍSALS.
Ákvæði rafmagnssamningsins hafa ekki lagagildi hér á landi eins og ákvæði aðalsamn-

ingsins. Kann því að gæta nokkuð annarra sjónarmiða um rétt til einhliða breytinga eða
leiðréttingar ákvæða rafmagnssamningsins. Enn liggur ekki fyrir með hvaða hætti staðið yrði
að einhliða breytingum á verðákvæðum rafmagnssamningsins, ef til slíkra breytinga kemur.
Umfjöllun um lagalegar hliðar þess máls verður því vandasamari en ella. Í framsetningunni
hér á eftir verður fyrst og fremst hugað að þremur leiðum, sem nefndar hafa verið, þ. e. 1)
Álagning skatta eða gjalda með lögum á kaupanda orkunnar, þ. e. ÍSAL. 2) Setning laga,
t. d. laga um lágmarksverð á raforku í landinu, sem þá tæki tilorkusölusamnings ÍSALs og
Landsvirkjunar sem annarra orkusölusamninga til stóriðju. 3) Málshöfðun fyrir Íslenskum
dómstól eða gerðardómi til viðurkenningar á rétti til hækkunar orkuverðsins.

Leitast verður við að gera grein fyrir helstu lagasjónarmiðum, er á kann að reyna
varðandi þessar þrjár leiðir og hverja leiðina megi telja heppilegasta út frá lagalegum sjón-
armiðum.
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Áður en byrjað er að gera grein fyrir þessum þremur kostum, þykir rétt að rekja fyrst
ákvæði aðal- og rafmagnssamningsins um breytingar á ákvæðum hins síðarnefnda samnings.
Þá er og nauðsynlegt að víkja að því nokkrum orðum, hvernig telja megi, að háttað sé aðild
að kröfu um hækkað orkuverð, þ. e. a. s. hvor sé réttur aðili að þeirri kröfu, stjórn Lands-
virkjunar eða ríkisstjórnin.

4.10. Ákvæði aðal- og rafmagnssamnings um breytingu samningsákvæða rafmagnssamn-
ingsins.

Ákvæði um verðlagningu raforkunnar frá Landsvirkjun til ÍSALs er að finna í 13. gr.
rafmagnssamningsins. Í 14. gr. hans er mælt fyrir um leiðréttingu samningsbundins verðs
vegna sveiflna í breytilegum kostnaði Búrfellsvirkjunar og skyldra varavirkja, svokallað
leiðrétt samningsbundið verð. Skal leiðrétting fara fram í samræmi við þá líkingu, sem greind
er í 14. gr. Í 15. gr. er svo mælt fyrir um endurskoðun samningsbundins verðs, ef gildistími
samningsins er framlengdur, og er þar að finna ákvæði um það, hvernig hið nýja samnings-
verð skuli fundið.

Um skýringu þessara ákvæða (þ. e. 13., 14. og 15. gr.) verður að láta nægja að vísa til
ákvæðanna sjálfra og skýringar greinargerðarinnar með staðfestingarlagafrumvarpinu. Það,
sem mestu máli skiptir í þessu sambandi er sú staðreynd, að samkvæmt orðalagi aðal- og
rafmagnssamninganna er orkuverðið bundið út samningstímann og getur leiðrétting eða
breyting á því að meginstefnu til ekki farið fram án samráðs og samþykkis beggja aðilja.

Í 28. gr. rafmagnssamningsins segir, að breytingar á honum skuli einungis gera með
skriflegum og löglega undirrituðum viðbótarsamningi milli Landsvirkjunar og ÍSALs og með
skriflegri tilkynningu til þeirra aðilja, sem nefndir eru í 53. gr. aðalsamningsins og að fengnu
samþykki ríkisstjórnarinnar og Alusuisse. Í 33. gr. aðalsamningsins segir, að ákvæði hans
ásamt ákvæðum fylgiskjalanna skuli ein vera ráðandi í skiptum milli ríkisstjórnarinnar,
Landsvirkjunar og kaupstaðarins annars vegar og Alusuisse og ÍSAL og þeirra aðilja, er að
rekstri þess standa hins vegar. Þá skal samkvæmt gr. 33.01 í aðalsamningi "sérstaklega eigi
leggja neina aðra skatta né gjöld á Alusuisse ... né ÍSAL" en þau, er greinir í aðalsamningi
og fylgiskjölum. Þá segir og gr. 33.02. í aðalsamningi, að eigi skuli, að undanskildu því, er í
aðalsamningi og rafmagnssamningi greinir, leggja á ÍSAL, beint eða óbeint, neins konar
skatt né gjald í sambandi við öflun, flutning, spennubreytingu, afriðlun, notkun eða eyðslu á
rafmagni, sem bræðslunni er látin í té samkvæmt rafmagnssamningnum.

Loks er rétt að geta ákvæðis 38. gr. aðalsamningsins er mælir svo, að hækki eða lækki
byggingar- eða rekstrarkostnaður bræðslunnar, Búrfellsvirkjunar, hafnarinnar og hafnar-
mannvirkja eða annarra skyldra mannvirkja, að meira eða minna leyti og af hvaða ástæðu
sem er, hvort sem fyrirsjáanlegt var eða ekki, skuli slíkar breytingar ekki verða forsenda að
breytingum, umskiptum eða undanþágu frá neinum ákvæðum samnings þessa eða neins
fylgisamninganna og skuli engin áhrif hafa á skuldbindingar aðila hans og þeirra.

Af upptalningu ákvæða þessara má ljóst vera, að rækilega er þannig frá málum gengið í
samningunum, að einhliða réttur til að krefjast leiðréttingar orkuverðsins er ekki fyrir hendi,
hvorki að liðnum tilteknum tímafrestum á samningstímabilinu né heldur við vissar aðstæður,
er skapast hafa eftir gerð samnings. Orkuverðið er með öðrum orðum að meginstefnu til
bundið út samningstímann að frátöldum þeim takmörkuðu leiðréttingum, sem 14. og 15. gr.
rafmagnssamningsins gera ráð fyrir.

4.11. Aðild að kröfu um leiðréttingu.
Aðilar að aðalsamningnum um álbræðsluna í Straumsvík eru íslenska ríkisstjórnin annars

vegar og Swiss Aluminium Ltd. hins vegar. Aðild að rafmagnssamningnum er hins vegar
með öðrum hætti. Þar er seljandi orkunnar Landsvirkjun, en kaupandinn ÍSAL. Ekki er
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óeðlilegt að sú spurning vakni, hvernig háttað sé aðild að kröfu um leiðréttingu orkuverðs-
ins, hvort þar eigi aðild stjórn Landsvirkjunar eða íslenska ríkisstjórnin. Skal nú að því atriði
hugað.

Samkvæmt 1. gr. laga nr. 59/1965 um Landsvirkjun, er Landsvirkjun sjálfstæður réttar-
aðili, er hefur sjálfstæðan fjárhag og reikningshald. Er fyrirtækið sameignarfyrirtæki ríkisins
og Reykjavíkurborgar og á hvor aðili um sig helming fyrirtækisins. Í 8. gr. laga nr. 59/1965
eru ákvæði um kosningu stjórnar fyrirtækisins og í 9. gr. er mælt fyrir um starfssvið stjórn-
arinnar. Segir þar, að stjórn Landsvirkjunar hafi á höndum yfirstjórn á rekstri fyrirtækisins
og framkvæmdum þess og undirbúningi þeirra. Þá segir í ll. gr. laganna, að stjórn fyrirtæk-
isins ákveði að fengnum tillögum Efnahagsstofnunar heildsöluverð Landsvirkjunar á raf-
orku, en samkv. 2. tl. 2. gr. laganna er tilgangur Landsvirkjunar m. a. að selja raforku í
heildsölu til rafmagnsveitna, sveitarfélaga, rafmagnsveitna ríkisins og iðjufyrirtækja. Í 2.
mgr. ll. gr. segir að stjórn Landsvirkjunar geri orkusölusamninga við rafmagnsveitur ríkis-
ins, héraðsrafmagnsveitur og iðjuver innan marka 2. gr. laganna.

Að meginstefnu til má segja, að stjórn Landsvirkjunar fari með æðsta ákvörðunarvald í
málefnum fyrirtækisins. Í ýmsum greinum er valdsvið stjórnarinnar þó skert og ákvarðanir
hennar háðar samþykkt ráðherra þess, er með orkumálefni fer. Samkv. 7. gr. þarf Lands-
virkjun leyfi iðnaðarráðherra til byggingar nýrra orkuaflstöðva og aðalorkuveitna. Getur
ráðherra samkv. sömu grein krafist breytinga á fyrirhugaðri tilhögun stjórnar Landsvirkjun-
ar á mannvirkjum. Tilorkusölusamninga til langs tíma við iðjufyrirtæki, sem nota meira en
100 millj. kWst. á ári, þarf Landsvirkjun leyfi iðnaðarráðherra sbr. ákvæði ll. gr. laganna.
Segir þar einnig, að slíkir orkusölusamningar megi ekki að dómi ráðherra valda hærra
orkuverð i til almenningsveitna en ella hefði orðið. Loks er að finna í 19. gr. laganna ákvæði
þess efnis, að mál er varði framkvæmd laga nr. 59/1965 og aðild ríkisins að Landsvirkjun,
falli undir ráðherra þann, er fer með raforkumál.

Auk ákvæða laga nr. 59/1965, er skerða vald stjórnar Landsvirkjunar að því er varðar
orkusölusamninginn til ÍSAL, er að finna ákvæði bæði í aðal- og rafmagnssamningi, er fela
ríkisstjórninni forræði í málefnum rafmagnssamningsins. Þannig segir í 28. gr. rafmagns-
samningsins að breytingar á honum sem gerðar séu milli Landsvirkjunar og ÍSAL séu háðar
samþykki ríkisstjórnarinnar, og í 26. gr. samningsins, er ræðir um meðferð deilumála segir,
að rísi deila milli Landsvirkjunar og ÍSAL um skýringu, túlkun, framkvæmd, eða um gildi og
áhrif samningsins eða um réttindi eða skyldur samningsaðilja á samningstímanum, þá skuli
fara með slíka deilu sem deilu milli ríkisstjórnarinnar og Alusuisse. Í 46. gr. aðalsamningsins
er fjallað um deilur milli aðilja þess samnings og rafmagnssamningsins og segir þar, að
aðiljar skuli reyna að jafna ágreining sinn, en ella vísa málinu til íslenskra dómstóla eða til
gerðardóms. Er skýrt tekið fram í 46. gr., að það sé ríkisstjórnin annars vegar og Alusuisse
hins vegar, sem vísað geti ágreiningi til íslenskra dómstóla eða til gerðardómsmeðferðar. Í
gr. 47.06. segir síðan, að að því er varði 46. og 47. gr. geti Landsvirkjun haft meðalgöngu og
orðið aðili að sérhverju gerðardómsmáli samkv. 46. og 47. gr., ef deila sú, er lögð er í gerð,
varðar hana beinlínis. Á bls. 1241 í greinargerðinni með staðfestingarlagafrumvarpinu (Al-
þingistíðindi 1965, A) segir, að ákvæði greina þessara (46. og 47. gr.) séu sameiginleg fyrir
aðal- og rafmagnssamninginn og fylgisamningana. Jafnframt sé svo fyrirmælt, segir í greinar-
gerðinni, að farið skuli með deilur milli aðila samningsins (rafmagnssamningsins) sem deilur
milli ríkisstjórnarinnar og Alusuisse. Sé það eðlileg afleiðing þeirrar ábyrgðar, sem þau hafi
tekið á sig á efndum af hálfu ÍSALs og Landsvirkjunar. Það verði því ríkisstjórnin og
Alusuisse, sem fara myndu með sakarefni í öllum málum, sem til gerðardóms yrðu lögð
samkv. 47. gr.

Hvorki aðalsamningurinn, rafmagnssamningurinn né greinargerðin með staðfestingar-
lagafrumvarpinu skýra, hvað átt er við með "meðalganga" eða "intervention" eins og það
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heitir í hinum enska texta samninganna. Verður því að ætla, að átt sé við sams konar heimild
og felst í 50. gr. laga nr. 85/1936 um meðferð einkamála í héraði, er ræðir um heimild manns
til þess að ganga inn í mál annarra manna, ef úrslit þess máls skipta hann máli að lögum. Í
ensku lagamáli hefur "intervention" svipaða merkingu.

Þegar framantalin laga- og samningsákvæði eru virt, verður að telja, að stjórn Lands-
virkjunar sé hinn formlega rétti aðili til þess að bera fram kröfu um leiðréttingu orkuverðs-
ins, þar sem það er Landsvirkjun, sem er seljandi orkunnar. Hins vegar verður að telja, að
ákvörðunarvaldið í þeim efnum sé hjá iðnaðarráðherra og að sjálfstæðar ákvarðanir í þess-
um efnum án atbeina iðnaðarráðherra geti stjórn Landsvirkjunar ekki tekið. Er eðlilegast að
lögskýra ll. gr. Landsvirkjunarlaganna svo, að rétt eins og stjórn Landsvirkjunar þarf leyfi
iðnaðarráðherra til þess að gera orkusölusamninga til langs tíma, þurfi stjórnin einnig leyfi
ráðherrans til þess að breyta slíkum orkusölusamningum.

4.12. Álagning skatta eða gjalda á ÍSAL vegna raforkukaupanna.
Í rafmagnssamningnum er ekki að finna nein ákvæði um skattlagningu raforku-

kaupanna. Hins vegar er, eins og áður greinir, að finna í 33. gr. aðalsamningsins ákvæði
varðandi gjaldskyldu Alusuisse og ÍSAL, og eiga þau ákvæði bæði við aðal- og rafmagns-
samninginn.

Samkvæmt 33. gr. aðalsamningsins virðist girt fyrir frekari skattlagningu raforku-
kaupanna eða gjaldtöku umfram það, sem aðal- og rafmagnssamningurinn greinir. Sérstök
skattlagning á raforkukaup ÍSALs yrði því að teljast fremur varhugaverð og eiga þar við að
öllu leyti sömu sjónarmið og rakin voru hér að framan um sérsköttun álbræðslunnar
almennt. A. m. k. verður að hugleiða það mjög rækilega, hvort sérsköttun á raforkukaup
ÍSAL, einan allra raforkukaupenda í landinu, nálgist ekki brot á þeirri jafnræðisreglu, sem
alla skattlagningu verður að miða við.

Lagasetning, er tæki jafnt til allra hliðsettra eða sambærilegra raforkukaupenda, hefði
hins vegar á sér allt annað yfirbragð. Sniðgengi slík lagasetning alls ekki framangreinda
jafnræðisreglu. Ef til slíkrar almennrar skattlagningar raforkukaupa kæmi, þyrfti aftur á móti
að kanna sérstaklega, hvort sú lagasetning haggi að einhverju leyti við þeim samnings-
bundnu réttindum, sem ÍSAL nýtur varðandi gjaldtöku og skattlagningu. Ljóst má vera, að
allur meginþorri raforkukaupenda yrði að sæta slíkum nýjum álögum. Hefur margoft verið
vikið að því í dómum Hæstaréttar, að hinn almenni löggjafi hafi nokkuð frjálsar hendur í mati
sínu á skattþörf ríkisins og geti því lagt allverulegar skattkvaðir á almenning til þess að
standa straum af og mæta þeim útgjöldum, sem heildarrekstur þjóðarbúsins hefur í för með
sér. Má hér t. d. benda á dóma Hæstaréttar í eftirtöldum málum: Hrd. 25,74. Hrd. 29,753.
Hrd. 36,424.

Ef framangreindum ákvæðum í aðalsamningi væri ekki til að dreifa (33. gr.) má leiða að
því sterk rök, að ÍSAL eins og aðrir raforkukaupendur yrði að sæta slíkri viðbótar-
skattlagningu á raforkukaupin. Athugunarefni er þá, hvort ákvæði 33. gr. aðalsamningsins
marki ÍSAL einhverja þá sérstöðu, að slík almenn skattlagning gæti ekki náð til þess fyrir-
tækis. Má hér aftur benda á það sjónarmið, er fram kemur í doktorsritgerð Gauks Jörunds-
sonar á bls. 140 og reifað er í þætti 4.7. hér að framan. Yrði það að rannsakast alveg
sérstaklega, hvort fyrirheit 33. gr. aðalsamningsins teldist slíkt fyrirheit um gjaldfrelsi, sem
ekki yrði af gjaldþegninum tekið bótalaust. Mat á því atriði er ekki vandalaust. Við slíkt mat
yrði líklega mikil áhersla lögð á það atriði, hvort samningsloforð þetta hefði verið gefið í þVÍ
skyni að lokka fram eða ýta undir tilteknar athafnir eða framlög af hálfu ÍSALs. Forsendu-
brestur kynni og að skipta máli.

Í riti sínu Almenn lögfræði (3. útgáfa, 1972, bls. 192) bendir dr. Ármann Snævarr,
hæstaréttardómari, á ýmis dæmi þess, hvernig lög, sem til eru komin eftir stofnun lögsam-
bands, sem ætlað er að vara um nokkurt skeið, geti breytt þeim reglum, er áður giltu um
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lögsambandið. Orðar dr. Ármann það sem meginreglu, að nýjum lögum verði þá ekki beitt
um þau atriði, er lögsambandið varða og átt hafa sér stað fyrir gildistöku laganna. Hins vegar
sé það meginregla, segir dr. Ármann, að réttaráhrif slíkra lögsambanda ráðist af yngri lögum
eftir gildistöku þeirra, þ. á m. um efni réttindanna og lögskiptanna. Segir hann þá reglu þó
sæta undantekningum, þannig að við sumum réttindum verði ekki haggað í yngri lögum,
a. m. k. ekki bótalaust.

Ármann Snævarr nefnir ekki skattlagningu sérstaklega í hugleiðingum sínum í hinu
tilvitnaða riti. Um skattlagningu sérstaklega fjallar hins vegar dr. Carl August Fleischer, sem
áður er vitnað til. Til viðbótar því sem áður segir um sjónarmið Fleischers má benda á
eftirfarandi skoðun hans (Jussens venner, Bind X, 1975, bls. 238):

"Utgangspunkt má imidlertid stadig være klart nok: Private parter kan ikke p. g. a. sine
avtaler gjöre innsigelse mot eller kreve erstatning fordi det kornmer lover som rammer
oppfyllelsen og gjör at denne ikke lenger kan foretas pa de opprinnelige tilsiktede
vilkár. Tidligere avtalerett og de avtaler som er inngatt i henhold til denne, er ikke lex
superior í forhold til nye bestemmelser som gis í lovs form. End mindre er selvsagt de
private avtaler i seg selv noen lex superior i forhold til fremtidig lovgivning."

Þá segir dr. Fleischer og (sama rit, bls. 249): . ..
"Det ma anses pa det rene at tidligere ingátte kontrakter ikke gir noe krav pa lovgiver-
en for framtida skal tillate gjennomföringen av kontr_akten pa de samme vilkár som man
en gang regnet med. Dette gjelder prinsippielt ogsá statens kontrakter. (Rt. 1962 s.
369). "

Ennfremur segir dr. Fleischer (Lov og rett, Nr. 9, 1976, bls. 406--407):
"For det tredje er det statsrettlig uholdbart nár Brækhus i denne forbindelse söker agi
inntrykk av at det bara er "i noen grad" at nye regler kan "fa betydning for allerede
ingátte kontrakter". Prinsippielt er det motsatte: Nemlig at kontraktsmessige og andre
rettigheter selvsagt er undergitt den lovgivning som gjelder til enhver tid, og at Stor-
tinget kan gi de lover det finner rigtig. Private kontrakter - derunder de som er ingatt
med staten som den ene part - kan som utgangspunkt ikke binde Stortingets lovgiv-
ningsmyndighet eller medföre noen immunitet i forhold til denne. Bare i unntakstilfelle,
der lovgivningen ellers ville virke urimelig hardt, kan det komme pa tal e a si at eldre
rettigheter etter Grunnloven ma være untatt fra lovgivningen".

4.13. Setning laga um lágmarksverð á raforku.
Önnur leið en sú, sem nefnd er í 4.12. til þess að ná fram leiðréttingu raforkuverðsins

væri setning laga um tiltekið lágmarksverð á alla selda raforku í landinu. Ríkið á verulegan
þátt í sölu allrar raforku í landinu. Setning laga um slíkt lágmarksverð væri því í eðli sínu
lagasetning, sem bætir samningsaðstöðu ríkisvaldsins. Má því segja, að ríkisvaldið sé í skjóli
slíkrar lagasetningar að skapa sér hagstæðari samningskjör en gildandi samningar gera ráð
fyrir. Er því ljóst, að slík lagasetning yrði að réttlætast af veigamiklum samfélagshagsmunum
og sérstökum þjóðfélagsaðstæðum og mætti auðvitað ekki ganga lengra en í þá átt að
leiðrétta samningsákvæði, sem aðstæður eftir gerð samnings hafa gert mjög ósanngjarnt í
garð samningsaðilja.

Það færi eftir nánari efnisskipan löggjafar um lágmarksverð á raforku, hvort slík laga-
setning teldist í eðli sínu skattlagning orkukaupa. Myndi í því sambandi skipta máli, hvert
viðbótartekjur, er af slíkri löggjöf leiddi, rynnu og hvernig þeim yrði varið. Ef viðbótar-
tekjurnar rynnu í ríkissjóð og yrði varið til að standa straum af sameiginlegum útgjöldum
þjóðarbúsins, eru líkur til að um skattlagningu væri að ræða.

Benda má á ýmsa kosti, sem lagasetning um lágmarksorkuverð hefði umfram skatt-
lagningu orkukaupanna.
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1) Slík lagasetning tæJsijafnt til allra hliðsettra eða sambærilegra orkukaupenda í landinu, og
einstökum hliðsettum orkukaupendum yrði þá ekki mismunað miðað við aðra, sem
eins stendur á um.

2) Slík lagasetning teldist ekki sérsköttun einstakra orku kaupenda.
3) Markmið lagasetningarinnar væri þá væntanlega það að leiðrétta samningsákvæði, sem

ósanngjarnt er orðið vegna breyttra aðstæðna eftir gerð samnings.

4.14. Málshöfðun til viðurkenningar á rétti til hækkaðs orkuverðs vegna breyttra aðstæðna.
Þriðja leiðin, sem bent hefur verið á í þessu sambandi, er sú að höfða mál fyrir íslensk-

um dómstóli eða gerðardómi, til viðurkenningar á rétti til leiðréttingar hins samningsbundna
verðs vegna breyttra aðstæðna eftir gerð samnings. Gæti kröfugerð í slíku máli verið tvíþætt:

1) Viðurkenning á rétti til uppbótar á orkuverði fyrir liðinn tíma, þ. e. a. s. frá því tíma-
marki, er á orkuseljandann fór að halla vegna hinna breyttu aðstæðna.

2) Viðurkenning á hækkuðu orkuverði til frambúðar.
Eins og rakið verður í 5.0. hér á eftir var þessi leið farin í mörgum af þeim norsku

dómum, sem reifaðir verða. Höfðun máls til viðurkenningar á slíkri leiðréttingu, sem að
framan getur, byggist auðvitað á þeirri forsendu, að til sé í Íslenskum rétti regla, er heimilar
samningsaðilja að krefjast leiðréttingar samningsákvæðis, þó svo að heimild til slíks sé ekki
fyrir að fara samkv. beinu orðalagi samningsins.

Eins og rakið verður Í 5.0. má leiða að því sterk rök, að til sé í íslenskum rétti regla, er
heimilar samningsaðilja að krefjast leiðréttingar samningsákvæðis við tilteknar aðstæður.
Verður í þætti 5.0. vikið að nánara efnisinntaki þessarar reglu og leitað samanburðar í rétti
þeirra ríkja, er búa við svipaðar lagareglur og Íslendingar.

Kostir leiðréttingar sem framkvæmd væri af dómstól eru þeir, að hún hefur yfir sér
hlutleysisblæ. Gildi leiðréttingar, sem þannig er framkvæmd, yrði mun síður vefengt af þeim,
sem leiðréttingin beinist gegn. Þá ber og að hafa það í huga, að með slíkri málshöfðun væri
hægt að ná fram leiðréttingu á orkuverði liðins tíma, ef skilyrði leiðréttingar yrðu talin fyrir
hendi, en lagasetning gæti hins vegar tæplega haft afturvirk áhrif. Beint bann við afturvirkni
laga er ekki að finna í íslensku stjórnarskránni, en slíkt bann byggir ugglaust á óskráðri
meginreglu íslensks stjórnskipun arréttar.

Ókostir málshöfðunar eru þeir að slík leiðrétting er tímafrek og kostnaðarsöm og allar
líkur eru á að hún yrði fyrir alþjóðlegum gerðardómi en ekki íslenskum dómstól. En þar á
móti kemur, að ef leiðrétting yrði framkvæmd með lagasetningu gæti Alusuisse borið lög-
mæti slíkrar lagasetningar undir úrskurðarvald alþjóðlegs gerðardóms, og verður að telja
það fremur óviðeigandi, að alþjóðlegir gerðardómar séu að leggja mat á gildi íslenskrar
löggjafar.

4.15. Setning laga um leiðréttingu orkuverðs samkvæmt rafmagnssamningi ÍSALS og
Landsvirkjunar.

Þess er áður getið (bls. 12-14), að ætla verði, að löggjafinn geti gripið inn Í gerða
samninga, jafnvel samninga sem ríkið sjálft er aðili að, þegar lagasetning hefur það að
markmiði að leiðrétta samningsákvæði, þegar slíkt er nauðsynlegt vegna brostinna forsendna
eða breyttra aðstæðna eftir gerð samnings.

Áður hefur og verið greint frá því sjónarmiði fræðimanna (bls. 21), að ríkið eins og aðrir
samningsaðiljar geti borið fyrir sig reglurnar um brostnar forsendur og afleiðingar þeirra, ef
skilyrði þess eru fyrir hendi á annað borð. Virðast fræðimenn eins og t. d. Andenæs gera ráð
fyrir því, að með lagasetningu sé þá hægt að ná fram leiðréttingu viðkomandi samnings-
ákvæðis vegna brostinna forsendna. Hefur verið á það bent af sömu fræðimönnum, að
löggjafinn geti þá að nokkru metið það, hvort skilyrðum þess, að bera fyrir sig brostnar
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forsendur sé fullnægt. Í ljósi þessa verður að ætla, að Alþingi geti leiðrétt orkuverðið sam-
kvæmt rafmagnssamningi ISALs og Landsvirkjunar til samræmis við upphaflegt samnings-
markmið, ef það er mat löggjafans, að forsendur verðákvæðisins sér brostnar. Rétt er að hafa í
huga í þessu sambandi, að dómstólar hafa vald til þess að meta það, hvort hinum efnislegu
skilyrðum þess að bera fyrir sig brostnar forsendur hafi í raun verið fullnægt og þá jafnframt,
hvort einhliða leiðrétting hafi verið lögmæt.

Í þætti 5.0. verður að því vikið, hver séu hin efnislegu skilyrði einhliða leiðréttingar
samningsákvæðis vegna brostinna forsendna eða breyttra aðstæðna eftir gerð samnings, sem
gera samningsákvæði úr hófi fram ósanngjarnt.

5.0 Réttur til einhliða breytinga á samningsákvæðum vegna breyttra aðstæðna eftir gerð
samnings.

5.1. Almennt.
Í þeim þætti, er hér fer á eftir, verður leitast við að gera grein fyrir því álitaefni, til

hverra úrræða samkvæmt íslenskum rétti sá aðili samnings getur gripið, sem telur forsendur
sínar fyrir gerð samnings brostnar, eða þegar óvænt og ófyrirséðþróun mála eftir gerð
samnings leiðir til allt annarrar og þyngri samningsniðurstöðu fyrir hann heldur en til stóð í
upphafi. Skiptir í því sambandi máli, hvort til sé í íslenskum rétti regla, er heimilar að vikið sé
til hliðar ákvæðum samnings, sem leiðir til ósanngjarnrar niðurstöðu fyrir annan aðilja
samnings.

5.2. Meginreglan um, að samninga beri að halda.
Reglan um, að samninga beri að halda, pacta sunt servanda, hefur um langan aldur

verið ein af grundvallarreglum íslensks samningaréttar og í rétti þeirra ríkja, er við skyld
lagakerfi búa. Byggir regla þessi á augljósum lagarökum. Í þætti 4.1. hér að framan var
vitnað til minnihlutaatkvæðanna í Hrd. 1955,691 og Hrd. 1958, 346, þar sem regla þessi er
gerð að umtalsefni.

Við samningagerð er aðiljum jafnan ljóst, að ýmsar breytingar á ytri aðstæðum geta átt
sér stað eftir gerð samnings, sem koma til með að hafa áhrif á efndir hans. Fer það þá fyrst og
fremst eftir túlkun og skýringu viðkomandi samnings sjálfs, hver eigi að bera áhættuna af
hinum breyttu aðstæðum, loforðsgjafi, loforðsmóttakandi eða báðir. Álitaefni er þá, hvernig
með eigi að fara, þegar ekkert er að þessu vikið í samningi, eða þegar samningur gerir jafnvel
ráð fyrir því, að breyttar aðstæður eigi ekki að hafa áhrif á samningskjörin.

Almennt séð verður að ætla, að dómstólar séu tregir til þess að víkja til hliðar eða breyta
þegar gerðum samningsákvæðum eða samningum í heild, jafnvel þó svo að einhverjar
breytingar verði á ytri aðstæðum, sem áhrif hafa á efndir samninga. Þrátt fyrir meginviðhorf
þetta, hefur mönnum eigi að síður verið ljóst, að túlkun samnings algjörlega eftir orðanna
hljóðan án tillits til breyttra aðstæðna eftir gerð samnings, gæti leitt til ákaflega ósanngjarnrar
niðurstöðu í garð þess samningsaðilja, er á hallar vegna hinna breyttu aðstæðna. Almennri
settri heimild dómstóla til þess að víkja til hliðar eða breyta samningsákvæðum vegna
breyttra aðstæðna eftir gerð samnings er ekki fyrir að fara í íslenskum rétti, svo sem er í rétti
margra annarra ríkja. En þó svo að slíkri almennri settri heimild sé ekki fyrir að fara í
íslenskum rétti, eru eigi að síður í vissum tilvikum játaðar undantekningar frá hinni annars
fortakslausu reglu um, að samninga beri að halda. Skal nú að því atriði hugað.

5.3. Afleiðingar þess, að forsendur loforðsgjafar bregðast.
Þegar forsendur bresta eða reynast rangar fer það eftir atvikum hverju sinni, hver áhrif

það hefur á gildi viðkomandi löggernings. Stundum skiptir brostin forsenda engu um gildi
löggernings. Í öðrum tilvikum getur brostin eða röng forsenda valdið því, að samningsaðilja
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heimilast að ganga frá samningi sínum, eða að skylda hans verður önnur, og er þá sagt, að
veruleg forsenda hafi brostið eða reynst röng.

Þegar loforðsgjafi gefur loforð liggja oftast vissar hvatir þar að baki. Ýmist tekur lof-
orðsgjafi ástæður loforðsgjafar inn í loforð sitt og gerir þær að skilyrði, en oft er líka loforð
gefið án þess að minnst sé á, að gildi þess skuli háð sérstökum ástæðum. Þær ástæður til
loforðsgjafar, sem þannig eru ekki gerðar að skilyrði beinlínis, eru nefndar forsendur.

Um gildi loforðs getur skipt meginmáli, hvort þessar forsendur reynast rangar eða þær
bresta. Forsendur, sem ekki hafa haft úrslitaáhrif um ákvörðun loforðsgjafa hafa engin áhrif
á gildi loforðsins. Forsenda verður að hafa verið ákvörðunarástæða fyrir loforðsgjafa. Lof-
orðsmóttakandinn verður einnig að hafa vitað eða mátt vita, að loforð var gefið af hinni
tilteknu ástæðu.

Þegar brostin forsenda leiðir til þess, að loforðsgjafi losnar undan loforði sínu, er sagt,
að veruleg forsenda hafi brugðist eða reynst röng. Örðugt getur verið að skera úr því, hvort
forsenda sé veruleg eða ekki. Til leiðbeiningar myndi einkum verða, hvort loforðsgjafa
myndi hafa verið unnt að gera forsendu að skilyrði eða ekki, ef slíkt hefði borið á góma við
loforðsgjöfina. Er það þá orðað sem viðmiðunarregla, að ef loforðsgjafa hefði ekki verið
unnt að gera forsendu sína að skilyrði, verði hann sjálfur að bera áhættuna af því, hvort hún
rætist eða ekki.

Í Hrd. 1955,691 reyndi á það álitaefni, hverra heimilda sá samningsaðili gæti neytt, sem
taldi forsendur sínar fyrir samningsgerð brostnar:

Með grunnleigusamningi á árinu 1934 tók A á leigu af B byggingarlóð á Akureyri "til
ótakmarkaðs tíma, svo lengi sem hann eða þeir, er í hans stað koma, fullnægja skyldum
sínum samkvæmt samningum." Leigugjaldið skyldi árlega vera 6% af fasteignaverði
lóðarinnar "eftir því sem hún er metin samkvæmt opinberu fasteignamati á hverjum
tíma." Þegar samningurinn var gerður, voru í gildi lög nr. 22/1915 og samkvæmt þeim
lögum skyldi fasteignamat fara fram 10. hvert ár og matsverð fasteignarinnar miðað við
sanngjarnt söluverð hennar. Þegar samningurinn gekk í gildi árið 1934 var ársleigan kr.
96.- Við fasteignamat, sem gekk í gildi 1942 var lóðin metin á kr. 1300 og lækkaði þá
leigan í kr. 78.- Greiddi leigutaki lóðarinnar leigugjald samkvæmt því. Á fasteignamati
urðu síðan þær breytingar með lögum nr. 70/1945, að fasteignamat skyldi aðeins fara
fram 25. hvert ár og með lögum nr. 33/1955 var fasteignamat bundið sérstöku hámarki,
en skyldi ekki lengur miðast við sanngjarnt söluverð. Leigusali lét dómkveðja mats-
menn til þess að meta leiguna eftir lóðina, og mátu þeir hæfilegt endurgjald kr. 260.-,
þ. e. 20 af hundraði af gildandi fasteignamati. Í máli leigusala á hendur leigutaka krafð-
ist leigusalinn hækkunar á leigunni, sem næmi mismun matsverðsins kr. 260.- og þess, er
leigutaki hefði áður greitt, þ. e. kr. 78.- eða kr. 182.- Leigutaki krafðist sýknu af kröfum
stefnanda og byggði kröfu sína á því, að leigusali gæti ekki krafist leigugjalds umfram
það, sem samningurinn greindi. Hélt leigutaki þVÍ fram, að við leigunni yrði ekki
haggað, þó svo að nú líði 25 ár á milli fasteignamata. Héraðsdómur tók kröfu leigusala
til greina og sagði m. a. að þegar samningurinn hefði verið gerður, hefði leigugjaldið
verið eðlileg greiðsla fyrir þau verðmæti, er í té hefðu verið látin og eftir atvikum hófleg
miðað við aðra sams konar samninga frá sama tíma. Mætti og örugglega gera ráð fyrir
því, að leigutaka hefði verið það ljóst, er samningurinn var gerður, að til slíks hefði verið
ætlast. Síðan hefði verðgildi peninga stórlega raskast, en fasteignamat haldist óbreytt.
Verðmæti það, er leigutaki láti leigusala í té fyrir leiguréttinn sé því raunverulega
einungis brot af því verðmæti, sem áskilið hefði verið, þegar samningurinn var gerður.
Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms. Í forsendum dóms Hæstaréttar voru rakt-
ar þær breytingar, sem gerðar hefðu verið á reglum um fasteignamat. Þá sagði og, að
það væri alkunna, að verðgildi peninga hefði raskast mjög á undanförnum árum og að
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núgildandi fasteignamat væri fjarri því að vera í samræmi við það ákvæði laga, sem gilt
hefði alla tíð síðan 1915, að fasteign hver skyldi metin samkvæmt sanngjörnu söluverði.
Loks sagði í dómi Hæstaréttar, að breytingar þær, sem gerðar hefðu verið á lögum um
fasteignamat, bæði um lengd matstímabilsins og sjálfan matsgrundvöllinn, væru svo
veigamiklar, að telja yrði forsendur fyrir leigugjaldsákvæðinu í samningnum brostnar.
Og þar sem samningurinn í heild væri óuppsegjanlegur af hendi leigusala, þætti hann
eiga rétt til þess að fá leigugjaldið metið sérstöku mati, er gilti um 10 ár í senn, þ. e.
jafnlangt tímabil og liðið hefði milli fasteignamata samkvæmt lögum þeim, er í gildi
höfðu verið, þegar samningurinn var gerður.

Það, sem vert er að veita athygli í sambandi við þennan dóm, eru eftirfarandi atriði:
1) Einungis verulegar breytingar á aðstæðum geta leitt til þess að samningsaðilja sé heimilt

að bera fyrir sig réttarreglur um áhrif brostinna forsendna, sbr. orðalag dómsins um, að
þær breytingar, sem gerðar hefðu verið á fasteignamatsreglum væru verulegar.

2) Sú staðreynd, að samningurinn var óuppsegjanlegur, virðist skapa leigusala rýmri rétt til
þess að krefjast leiðréttingar verðákvæðis samningsins, sbr. orðalagið í dómnum um að
samningurinn í heild væri óuppsegjanlegur.

3) Sú leiðrétting, sem dómurinn heimilaði á verðákvæði samningsins, miðaði að því að ná
fram hinu upphaflega samningsmarkmiði. því sagði í dóminum, að leigusali gæti fengið
leigugjaldið metið sérstöku mati dómkvaddra manna, er gilti 10 ár í senn, en við
samningsgerðina var sú regla gildandi, að fasteignamat skyldi framkvæmt 10. hvert ár.
Með öðrum orðum, þá á leiðréttingin ekki að gera loforðsgjafa betur settan en hann var
samkvæmt upphaflegu markmiði samningsaðilja, heldur eins settan.
Almennu ákvæði um réttaráhrif brostinna forsendna er ekki til að dreifa í settum

íslenskum réttarheimildum. Slíkt ákvæði er t. d. ekki í íslensku samningalögum nr. 7/1936.
Hins vegar eru um þetta efni fyrirmæli í lögum varðandi ákveðnar gerðir löggerninga, sbr.
t. d. kaupalögin nr. 39/1922. Í ljósi slíkra lagaákvæða og íslenskrar dómaframkvæmdar er
hins vegar óhætt að fullyrða, að til sé óskráð meginregla í íslenskum rétti, sem heimilar
loforðsgjafa að fullnægðum vissum skilyrðum að ganga frá samningi sínum í heild eða
krefjast leiðréttingar tiltekinna samningsákvæða, þegar forsendur hans, þ. e. loforðsgjafa,
fyrir loforðsgjöf bregðast eða reynast rangar.

5.4. Heimildin til þess að víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum.
Ekki er fyrir að fara í íslenskum rétti almennu lagaákvæði, er veitir heimild til þess að

víkja til hliðar samningsákvæði, er leiðir til ósanngjarnrar niðurstöðu í garð annars samn-
ingsaðilja. Slíkt almennt ákvæði er t. d. ekki að finna í samningalögunum nr. 7/1936. Hins
vegar má finna í ýmsum lögum um einstakar samningstegundir ákvæði, er í þessa átt ganga.
Skal nú gerð grein fyrir slíkum ákvæðum.

Húsaleigulög. Í 11. gr. húsaleigusamningalaga, nr. 44/1979, segir, að ákvæði í leigumála
megi meta ógild, ef þau myndu leiða til niðurstöðu, sem væri bersýnilega ósanngjörn. Sama
gildi, ef ákvæði í leigumála brjóti í bága við góðar venjur í húsaleigumálum.

Höfundalög. Í 29. gr. höfundalaga, nr. 73/1972 er að finna sams konar ákvæði og er í
ll. gr. húsaleigulaganna. Þar segir, að gerning um framsal höfundaréttar megi meta ógildan í
heild eða í einstökum greinum, ef hann myndi leiða til niðurstöðu, sem væri bersýnilega
ósanngjörn. Sama gildi, ef ákvæði í framsalsgerningi brjóti mjög í bága við góðar venjur í
höfundaréttarmálum. Í athugasemdum við 29. gr. laganna segir, að hér sé um að ræða
víðtækari ógildingarheimild en heimildir samkvæmt lögum 7/1936 og lögum 58/1960, þar
sem eftir grein þessari megi einnig meta til ógildingar atvik sem gerst hafi eftir lok samnings-
gerðar. Til skýringar er það dæmi nefnt, að oft sé erfitt fyrir höfunda einkum á ungum aldri,
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að meta fjárgildi verka sinna. Handrit, sem lágu verði hafi verið selt, geti orðið metsölubók
og samningar, einkum þeir, sem gerðir hafi verið til langs tíma, verði þá oft ósanngjarnir.

Vátryggingasamningalög. Í 34. gr. laga nr. 20/1954 um vátryggingasamninga er svipað
ákvæði. Þar segir, að ef ákvæði í vátryggingasamningi sé í ósamræmi við lögin og mundi
leiða til niðurstöðu, sem væri bersýnilega ósanngjörn, skuli meta það ógilt, svo fremi sem
ógilding þess verði talin vera í samræmi við góðar venjur í vátryggingamálum.

Ábúðarlög. Núgildandi ábúðarlög eru nr. 64/1976, og námu þau úr gildi eldri ábúðarlög
nr. 36/1961. Í lögum 31/ 1961 sagði á þá leið, að nú teldi annar hvor aðili leigumála jarðar
óviðunandi samanborið við leigumála á líkum jörðum í þeirri sveit eða héraði, og gæti hann
þá á sama hátt krafist endurskoðunar á leigumálanum, einnig þótt leigumáli hafi verið settur
samkvæmt eldri gildandi lögum. Í athugasemdum með 36. gr. laganna sagði í greinargerð, að
krafan um endurskoðun væri heimil, þó svo að samningur hafi verið gerður undir eldri lögum.
Væri það gert með tilliti til þess, að þær breytingar gætu orðið á verðlagi, að eldri leigumálar
yrðu úr hófi fram ósanngjarnir. því væri ákvæði þetta sett. Sams konar ákvæði var í ábúðar-
lögum nr. 8/1951 og 87/1933.

Hjúskaparlög. Í lögum nr. 60/1972 um stofnun og slit hjúskapar eru ýmis ákvæði um
breytingar á samningum, sem hjón gera sín í milli um skilnaðarkjör. Veita ákvæði þessi ýmist
heimild til þess að breyta samningi vegna breyttra aðstæðna eftir gerð samnings eða vegna
þess að samningur hafi verið bersýnilega ósanngjarn á þeim tíma, er til hans var stofnað.
Athyglisverðast er ákvæði 51. gr. laganna. Þar segir, að nú hafi hjón komið sér saman um
skyldu til greiðslu framfærslueyris annars hjóna með hinu eða um fjárhæð þess, og sé þá unnt
að breyta þessum samningi með dómi, enda sé sýnilega ósanngjarnt vegna breyttra aðstæðna
að halda samningnum til streitu. Er ákvæði þetta skýrt svo í greinargerð (Alþingistíðindi
1971, A, bls. 361), að samningar þeir, sem 51. gr. fjallar um, kunni að vera gerðir til langs
tíma, og sé örðugt að hafa fulla yfirsýn yfir þau atriði, sem máli geta skipt um samningagerð
og þá þróun, sem verður eftir hana. Atvik geti breyst gagngert, t. d. vegna breytinga á
fjárhag aðilja, heilsu högum þeirra eða öðrum högum, vegna breytinga á fjárgildi peninga
o. fl. Sé ákvæði 51. gr. rýmra en samkv. 58. og 78. gr. laga nr. 39/1921, og sé hér mjög farið
að fordæmum norrænu laganna nýju.

5.5. Þýðing einstakra sérlagaákvæða um heimildir til þess að leiðrétta ósanngjörn samn-
ingsákvæði.
Augljóst má vera, að ástæður þess, að löggjafinn hefur sett ákvæði um ógilding-

arheimildir í sérlög um hinar ýmsu samningstegundir, eru fyrst og fremst þær, að löggjafinn
hefur viljað taka af öll tvímæli um það, að dómstólar hefðu heimild til þess að ógilda
ósanngjörn samningsákvæði á viðkomandi réttarsviði. Geta ýmsar ástæður legið til þess, að
sett eru ákvæði um slíkar ógildingarheimildir í sérlögum um einstakar samningstegundir,
t. d. er ekki ólíklegt að réttarþróun í erlendum ríkjum ráði þar nokkru um, og eru orð
greinargerðarinnar með lögum nr. 60/1972 t. d. vísbending um það atriði.

Telja verður, að ákvæði í einstökum sérlögum um tilteknar samningstegundir, er veita
heimild til þess að víkja til hliðar eða breyta ósanngjörnum samningsákvæðum, beri að túlka
svo, að þau beri vott um almennt viðhorf réttargjafans til þessa álitaefnis þ. e., að almenn
óskráð ógildingarregla sé til í íslenskum rétti. Til stuðnings þessu má benda á, að úrlausnir
íslenskra dómstóla hníga mjög í þessa átt og sömuleiðis skoðanir erlendra fræðimanna og
úrlausnir erlendra dómstóla í löndum, er við svipaðar lagareglur búa og Íslendingar í þessum
efnum, t. d. í Skandinavíu.

Ekki verður séð, að Íslenskir fræðimenn hafi tjáð sig um þetta atriði. Áður en gerð
verður grein fyrir úrlausnum Íslenskra dómstóla, þykir rétt að rekja nokkuð fræðiskoðanir
og fræðiviðhorf á Norðurlöndum.
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5.6. Viðhorf á Norðurlöndum til breytinga á samningsákvæðum vegna breyttra aðstæðna
eftir gerð samnings.

Löggjöf og réttarframkvæmd á Norðurlöndum er skyld um mörg atriði eins og kunnugt
er. Hvað skyldastar eru reglurnar að því er varðar fjármunaréttarleg efni. Má t. d.
benda á, að núgildandi reglur á Norðurlöndum um lausafjárkaup og samninga eru árangur af
samnorrænu lagasamstarfi. því verður að ætla, að fræðiviðhorf og réttarframkvæmd í
Skandinavíu geti verið til upplýsinga um efni íslensks réttar á þessu réttarsviði.

Almennri settri lagaheimild til þess að víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum
var lengi vel ekki til að dreifa í skandinavískum rétti. Hin norrænu samningalög frá fyrstu
áratugum þessarar aldar höfðu ekki slíkt ákvæði að geyma. Á þessu hefur nú orðið breyting.
Í Danmörku hefur 36. gr. samningalaganna verið breytt með lagasetningu frá árinu 1975 og
hefur sú grein nú að geyma almenna heimild til þess að ógilda ósanngjörn samningsákvæði.
Sams konar ákvæði var og tekið upp í 36. gr. sænsku samningalaganna með lagabreytingu frá
árinu 1976, lög nr. 185. Með lögum frá 14. júní 1974 var nýrri málsgrein bætt við 1. gr.
norsku lausafjárkaupalaganna og mælir sú grein fyrir um heimild til þess að víkja til hliðar
ósanngjörnum samningsákvæðum á þeim réttarsviðum, er lögin taka til. Almennt ákvæði
sama efnis hafa Norðmenn hins vegar enn ekki tekið upp í samningalög sín, en lagabreyting í
þá átt mun nú í undirbúningi.

ÞÓ svo að ekki væri fyrir að fara almennri heimild samkvæmt settum lögum til þess að
víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum, mátti finna ákvæði í einstökum
lögum, er mæltu fyrir um slíka heirnilid, t. d. í höfundalögum og vátryggingasamningalögum
o. s. frv. (Sjá NOU 1976:34 og Karsten Gaarder, Forelesninger over kjöp, 1970, bls. 6).

Fræðimenn í Skandinaviu virðast hafa verið þeirrar skoðunar, að dómstólar hafi eigi að
síður haft heimild til þess að víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum (almenna
heimild), þó svo að sú heimild hafi ekki stuðst við settar lagareglur. Virðast fræðimenn hafa
litið svo á, að annað hvort mætti lögjafna frá einstökum sérlagaákvæðum eða sérlagaákvæðin
væru vísbending um ólögfesta meginreglu réttarins á þessu sviði. Karsten Gaarder, dómari í
Hæstarétti Noregs, sagði t. d. í áðurtilvitnuðu riti sínu (bls. 6):

"Bl. a. av denne grunn har det hevet seg röster for at enkelte av kjöpslovens regl er
burde gjöres ufravikelige, eller iallfall at domstolene burde ha adgang til a jenke pa
urimelig avtale, slik de kan gjöre etter en rekke andre lover ... Det er for övrigt et
spörgsmál om domstolene ikke allerede har en slik alminneJig adgang. I praksis er i
ethvert fall stillingen den at domstolene regelmessig har kom met forbi en standard-
klausul nár denne ville före til et utáleligt resultat ... Men uansett hva man mener om
hvor langt prislovens § 18 rekker, taler de beste grunner for a anta at domstoler i vore
dager ikke behöver at gi sanksjon til et avtalevilkár som er ábenbart urimelig mot den
ene part. Denne antagelse kan - hvis man mener prisloven ikke strekker til - bygges
pa en analogi fra de positive regler i spesielllovgivningen som er nevnt ... eller pa
"alminnelige retsgrunnsetninger.': ..... "

Sams konar sjónarmið koma fram t. d. hjá prófessor Anders Vinding Kruse (Förhand-
lingarna pa det tjugoförsta nordiska juristmötet, bls. 157 (159) og Preben Lyngsö:
Formuerettens generalklausuler, Juristen 1974,493).

Í gerðardómi í Rt. 1976,650, mál Norsk Esso gegn Bergen Lysverker, er snerist um rétt
Esso til þess að krefjast viðbótar við umsamið bensínverð vegna aukins öflunarkostnaðar
eftir samningsgerð, sagði svo í atkvæði meirihluta dómenda (Per Lorentzen og Karsten
Gaarder) um ógildingarheimild dómstóla:

"Det ma fra domstolenes side vises varsomhet med a gripe inn i en kontrakt ...
Adgangen for selgeren til fa revidert priser under radikalt endrede forhold er her i
landet fastslatt i de páberopte dommer i Rt. 1935,122 og Rt. 1951,371. Flertallet
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mener at det er riktig a stille strenge krav, men mener at vilkárene for revisjon likevel er
opfyllt ... Det kan heller ikke anses tvilsomt at retts- og kontraktspraksis er blitt myket
adskillig opp etter de strenge dommer i 1920-arene."

Sams konar hugleiðingar er að finna í öðrum norskum gerðardómi í Rt. 1951,372. Það mál
snerist um heimild seljanda kola til þess að krefjast hækkunar hins samningsbundna verðs
vegna aukins flutningskostnaðar. Meðal dómenda var Sverre Grette, hæstaréttardómari. Í
forsendum dómsins sagði:

"SpörgsmiHet om krigsutbruddet hadde virknin ger for kontraktsforholdet mellem
Vedbolaget og Statsbanerne ma ett er dette bli a bedömme fra alminnelige kontrakrs-
regler. Det er om dette spörgsmál i sin alminnelighet tilstrekkelig a nevne at det etter
rettsoppfattningen i dag ikke kan anses utelukket at selgeren kan kreve lempninger i
kontrakten nár han for a kunne oppfylle pa de avtalte vilkár ma páta seg oppofrelser
som er heit uforholdsmessige og ábenbart utenfor hva partene har regnet med."

5.7. Úrlausnir Íslenskra dómstóla.
Finna má þess dæmi úr íslenskri dómaframkvæmd, að dómstólar hér á landi hafa tekið

sér það vald að heimila öðrum samningsaðilja einhliða hækkun umsamins verðs samkvæmt
samningi, jafnvel þó svo að rétti til þess að krefjast leiðréttingar samningsverðsins hafi ekki
verið til að dreifa samkvæmt viðkomandi samningum. Virðast sanngirnissjónarmið fyrst og
fremst hafa legið til grundvallar niðurstöðunum í dómum þessum og athyglisvert er, að
ágreiningsefni í öllum þeim málum, sem um ræðir, fellur utan sviðs þeirra einstöku laga um
tilteknar samningstegundir, sem getið var í 5.4. hér að framan.

Í þremur af þessum dómum var réttur til einhliða hækkunar viðurkenndur, en í fjórða
málinu, þ. e. Hrd. 1940,478, var dómur héraðsdóms ómerktur vegna galla á málsmeðferð,
en eigi að síður tekið fram í dómi Hæstaréttar, þó svo að sakarefnið hlyti þar ekki efnis-
úrlausn, að ákvæði leigusamnings þess, er um var deilt í málinu, um endurgjald fyrir lóðaraf-
not hafi ekki getað bundið lóðareiganda um ófyrirsjáanlega framtíð, þar sem samningurinn
hafi verið óuppsegjanlegur. Skal nú gerð grein fyrir dómum þessum, en áður er vikið að
dómi Hæstaréttar í Hrd. 1955,691, þar sem brostnar forsendur samningsákvæðisins leiddu
til þeirrar niðurstöðu að lóðareigandi gat krafist hækkunar lóðarverðsins, sbr. 5.3. hér að
framan.

Hrd. 1940,478.
Verslunarlóð í Hólmavík var leigð árið 1896 fyrir kr. 30 í árgjald. Lóðareigandi gat ekki
sagt leigutaka upp leiguafnotum. Leigugjaldið stóð óbreytt í um 40 ára skeið. Lóðar-
eigandi gerði á árinu 1940 kröfu til þess að árgjaldið yrði með dómi hækkað úr því sem
það var (30 kr.) í kr. 430. Byggði lóðareigandi kröfu sína á því, að gjald fyrir leigulóðir í
Hólmavík hefði almennt hækkað mjög og taldi lóðareigandi kröfu sína í samræmi við
gildandi verðlag á endurgjaldi fyrir sambærilegar lóðir. Þá vitnaði lóðareigandi og til
þess, að um breytt viðhorf væri að ræða frá því, sem áður hefði verið og verðgildi
peninga væri annað. Þá vitnaði hann og til almennrar sanngirni. Leigutaki byggði and-
mæli sín gegn kröfunni á því, að lóðarréttindi sín byggðust á samningi og væri engin
heimild til þess að telja hann ekki bindandi sem aðra samninga. Í héraðsdómi var
leigutaki sýknaður af kröfum leigusala, m. a. á þeirri forsendu, að ógildingarreglum laga
nr. 7/1936 yrði ekki komið við og heldur ekki grundvallarreglum laga. Sagði hér-
aðsdómur, að samningi aðilja yrði samkvæmt þessu ekki breytt. Hæstiréttur ómerkti
málsmeðferð héraðsdóms af ástæðum, sem ekki skipta máli í þessu sambandi, en
sagði eigi að síður um efnisatriði málsins: "Samkomulag virðist upphaflega hafa verið
gert um leigu eftir verslunarlóðina, en slíkt samkomulag gat ekki bundið áfrýjendur
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(leigusala) um ófyrirsjáanlegan tíma, þar sem þeim var ekki unnt að segja lóðartaka upp
lóðarnotum. Áttu þeir því heimild til þess að krefjast með hæfilegum fyrirvara mats á
leigunni ... "

Hrd. 1951,293.
Verslunarlóð var leigð árið 1861 úr landi Hofs á Höfðaströnd og skyldi samningurinn
gilda bæði fyrir síðari eigendur jarðarinnar Hofs og eigendur verslunarstöðvarinnar.
Árlegt endurgjald var ákveðið 45 ríkisdalir og þegar hætt var að nota ríkisdali sem mynt
hér á landi var leigugjaldinu breytt í kr. 90. Á árinu 1911 gerðu leigusali og leigutaki
með sér samkomulag um hækkun leigugjaldsins um kr. 10 eða í kr. 100. Frá þeim tíma
hélst leigugjaldið óbreytt í um 40 ára skeið. Árið 1948 voru að beiðni leigusala dóm-
kvaddir tveir matsmenn til þess að meta ársleigu eftir land það og hlunnindi þau, er
leigð voru í grunnleigusamningnum frá 1861. Mátu þeir hæfilegt endurgjald fyrir lóðar-
not og önnur hlunnindi samtals kr. 1200. Yfirmatsmenn, er dómkvaddir voru sama ár
mátu hæfilegt endurgjald kr. 1786. Á árinu 1958 höfðaði leigusali mál á hendur leigu-
taka og gerði kröfu til þess, að leigutaki yrði dæmdur til þess að greiða sér viðbót við
leigugjaldið fyrir árin 1948 og 1949 og lagði til grundvallar þá hækkun, sem yfirmatið
gerði ráð fyrir. Leigusali reisti kröfur sínar á því, að þess þekktust vart dæmi, að
leigugjald, sem ákveðið væri í peningum fyrir 80-90 árum héldist óbreytt fram á
þennan dag, heldur hækkaði annað hvort með samkomulagi aðilja eða eftir mati og að
leigusali ætti til þess tvímælalausan rétt að krefjast mats um leigugjaldið. Leigutaki
byggði mótmæli sín gegn kröfum leigusala á því, að samningurinn frá 1861 væri enn Í
fullu gildi og að samkvæmt honum væru engin ákvæði, er veittu landeiganda rétt til þess
að krefjast hækkunar á leigunni. Í héraði var ekki fallist á þessa málsvörn stefnda
(leigutaka). Vitnaði undirréttur m. a. til 36. gr. ábúðarlaga, er fjallaði um náskylt efni,
en sagði svo, að á það bæri að líta, að samningurinn frá 1861 gæti ekki bundið leigusala
um ófyrirsjáanlegan tíma, þar eð honum var ekki auðið að segja leigutaka upp notum
hans af lóðinni. Niðurstaða Hæstaréttar var að þessu leyti hin sama. Sagði í dómi
Hæstaréttar, að grunnleigusamningurinn frá 1861 hefði átt að gilda um ófyrirsjáanlegan
tíma fyrir þáverandi og síðari eigendur verslunarstöðvarinnar. Þar sem réttur leigusala
til þess að segja upp lóðarnotum væri þannig mjög takmarkaður og nú óviss, þá þætti
ákvæði samningsins um leigugjaldið ekki eiga að binda leigusala um ófyrirsjáanlegan
tíma. Ætti hann því heimild til þess að krefjast mats á leigunni með hæfilegum fyrirvara.
Grunnleigan talin ákvörðuð með löglegu mati og leigusala dæmd matsfjárhæðin.

Hrd. 1958,346.
Árið 1906 var gerður leigusamningur um lóð eina á Akureyri. Samningurinn var óupp-
segjanlegur og skyldi ársleigan vera kr. 8. Á árinu 1953 fór leigusali þess á leit við
leigutaka, að hann féllist á hækkun leigunnar, en því neitaði leigutaki. Leigusali lét þá
dómkveðja matsmenn til þess að meta hæfilega leigu eftir lóðina og var hæfileg leiga að
þeirra mati kr. 180.- Leigusali höfðaði síðan mál á hendur leigutaka til viðurkenningar á
rétti sínum til hækkunar á ársleigugjaldinu eftir lóðina samkvæmt mati hinna dóm-
kvöddu manna. Leigusali studdi kröfur sínar þeim rökum, að upphæð leigugjaldsins
væri orðin óhæfilega lág vegna breytts verðgildis peninga frá þVÍleigusamningurinn var
gerður. Leigutaki studdi sýknukröfu sína þeim rökum, að heimild brysti til þess að
hækka lóðarleigugjaldið, enda væri lóðarleigusamningurinn í heild sinni óuppsegjan-
legur og þá einnig einstakir liðir hans svo sem eins og ákvæðið um leigugjaldið. Þá taldi
leigutaki og, að með setningu laga nr. 75/1917 um útmælingu verslunarlóða hafi lög-
gjafinn viljað sýna vilja sinn um, að samningar um aðrar lóðir (en verslunarlóðir) ættu
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að haldast óbreyttir, enda myndi það valda óheppilegum glundroða, ef svo skyldi ekki
vera. Í forsendum héraðsdóms, er skírskotað var til í dómi Hæstaréttar sagði, að ekki
væri unnt að fallast á skilning leigutaka á ákvæðum laga nr. 75/1917. Þar sem leigu-
samningurinn væri óuppsegjanlegur og ætti að gilda um ótakmarkaðan tíma, þætti
ákvæði hans um leigugjaldið ekki eiga að binda leigusala um aldur og ævi. Þótt leigu-
gjaldið hafi verið óbreytt um nær hálfrar aldar skeið, án þess að við því hafi verið hreyft,
hafi það raunar verið meiri hluta þess tíma lægra en eðlilegt var miðað við verðlags-
breytingar frá 1906 og þætti því verða að viðurkenna rétt stefnanda til þess að fá
endurskoðað ákvæðið um leiguupphæðina.

Í öllum þessum dómum virðist koma fram það meginviðhorf, að ef samningur er óuppsegj-
anlegur af hálfu samningsaðilja og skal gilda um ótakmarkaðan tíma, þá eiga samnings-
aðiljar rýmri rétt til þess að krefjast endurskoðunar einstakra samningsákvæða heldur en
ella. Virðast sanngirnisrök fyrst og fremst liggja til þessarar niðurstöðu og er það einkanlega
ljóst af orðalagi síðasta dómsins, þ. e. Hrd. 1958,346, sbr. það sem segir í dóminum, að
leigugjaldið hafi í raun verið meiri hluta samningstímans lægra en eðlilegt var miðað við
verðlagsbreytingar.

Einn hæstaréttardómari skilaði sératkvæði í Hrd. 1958,346 og í Hrd. 1955,691. Spurning
er þá, hvort sératkvæðin veiki að einhverju leyti gildi þessara dóma og að af þeim megi ráða,
að réttaróvissa ríki hér á landi um tilvist hinnar ólögfestu meginreglu um ógildingarheimild
dómstóla. Slík ályktun er vafasöm. Sératkvæðin bera það miklu fremur með sér, að minni
hlutinn hefur verið sammála meiri hlutanum í því, að í vissum tilvikum sé heimilt að víkja
samningsákvæðum til hliðar, en að minni hlutinn telji skilyrðin fyrir slíkri heimild mun
þrengri heldur en meiri hlutinn. Þannig sagði minni hlutinn:

Hrd. 1955,691 (695)
"Frávik frá meginreglunni (um að samninga beri að halda) eru t. d. hugsanleg, þá er
maður verður að afla vöru til efnda á samningi með mjög auknum tilkostnaði, er eigi var
fyrirsjáanlegur við samningsgerð. En jafnvel þótt 8. gr. laga nr. 22/1950 væri eigi talin
standa í vegi slíku fráviki, þá er eigi slíkum ófyrirsjáanlegum tilkostnaði af hendi stefnda
(leigusala) til að dreifa í máli þessu. Að svo vöxnu máli eru eigi efni til að víkja frá
reglunni í máli því, er hér liggur fyrir og heimila stefnda að ganga frá gerðum samning-
um."

Hrd. 1958,346.
"Verður eigi talið, að dómstólum sé rétt að víkja frá henni (þ. e. reglunni um að
samninga beri að halda) nema í mjög afmörkuðum tilvikum."
Eins og fyrr segir verður að telja, að dómar þessir séu vísbending um, að Hæstiréttur

telji, að til sé í íslenskum rétti ólögfest meginregla á sviði samningaréttar, er heimilar að
víkja til hliðar samningsákvæði, sem er ósanngjarnt í garð annars samningsaðilja, þó svo að
ágreiningur hafi verið í Hæstarétti um, hver væru skilyrði fyrir beitingu slíkrar heimildar.
Áður en að því atriði verður nánar vikið, þ. e. hver telja megi hin nánari skilyrði fyrir
beitingu reglunnar, þykir rétt til samanburðar að líta á úrlausnir norskra dómstóla, er um
svipuð álitaefni hafa gengið.

5.8 Úrlausnir norskra dómstóla.
Eins og fyrr segir var nýrri málsgrein bætt við 1. gr. norsku kaupalaganna árið 1974, þar

sem mælt var fyrir um ógildingarheimild dómstóla að því er varðaði ósanngjörn samnings-
ákvæði á sviði kaupréttar. Norskir dómstólar höfðu samt sem áður tekið sér vald til þess að
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víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum, þó svo að við almenna heimild, er byggðist
á settum lögum, væri ekki að styðjast. Skal nú nokkurra helstu dóma um þetta atriði getið:

Rt. 1935, 122.
Málið snerist um samning milli nikkelframleiðandanna Raffinerverket A/S og Falcon-
Bridge Nickel Mines Ltd. Samkvæmt samningi aðilja skyldi Raffinerverket (R) fá hjá
Falconbridge (F) nikkeI á f 150 pr. tonn. Nokkru eftir gerð samningsins hættu Bretar
gullinnlausn pundsins og leiddi það til gífurlegrar verðhækkunar á nikkeI. F neitaði að
afhenda R nikkeIsendingu á hinu umsamda verði, en sendingu þessa hafði R selt til
Sovétríkjanna fyrir f 235 pr. tonn. R hélt því fram, að það ætti rétt til að fá sendinguna
afhenta á umsömdu verði. Í dómi Hæstaréttar Noregs var ekki á þá röksemd fallist.
Sagði svo í forsendum dómsins: "Saavidt jeg skjönner maa den omstendighet at der
blev fastsatt en fix pris pr. tonn uten tidsbegrensning sees paa bakgrunn av at det paa
den tid var ro paa nikkelmarkedet. De oppgitte prisnoteringer baade for mai og for juni
var f 170-175, de virkelige priser laa lavere. F vilde gjerne selge, og begge parter var
klar over at R ved den fastsatte pris önsket at aapne sig adgang til en avanse saa stor
som mulig ut fra de herskende forhold.
Man kan vel derfor kanskje neppe opstille den setning at hvilken som helst normal
stigning ímarkedsprisen kunde berettige F til at fragaa overenskomsten med levering til
f 150. Dette spörgsmaal er det imidlertid ikke nödvendig at gaa inn paa. Jeg mener
iallfall at man ikke er berettiget til at anvende dette synspunkt paa det foreliggende
tilfelle. R's handlefrihet krysses av de hensyn som firmaets stilling som tillitsmann for F
tilsier, rettighetene efter paragr. 7 kan ikke heit overskygge de plikter som betroelses-
forholdet paala. Jeg maa anta at naar markedet av heit uforutseede og utenforliggende
grunn er undergikk en saadan radikal omveltning, at R kunne opnaa en pris svarende til
f235 pr. tonn var det heit i strid med god forretningsskikk og med tillitsforholdet
mellem partene at villje gjöre bestemmelsen om de f 150gjeldende. Jeg skjön ner ikke
rettere enn at man derigjennem vilde borteliminere det som er hele kontraktsforholdets
hovedgrunnlag: plikten for R til i Russlands-forretningene at handle paa begge part ers
vegne og til felles fordel og interesse. En godtagelse av R's paastand vilde bety god-
tagelse av en spekulasjon paa F's bekostning som ligger langt utenfor hvad mernor-
andumets post 7, sett i sammenheng med overenskomstens övrige bestemmelser, hjem-
ler ... Efter omstendighetene finner jeg at saksomkostninger ikke bör tilkjennes.
Forsaavidt legger jeg vekt pa at tvisten skyldes den uklare avfattelse av kontraktsdoku-
mentet i forbindelse med den uforutseende situasjon som var oppstott ved at England
gikk fra guldet. "

Eins og orðalagið í dómsforsendum ber með sér" er sérstaklega vitnað til þess, að um
samstarfssamning var að ræða að einhverju leyti milli F og R og hefur þeim því borið að taka
visst tillit til hvors annars. Kann það að hafa ráðið einhverju um þá ákvörðun dómsins að
heimila F hækkun samningsverðsins frá því, sem í samningi greindi og gegn andmælum R, en
eigi að síður hafa norskir fræðimenn verið óhræddir við að túlka dóm þennan sem vísbend-
ingu um almennt viðhorf Hæstaréttar Noregs til þessa álitaefnis. Þannig segir t. d. fræðimað-
urinn Kristen Andersen (Kjöpsrett, Oslo 1965, bls. 143):

"Visstnokk begrunnet förstvoterende sitt standpunkt med at det foreliggende kon-
traktsforhold i kvalifisert grad var tillits- og samarbeidsbestemt. For sa vidt kan stand-
punktet ikke uten videre páberopes i kontraktsforhold som ikke er av denne karakter.
Etter opplysninger jeg sitter inne med, er det imidlertid ingen tvivl om at sável förstvot-
erende som de andre dommere ogsá hadde kjöprettlige situasjoner for tanken da de
hitsatte premisser ble utformet. Det er med andre ord grunn til a anta at premisserne,
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deres spesielle tilsnitt til tross, i noen utretning var myntet pa det tilfelle at en vanIig
selger med hensyn til langtids-Ievering ble ram met av et tilsvarende konjunkturomslag.
Det er i det hele berettiget a se dommen av 1935 som uttrykk for et nytt og mer
selgervenlig syn pa kjöpslovens § 24. enn de vanlige domstoler hadde gatt inn for i de to
förste tiar etter kjöpslovens ikrafttræden."

Rt. 1951, 372.
Í júní 1939 gerði kolainnflytjandinn A/S Christiania Kul og Vedbolag samning við
Hovedstyret for Norges Statsbaner um sölu og afhendingu á kolum og sindri til ríkisjárn-
brautanna og nokkurra annarra ríkisstofnana fyrir brennslutímabilið 1939-1940.
Samningurinn komst á eftir að Hovedstyret (H) samþykkti tilboð frá Vedbolaget (V), sem
gerði ráð fyrir ákveðnu verði pr. tonn. Verðið fyrir sindur var á bilinu 37,20 kr. til
43,20 kr. allt eftir því hvar afhendingarstaður var og verðið á kolum á bilinu 25,75 kr. til
32,25 kr. einnig mismunandi eftir afhendingarstað. Eftir að seinni heimsstyrjöldin braust
út í september 1939 hækkuðu farmgjöld gífurlega, sem þýddi mjög aukinn tilkostnað
fyrir innflytjandann (V) við að afla nýrra sendinga. 27. september var hámarksverð á
sindri komið upp í 73,00 kr. pr. tonn og á kolum í kr. 55,00 pr. tonn. V afhenti H kol á
hinu umsamda verði svo lengi sem það magn dugði, er hann átti á lager, en þegar það
dugði ekki til og flytja þurfti inn kol á hinu nýja verði, fór V fram á það við H, að H
greiddi viðbót við upphaflega umsamið kaupverð vegna hinna ófyrirséðu hækkana, sem
orðið höfðu. Hneitaði algjörlega að greiða nokkra viðbót við hið upprunalega verð og
taldi að samninginn bæri að efna samkvæmt hljóðan sinni. Neitaði seljandinn þá að
afhenda kolin á upphaflega umsömdu verði. Niðurstaða dómsins var sú, að V hefði ekki
rétt til þess að rifta kaupunum, en að hann væri aftur á móti skyldur til þess að halda
áfram afhendingu á kolunum, að því tilskildu að verð ákvæði samningsins yrði leiðrétt
eftir því sem nauðsynlegt væri vegna hinna breyttu aðstæðna. Í forsendum dómsins
sagði: "Som sak en ligger an er det etter voldgiftsrettens oppfattning naturlig först og
fremmst a undersöke om selv den situasjon som krigsutbruddet skap te hadde virkninger
for det kontraktsforhold som var inngatt mellom V og H ... Det som kommer an pa er
om finnaet hadde rett til a innta det standpunkt at det ikke var forpliktet til a fortsette
leveringen med mindre en regulering av kontraktsprisen ble foretatt ... Etter de opp-
lysninger som foreligger ma voldgiftsretten ga ut fra et direkte tap pa anslagsvis om-
kring kr. 20,00 pr. hver tonn av sinders og kull, et tap som i löpet av sesongen ville stige
til iallfall henimot eller omkring det dobbelte belöp .... Det som etter dette ma bli det
avgjörende er om det kan tillegges betydning at V for a kunne oppfylle kontrakten
sáledes som denne var inngatt i juni 1939 mátte gjöre en ökonomisk oppofrelse av slike
dimensjoner som omtalt i det foregáende, Voldgiftsretten er kommet til det resultat at
V i den situasjon som i sa henseende forela ikke kunne være forpliktet til a fortsette
leveringen pa de opprinnelige kontraktsvilkár. ... Selvorn det kan sies at det i juni
1939 var grunn til a regne med en fare for krig, ville det være unaturlig og urimelig om
en importör som pa denne tid pátok seg a levere brensel til Statsbanene og sluttet en
kontrakt som den foreliggende, skulle ha risikoen for sa vidtgáende ökonomiske fölger
av et krigsutbrudd som de her er tale om .... Voldgiftsretten mener etter dette at en
naturlig fortolkning av kontrakten mellom V og H ma lede til a anta at kontraktsfor-
holdet ikke kunne bli stáende uforandret da krigssituasjonen satte inn. At V fikk en
ubetinget rett til a heve kjöpet kan voldgiftsretten ikke anta. Det var ikke umulig a
levere, og V kunne derfor ikke ha krav pa annet eller mere enn en sádan regulering av
kontraktsprisen som de endrede forhold tilsa. "
Athyglisvert er varðandi þennan dóm, að í forsendum hans er lögð á það áhersla, að um
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sé að ræða samning um afhendingu á miklu magni og jafnframt, að afhendingin skuli fara
fram á löngu tímabili, þ. e. 9 mánuðum. Í umfjöllun sinni um þennan dóm leggur Kristen
Andersen áherslu á (áður tilvitnað rit á bls 147-148), að þegar á heildina sé litið hafi dómur
þessi sterk tengsl við 24. gr. kaupalaganna "og i höy grad er skikket til a belyse det nye og
mer selgervennlige syn pa besternrnelsen." Þá er og vert að veita athygli því, sem segir í
forsendum dómsins, að réttlæti og sanngirni leiði til þeirrar niðurstöðu, að seljandinn sé ekki
skuldbundinn til þess að taka á sig fjárhagslegar byrðar "som ápenbart la langt utenfor hva
partene hadde regnet med da kontrakten kom i stand." Dómurinn felur og í sér visst mat á
hagsmunum seljanda og kaupanda og afleiðingum breyttra aðstæðna eftir samningsgerðina á
hagsmuni samningsaðilja eins og Kristen Andersen bendir á (sama rit, bls. 147-148):
"ResuItatet blir tvert imot at selger og kjöper i fellesskap ma bære de vanskeligheter som er
forbundet med at kjöpsforholdets ökonomiske forankringsbasis er blitt radikalt forandret.
Og det er netopp det resultat sável de tidligere voldgiftsretter som voldgiftsretten av 1940
(Rt. 1951,372) fant det kontraktsrettslig maktpáliggende ii gjöre sig til talsmann for."

Rt. 1958, 529.
Nokkrir landeigendur leigðu norska hernum á árinu 1884 land til heræfinga. Árlegt
endurgjald skyldi vera kr. 700 og var samningurinn óuppsegjanlegur af hálfu land-
eigenda. Um það bil 70 árum síðar gerðu landeigendur kröfu um að ársleigan yrði
hækkuð og vitnuðu þeir til þess, að 1) miklar almennar verðhækkanir hefðu orðið á því
tímabili, er um ræddi 2) verðmæti hins leigða lands hefði hækkað mjög og 3) um væri að
ræða stóraukin not hersins af landinu umfram það, sem um hefði verið samið 1884.
Hæstiréttur Noregs féllst ekki á að almennar verðhækkanir og aukið verðmæti landsins
gætu leitt til þess að landeigendur ættu rétt til hærra endurgjalds en um hafði verið
samið. Lagmannsrétturinn hafði komist að sömu niðurstöðu og vitnaði Hæstiréttur til
forsendna Lagmannsréttarins í þeim efnum. Hins vegar féllst Hæstiréttur á að hækka
leiguna upp í 1.500 vegna þess, að í ljós þótti leitt, að not hersins af landinu hefðu
stóraukist frá því, sem upphaflega hafði verið samið um. Í forsendum Lagmannsréttar-
ins, sem Hæstiréttur vitnaði til, sagði: "De endrede forhold kan dog ikke medföre at
grunneieren ikke er bundet av leiekontrakten eller kan kreve 1eien omregulert etter
forholdene i dag ... I det hele tatt ma det vel antas at senere oppstátte muligheter for
utparselering ikke medförer at eldre bruksrettigheter av den grunn bringes til ophör
eller at vederlaget kan kreves regulert. Det samme gjelder kronens reduserte kjöpe-
kraft. Det kan nok virke urimelig at leien blir betalt med "diirlige" kroner, men det er en
alminnelig regel i norsk rett at den som har krav pa penger - selv i langsiktige forhold
- har risikoen for at pengeverdien synker... At leiekontrakten er uoppsigelig brin-
ger ikke saken i en vesentlig annen stilling." Héraðsdómur hafði komist að nokkuð
annarri niðurstöðu um þetta efni heldur en bæði Hæstiréttur og Lagmannsrétturinn. Í
forsendum undirréttar voru rakin ákvæði leigumálans um endurgjald og uppsagnar-
ákvæði. Síðan sagði: .Retten ma anta at det dermed torela ballanse mellom ytelse og
motytelse. Og da kontrakten er uoppsigelig fra deres side, ville det kunne fortsette slik i
all framtid ... Men de saksökte har et rettferdigkrav pa at at fa gjennopprettet ballans-
en mellom ytelse og motytelse."
Professor Carl Jakob Arnholm (Privatrett I, 1964, bls. 265-266) telur að þessi niður-

staða Hæstaréttar sé í samræmi við gildandi rétt og að Hæstiréttur hefði ekki getað dæmt
öðruvísi, en bendir á, að niðurstaða dómsins sé ósanngjörn í garð landeigandans. Athygl-
isvert er einmitt að bera þennan dóm saman við niðurstöðu íslensku dómanna um lóðar-
leigusamningana, sem reifað ir voru í 5.7. Virðist svo sem heimildin til þess að krefjast
leiðréttingar samningsbundins verðs vegna verðrýrnunar eða minnkandi verðgildis gjald-
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miðilsins sé rýmri samkvæmt íslenskum rétti heldur en norskum. Benedikt Sigurjónsson,
fyrrverandi hæstaréttardómari, benti t. d. á mismunandi niðurstöður íslensks réttar annars
vegar og norsks réttar hins vegar um þetta efni í erindi, sem hann flutti á 28. norræna
lögfræðingamótinu (bls. 131 í fundargerð) og kvað athyglisvert að bera saman niðurstöður
íslensku dómanna og dómsins í Rt. 1958, 529. Orðrétt sagði Benedikt í erindi sínu: "Man
kan af islandske domme finde en tendens i sager angáende aftaler og inflation."

RG. 1976, 595. Dómur Eidsivating lagmannsrett, uppkveðinn 9. nóvember 1964. A/S
Kykkelsrud gegn Osló.

Með samningi, sem undirritaður var í lok ársins 1914 tók A/S Kykkelsrud að sér að sjá
Kristiania sveitarfélaginu fyrir rafmagni fyrir fastákveðið verð í norskum kr. pr. KWst.
Hér var um að ræða mikið magn af raforku og samningurinn var óuppsegjanlegur af
hálfu Kykkelsrud (K) og engin ákvæði voru um það í samningnum, að fyrirtækið ætti
rétt til þess að krefjast endurskoðunar verðsins vegna verðbreytinga. Fram að síðari
heimsstyrjöld skilaði samningurinn nokkrum hagnaði í vasa K, en smám saman urðu þær
breytingar, að raforkuverðið stóð ekki lengur undir framleiðslukostnaðinum og var þá
ekkert tillit tekið til afborgana og vaxta. Verðið skyldi samkvæmt samningnum fara
lækkandi eftir því sem tíminn leið og frá 1/10 1945 skyldi það haldast óbreytt kr. 27 pr.
KW á ári. Er málum var svo komið, að raforkuverðið stóð ekki lengur undir fram-
leiðslukostnaði, reyndi K að fá leiðréttingu sinna mála með samningum við kaupand-
ann, en allt kom fyrir ekki. Höfðaði K þá mál á hendur sveitarfélaginu. Í undirrétti var
sveitarfélagið sýknað. Eidsivating Lagmannsrett tók hins vegar kröfur K til greina að
nokkru leyti og viðurkenndi rétt fyrirtækisins til þess að fá raforkuverðið hækkað. Í
forsendum dómsins var á því byggt, að takmörk væru fyrir þeim hagnaði, sem sveitarfé-
lagið með sanngirni gæti vænst af samningnum, og sömuleiðis væru takmörk fyrir þeirri
áhættu, sem ætla mætti, að K hefði tekið á sig með samningnum. Forsendur verðákvæðis
samningsins væru í öllum verulegum atriðum brostnar og því stríddi það gegn öllu
réttlæti að framfylgja verð ákvæðum samningsins eftir orðanna hljóðan. Rétturinn taldi,
að heimila bæri hækkun orkuverðsins frá og með 1958 með árlegri upphæð, sem nauð-
synleg væri til þess að sanngjörn niðurstaða fengist.
Einstök atriði í forsendum þessa dóms eru afar athyglisverð. Þannig segir t. d. á einum

stað:
"Spörgsmalet er om denne avtale likevel skal kunne kreves modifisert, sa endret som
forholdene er blitt. Det seregne i dette tilfelle er at det ikke er tale om en engangsytelse
eller begrenset antall ytelser fra leverandörens side, men om naturalytelser som skal
fortsette í det uendelige, med innsats sa vel av bygningsmessig og maskinelt utstyr som
av arbeidskraft. Man har dermed forhold som i vesentlig grad avviker fra dem som
tidligere vites a ha været forelagt domstolene ... Det kan ikke antas at noen av partene,
verken för eller efter krigsutbruddet og gullsupensjonen i 1914, tenkte sig eller hadde
rimelig mulighet for a tenke sig en slik prisstigning som den som skjöt virkelig fart etter
annet verdenskrig ... Pa den anden side ma vel ogsá K ledere ha vært klart over og
villige til a overta en viss risiko for konjuktursvingninger i selskapets disfavör og for tap
i en viss utstrekning. Likevel ma det etter Lagmannsrettens mening være en grense báde
for den fordel kommunen med rimelighet kunne vente a fa ut av kontrakten og likedan
for den risiko K med rimelighet kunne anses at overta. Selvorn alle rimelig tvivl bör
löses i kommunens favör, finner retten at de naturlige forutsetninger for avtalen er
brustet i en slik grad at det ville være stötende for retsfölelsen om den ble opprettholdt
etter sin ordlyd."
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Að því er varðaði sérstaklega afleiðingar verðhækkana og minnkandi verðgildis peninga
á efndir samningsins sagði í forsendum dómsins:

"Selvorn det vanligvis hverken er eller bör være adgang til a kreve en avtale endret pa
grunn av prisstigning eller redusert pengeværdi, finner Lagmannsretten at sa vel denne
avtales særegne art som de konkrete forhold i saken bör före til at det foretas endringer
i som bringer forholdene innenfor rimelighetens grenser ... Hvor langt endringen bör
ga er neste spörgsmál.. om dette hovedspörgsmál skal Lagmannsretten bemerke at
man i prinsippet er enig i at nár selvkostende skal være grunniaget for revisjon av den
avtalte pris, har kommunen rimelig krav pa at fá lagt til grunn det utbygningsstadium
som gir lavest produksjonspris ... Lagmannsretten ser det slik at nár man i dette
seregne tilfelle har funnet at partenes opprinnelige avtale ikke kann opprettholdes etter
sin ordlyd ma man söke a finne frem til de endringer som, alt tatt i betraktning, er
nödvendige for a bringe forholdet innenfor rimelighetens grenser, idet alle vurderings-
tvivl prinsippielt bör löses til ford el for den part som holder seg til den inngátte avtale."

Þess var sérstaklega getið í forsendum dómsins, að samningur þessi hefði skilað K verulegum
hagnaði fram að seinni heimsstyrjöld, en það var ekki talið hagga rétti K til þess að fá uppbót
á verðið frá því tímamarki, sem leiðréttingin miðaðist við. Undirréttur hafði um það atriði
komist að annarri niðurstöðu.

RG. 1976, 650.
Bergen Kommunale Gassverk og A/S Norske Essó gerðu á árinu 1964 samning um
kaup hins fyrrnefnda á léttbensíni (nafta) fyrir milligöngu Essó. Samningurinn skyldi
gilda fyrir tímabilið 1965-1975 og verðið í samningnum var bundið við tilgreind efri og
neðri mörk, kr. 140 - 175 pr. tonn Á árunum 1973 - 1994 urðu gífurlegar verðhækk-
anir á olíumörkuðum. Essó hélt því fram, að þessar verðhækkanir hækkuðu svo öflun-
arkostnaðinn, að fyrirtækið væri ekki lengur bundið við efri mörkin í verðákvæðinu.
Gassverket neitaði að greiða hærra verð en um hafði verið samið. Í forsendum gerðar-
dóms þess, er úr ágreiningsefninu leysti, var talið, að skilyrði til einhliða hækkana væru
fyrir hendi, þó svo að gera bæri afar strangar kröfur í þeim efnum. Sagði, að við mat á
því, hvort efndir samnings á umsömdu verði leiddu til ósanngjarnrar niðurstöðu í garð
annars samningsaðilja, yrði að meta samninginn einan sér án tillits til heildar-
rekstrarhagnaðar Essó. Hið mikla tap Essó á árunum 1973 og 1974 yrði ekki jafnað út í
gróða fyrri ára. Verðið var því hækkað í það, sem telja mátti sanngjarnt að mati dómsins
og samkvæmt heildarmati á samningnum. (Sératkvæði eins dómara.)

Í forsendum dóms meiri hlutans (Per Lorentz og Karsten Gaarder) er að finna upplýsingar
um verðhækkanir þær, sem Essó vitnaði til og orsakir þeirra. Í dóminum sagði:

"Voldgiftsretten legger i faktisk henseende fölgende til grunn: Til fremstilling av nafta
bruker Esso .Light Arabian" ráolje fra Saudi Arabia. Ráoljen kjöpes fra Exxon In-
ternational Company fob. Den Persiske Gulf etter pris pr. fat i U. S. $ Fob.-prisen er
bestemt av produksjonsomkostninger, skatter og avgifter (royalties) til vertslandet og
fortjeneste til Exxon. - Produksjonsomkostningene har ligget noenlunde konstant
10--15 cents pr. fat. Fortjenesten har for det totale prisbilde vært forholdsvis uvesent-
lig. Listeprisen pa Arabian Light ráolje var stabil fra slutten av 1940 - árene til
november 1970 og la pa omkring $ 1,80 pr. fat, hvorav summen av skatter og avgifter $
0,872. Deretter var det en gradvis stigning fram til 15/10'73 til $ 2,591 pr fat, hvorav
skatter m. v. $ 1,596. Fra 16/10'73 gjorde prisene et hopp til $ 5,176, hvorav skatter
m. v. $ 3,442. Fra 1/1 1974 var listeprisen $ 11,651, hvorav skatter m. v. $ 9,185.-
Det er ikke nödvendig for voldgiftsretten a ga nærmere inn pa den kompliserte pris-
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mekanisme, for ráolje, Det er godtgjort at stigningen i prisen pa ráolje praktisk talt
utelukkende skyldes hevning av skatter m. v. til vertslandet. Dette er skjedd ved at
listeprisen (posted price) som danner grunnlaget for beregningen av skatter og avgifter
er hevet, at royalty er hevet fra 12,5% til 20%, inntektsskat fra 50% til85 % og at andel
av den del av oljen som ma gjenkjöpes, er hevet. - Mellom 1965 og 1970 var prisene
stabile. Mellom november 1970 og 15/10 1973 skjedde gradvis en stigning. Den 16/10
1973 ble prisen fordoblet og sa pa ny fordoblet fra 1/1 1974. I forhold til 15/10 1973 er
prisen i 1974 steget med omkring 400%.
Stigningen i ráoljeprisen skyldes virksomheten fra Organisasjonen av de oljeproduser-
ende land, OPEC, som tog sikte pa a gi oljelandene större fortjeneste pa ráoljen. OPEC
var opprettet allerede i 1960, men oppnádde de förste 10 ar bare smá resultater. Etter
en gradvis stigning til 1973, skjer sa den voldsomme og plutselige stigning 16/10 1973 og
i 1974. Dette hadde sammenheng med krigen mellom Israel og de arabi sk e naboland i
oktober 1973. Det ma være riktig, slik Esso har beskrevet situasjonen, at pris sammen
med embargo pa ráolje ble brukt av arabiske land som et politisk/ökonomisk press-
middel mot de vestlige land som stöttet Israel. Det skal föyes til at det var ingatt avtaler
i árene 197(}-72 mellom OPEC og oljeforbrukende land, som innebar en kontrollert
prisutvikling. Disse avtaler satte OPEC seg ut over etter begivenhetene i oktober 1973.
Ráoljens pris pa Slagen, cif.-prisen, er fob. Persiske Gulf plus frakt og assuranse. Det er
i löpet av perioden noen stigning i fraktutgifter og assurance. Betydningen av det
omhandles nærmere nedenfor. - Esso har frem lagt erkiæringer av 15/8 1974 og 15/1
1975 fra firmaets revisor, Price Waterhouse & Co., som viser stigningen i cif. prisene pr.
m '. Det skal tilföyes at disse priser er beregnet i det öyeblikk varen settes i produktion pa
Slagen, og tar ikke hensyn til dyrere ráoljeinnkjöp pa samme tidspunkt. I tiden frem til
1970 var prisene noe over og noe under 100,00 kr. pr. rn '. Fra 1970 er det en jevn
stigning til kr. 124,08 i 3. kvarta I 1973, kr. 162,83 i 4. kvartal, 1. kvartal 1974 kr.
309,24,2. kvartal kr. 410,99, 3. kvartal kr. 399,27 og 4. kvartal kr. 400,27. - Gjenn-
omsnitt i 1974 er kr. 379,74, pr. m '."

Í forsendum dóms þessa er afmarkað það tímamark, þegar þau atvik gerðust, er réttlættu
hækkun olíuverðsins. Þannig segir í dóminum:

"Fl ert all et vil fremheve at den prisrevisjon det kan bli tale om, ma begrenses til virk-
ningen av det prishopp ráoljeprisene gjorde 16/10 1973 og i 1974. Man kan sáledes se
bort fra virkningen av den alminnelige prisoppgang, at fraktene har steget og at innen-
lands omkostninger har steget ... Sável ut fra den skjönnsmessige bedömmelse, som ut
fra hva som etter en helhetsvurdering av kontraktsforholdet finnes rimelig, settes prisen
levert gassverket til kr. 350 pr tonn fra 1/1 1974."

Hin síðastgreindu orð í forsendum dómsins verður að skilja svo, að það hafi einungis verið
verðhækkunin frá 16/10 1973, sem var ófyrirséð við samningsgerðina og svo veruleg, að til
ósanngjarnrar niðurstöðu myndi leiða, enda sagði svo í upphafsorðum meiri hlutans:

"Voldgiftsrettens flertall, formarmen og höyesterettsdommer Gaarder, legger til grunn
at de begivenheter som ble ut löst ved krigen i Midt Osten i oktober 1973 og de fölger
desse begivenheter fikk for prisene pa ráolje og dermed Esso's produksjonsomkostning-
er, er omstendigheter som Esso ikke kunne forutse da kontrakten ble ingatt i 1964."

5.9. Nánar um heimildina til þess að víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum.
Eins og rakið var í 5.5 hér að framan má víst telja, að til sé í íslenskum rétti ólögfest

meginregla, er heimilar að víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum. Regla þessi
felur það í sér, eins og Karsten Gaarder bendir á og rakið er í 5.6. hér að framan, að
dómstólar þurfa ekki að veita lögvernd samningsákvæðum, sem eru bersýnilega ósanngjörn í
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garð annars samningsaðilja. Það er eitt af megineinkennum eignarréttinda (fjárverðmæta), að
eigandi þeirra hefur aðild til þess að leita aðstoðar dómstóla og yfirvalda til verndar rétti
sínum (sbr. Ólafur Lárusson, Eignaréttur, MCML, bls. 12). Reglan um heimild dómstóla til
þess að víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum er því frávik frá þessari meginreglu
og má segja að frávikið lýsi sér í því, að bersýnilega ósanngjörn samningsákvæði í garð
annars samningsaðilja njóti ekki lögverndar, þannig að dómstólar þurfi ekki að leggja slík
samningsákvæði til grundvallar úrlausnum sínum.

En hvenær er samningsákvæði bersýnilega ósanngjarnt? Þeirri spurningu er alls ekki
auðsvarað. Stafar það fyrst og fremst af því, að framangreind meginregla er ólögfest, eins og
svo margoft hefur verið tekið fram. Þá eru þær úrlausnir íslenskra dómstóla, sem vitnað var
til í þætti 5.7 alls ekki skýrar um þetta atriði. Margs konar viðmiðunarmörk koma til greina í
þessu sambandi. Þegar reynt er að afmarka nánara efnissvið reglunnar virðist vænlegast að
reyna að lesa einhverja viðmiðunarreglu út úr þeim dreifðu sérlagaákvæðum, sem til eru Í
Íslenskum rétti og tengjast þessu álitaefni, og svo þeim íslensku dómsúrIausnum, sem gengið
hafa.

Ljóst má vera, að sú staðreynd ein, að samningsaðili hefur ekki þær tekjur af samningi,
sem hann vænti Í upphafi, réttlætir ekki beitingu reglunnar. Við alla samningagerð taka
aðiljar á sig vissa áhættu og er óhætt að segja, að þetta atriði, þ. e. minnkandi tekjur fellur
innan þeirra áhættumarka.

Þá kann að skipta máli varðandi beitingu ógildingarheimildarinnar, hvort ástæða sú, er
leitt hefur til þess, að samningsákvæði verður síðar ósanngjarnt í garð samningsaðilja, var
fyrirsjáanleg eða ekki. M. Ö. o. máttu samningsaðiljar gera ráð fyrir því, að breytingar þessar
gætu átt sér stað eftir gerð samningsins. Ef um er að ræða atvik, sem aðiljar máttu gera sér
grein fyrir, minnka líkurnar til þess, að unnt sé að bera slíkar ástæður fyrir sig. En því
óvæntari og ófyrirsjáanlegri sem ástæðan er, þeim mun meiri líkur eru til þess, að samnings-
aðilji geti borið atvikið fyrir sig. Þetta sjónarmið er að nokkru orðað í norska dóminum í
RG. 1976,650:
"Voldgiftsrettens flertall ... legger til grunn at de begivenheter som ble ut!öst ved krigen i
Midt Östen i oktober 1973 og de fölger disse begivenheter fikk for prisene pa ráolje og
dermed Esso's produkjsonsomkostninger er omstendigheter, som Esso ikke kunne forutse
da kontrakten ble ingatt i 1964."
Sama sjónarmið kemur fram í RG. 1976, 595:

"Det kan ikke antas at noen av partene, verk en för eller eft er krigsutbruddet og gull-
suspensjonen i 1914, tenkte sig eIIer hadde rimelig mulighet for a tenke sig en slik
prisstigning som den som skjöt virkelig fart etter annen verdenskrig. "

Þá er og að þessu sama sjónarmiði vikið í norska dóminum í Rt. 1951,372:
"Selv om det kan sies at det i juni 1939 var grunn til a regne med en fare for krig, ville
det være unaturlig og urimelig om en importör som pa denne tid pátok seg a levere
brensel til statsbanene og sluttet en kontrakt som den foreIiggende, skulle ha risikoen
for sa vidtgáende ökonomiske fölger av et krigsutbrudd som det her er at tale om."

Ætla verður, að ógildingarheimildin eigi sérstaklega við um samninga, sem gilda skulu um
langan tíma. Íslensku dómarnir, sem reifaðir voru í 5.7. vörðuðu allir sakarefni, þar sem
samningurinn var óuppsegjanlegur af hálfu leigusala. Er augljóst mál, að reglan á alveg
sérstaklega við í slíkum tilvikum. Má hér sem dæmi nefna forsendur héraðsdóms í Hrd.
1958, 346, sem Hæstiréttur skírskotaði til:

"Og þar sem leigusamningur sá, er hér um ræðir, er óuppsegjanlegur og á að gilda um
ótakmarkaðan tíma, þykir ákvæði hans um upphæð leigugjaldsins ekki eiga að binda
leigusala um aldur og ævi."

Það er hins vegar spurning, hvort heimildin sé bundin við það, að viðkomandi samningur eða
samningsákvæði sé óuppsegjanlegt og skuli gilda "um aldur og ævi" eins og það er orðað í
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Hrd. 1958, 346. Hæpið er að lesa þá reglu út úr hinum íslensku dómum. Má til stuðnings
þessu sjónarmiði benda á úrlausnir norskra dómstóla, þar sem þetta hefur ekki verið talið
vera skilyrði fyrir beitingu heimildarinnar. Þannig segir t. d. í dóminum í Rt. 1951, 372, en
þar var um að ræða samning, sem gilda skyldi um 9 mánaða tímabil:

"Nar voldgiftsretten er kom met til det resultat, som alt er nevnt, er det pa grunnlag av
en vurdering av den foreliggende salgsavtales eget indhold ... Det er her at fremheve
at kontrakten gikk ut pa levering gjennom et lengere tidsrom - en sesong pá i alt
omkring 9 man eder. "

Þá má og nokkurn stuðning hafa af 29. gr. höfundalaga, sem áður er getið. Í athugasemdum
greinargerðar með frumvarpi til höfundalaga er talað um, að handrit, sem lágu verði sé selt,
geti orðið metsölubók, og samningar, einkum þeir, sem gerðir séu til langs tíma, verði þá oft
ósanngjarnir. Virðist því hæpið að binda heimildina við óuppsegjanlega samninga eingöngu.

Rétt er að taka fram, að heimildin, til þess að víkja til hliðar ósanngjörnum samnings-
ákvæðum nær bæði til þess að víkja til hliðar einstökum ákvæðum samningsins og eftir
atvikum samningnum í heild, ef skilyrði þess eru fyrir hendi. Íslensku dómarnir sem reifaðir
voru, víkja allir til hliðar verðákvæði samningsins, en ekki samningnum í heild og sömu sögu
er að segja um norsku dómana. En eigi að síður verður að telja, að dómstólar geti vikið
samningi í heild sinni til hliðar, ef samningurinn er ósanngjarn.

Álitaefni er, hvort sá, er krefst leiðréttingar samningsákvæðis í skjóli framangreindrar
meginreglu þurfi að sýna fram á ótvírætt tap sitt af samningnum, þ. e. a. s. hvort hann þurfi
að sýna fram á að gengið sé á tiltekinn höfuðstól, eða hvort honum nægi að sýna fram á, að
jafnvægi milli greiðslna aðilja hafi raskast. Skal nú að þessu atriði hugað.

Fyrst er þess að geta, að þeir íslensku dómar, sem um álitaefnið hafa gengið, og áður
hefur verið vikið að virðast ekki byggja á þeirri forsendu, að leigusali þurfi að sýna fram á, að
hann verði fyrir fjárhagslegu tapi af samningnum eða að samningurinn gangi á samanlagðan
höfuðstól eigna hans. T. d. er hvergi að því vikið að fasteignagjöld eða aðrir skattar af
lóðunum nemi hærri fjárhæð en leigutekjurnar. Virðist sem fyrst og fremst sé litið til þess,
hvort leigugjaldið sé sanngjörn og eðlileg greiðsla fyrir lóðarafnotin. Þannig sagði t. d. í Hrd.
1958,346:

"Þótt leigugjaldið hafi verið óbreytt um nær hálfrar aldar skeið, án þess að við því hafi
verið hreyft, og það raunar hafi verið meiri hluta þess tíma lægra en eðlilegt var, miðað
við verðlagsbreytingar, þykir þó verða að viðurkenna rétt stefnanda til þess að fá
endurskoðað ákvæðið um leiguupphæðina. "

Ákvæði einstakra sérlaga, er veita heimild til þess að víkja til hliðar ósanngjörnum samn-
ingsákvæðum virðast fremur byggja á því, að þeim, er krefst leiðréttingar samningsákvæðis í
skjóli viðkomandi reglu, nægi að sýna fram á, að ekki sé jafnvægi í milli greiðslunnar og
gagngjaldsins, þ. e. að endurgjaldið sé ekki sanngjörn greiðsla fyrir þau verðmæti, sem látin
eru í té. Er einkar athyglisverð í þessu sambandi skýring greinargerðar á 29. gr. höfunda-
laganna og 36. gr. ábúðarlaga 36/196l. Í hinu síðarnefnda ákvæði var við það miðað, að þær
breytingar gætu orðið á verðlagi, að eldri leigumálar yrðu úr hófi fram ósanngjarnir, en tap
hvergi orðað sem skilyrði. Hugleiðingar greinargerðarinnar með höfundalögunum, 29. gr.
virðast miðaðar við það tilvik, þegar höfundarlaunin verða ekki talin sanngjarnt endurgjald
fyrir handritið, þegar mið er tekið af raunverulegu fjárgildi þess.

Afstaða norsks réttar virðist vera nokkuð önnur að þessu leyti eins og norsku dómarnir,
sem reifaðir voru, bera með sér. Dómarnir íRt. 1935,s. 122,Rt. 1951,s. 372, RG. 1976, s.
595 og RG. 1976, s. 650 virðast gera það að skilyrði, að sá, er krefst leiðréttingar, geti sýnt
fram á ótvírætt tap sitt af áframhaldandi óbreyttri framkvæmd samningsins, þ. e. að gengið
sé á höfuðstólinn. Það sama má reyndar segja um dóminn í Rt. 1958,529, hinn svokallaða
Madla dóm, þar sem bætur voru eingöngu dæmdar leigusala vegna aukinna nota hersins af
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leigulandinu, umfram það, sem samningurinn gerði ráð fyrir, en því alfarið hafnað, að
almennar verðhækkanir og aukið verðmæti landsins gæti leitt til þess, að leigusalinn öðlaðist
rétt til þess að krefjast leiðréttingar eða endurskoðunar samningsákvæðisins. Segir þannig
um það atriði í dóminum:

"Det kan nok virke urimelig at leien bl ir betalt med "darlige" kroner, men det er en
alminnelig regel i norsk rett, at den som har krav pa penger - selv i langsiktige forhold
- har risikoen for at pengeverdien synker."

Á grundvelli úrlausna íslenskra dómstóla og með hliðsjón af ákvæðum einstakra sérlaga
virðist hæpið að túlka efnissvið hinnar íslensku reglu jafn þröngt og norskir dómstólar hafa
gert varðandi svið hinnar norsku reglu. Það má að vísu segja um íslensku dómana, að þeir
varða réttarágreining á mjög takmörkuðu sviði, þ. e. eingöngu heimild leigusala til þess að
krefjast hækkaðs leigugjalds fyrir land, sem leigt hefur verið og að sumpart styðst réttur
leigusala við ákvæði laga nr. 75/1917 um útmælingu verslunarlóða, en á móti má aftur
spyrja, af hverju slíkir samningar eigi að njóta einhverrar sérstöðu umfram aðra samninga,
sem gerðir hafa verið til langs tíma. Verðákvæði í samningi getur verið jafn bersýnilega
ósanngjarnt í langtíma samningi, hvort sem sá samningur varðar sölu á rafmagni, kolum, olíu
eða leigu á landi. því má segja, að reglan, eins og hún virðist túlkuð í íslenskum rétti, sé mun
sanngjarnari og eðlilegri heldur en er í norskum rétti.

ÞÓ svo að leiða megi að því rök, að hin íslenska regla líti fyrst og fremst til þess, hvort
jafnvæginu milli greiðslna aðilja sé raskað vegna eftirfarandi breyttra aðstæðna, má ljóst
vera, að hvers kyns breytingar sem er, geta ekki leitt til þessarar niðurstöðu. Áður er þess
getið, að minnkandi gróði eða minni gróði en samningsaðili átti von á, veitir honum ekki
heimild til þess að bera reglu þessa fyrir sig. Samningsgrundvelli aðilja verður að vera raskað
í öllum verulegum atriðum til þess að hægt sé að bera regluna fyrir sig. Það má almennt
ganga út frá því sem gefnu, þegar samið er um tiltekið endurgjald fyrir verðmæti, sem
látið er í té, að endurgjaldið eigi að vera sanngjarnt og samsvara raunverulegu verðmæti
gagngjaldsins. A. m. k. verður að ætla, að sá, sem heldur hinu gagnstæða fram, hafi sönn-
unarbyrðina fyrir staðhæfingu sinni. Af þessu leiðir svo aftur það, að þegar þetta
jafnvægi raskast stórlega, þá heimilast þeim, er á hallar, að bera regluna fyrir sig.
Fyrrnefnda 29. gr. höfundalaganna virðist bera að skilja á þennan veg. Það er ekkert óeðli-
legt við það, að höfundur, sem er ungur og óþekktur, selji handrit sitt lágu verði í upphafi.
Endurgjaldið kann að vera sanngjarnt á því tímamarki. En fari svo, að handritið verði síðar
að metsölubók, er hið lága verð ekki sanngjarnt endurgjald, vegna þess að það er þá ekki í
samræmi við raunverulegt verðmæti handritsins. Miðar þá 29. gr. höfundalaganna að því að
tryggja höfundinum rétt til þess að krefjast endurskoðunar verðsins svo að hann geti fengið
sanngjarnt verð fyrir framlag sitt. Má og segja, að einhver takmörk hljóta að vera bæði fyrir
þeim gróða, sem annar samningsaðili getur haft úr samningi á kostnað viðsemjanda síns og
svo líka hljóta að vera takmörk fyrir þeirri áhættu, sem seljandinn tekur á sig í samningnum.
Kemur þetta sjónarmið fram t. d. í dóminum í RG. 1976, bls. 595. Þar segir:

"Pa den armen side ma vel ogsá K ledere ha vært kl ar over og villige til at overta en viss
risiko for konjuktursvingninger i selskapets disfavör og for tap i en viss utstrekning.
Likevel ma det etter Lagmannsrettens mening være en grense bad e for den fordel
kommunen med rimelighet kunne vente a fa ut av kontrakten og likedan for den risiko K
med rimelighet kunne anses at overta .':

því má velta fyrir sér, hvort þær breyttu aðstæður, sem leiða til þess að samningsákvæði
verður ósanngjarnt í garð annars aðilja, þurfi að snerta framkvæmd viðkomandi samnings
beint, eða hvort það nægi, að breytingin hafi óbein áhrif á efndir samningsins. Í norsku
dómunum í Rt. 1951, s. 372 og RG. 1976, s, 650 leiddi styrjaldarástand til stórhækkaðs
öflunarverðs þeirrar vöru, er seljandinn hafði skuldbundið sig til þess að selja og hafði
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þannig bein áhrif á efndir viðkomandi samninga. Sem dæmi um óbein áhrif ytri aðstæðna á
efndir samnings mætti hugsa sér, t. d. að styrjaldarástand leiði af sér hækkað olíuverð, sem
svo aftur leiði af sér hækkað heimsmarkaðsverð á seldri orku til iðjuvera. Ef reglan um
heimild dómstóla til þess að víkja til hliðar ósanngjörnum samningsákvæðum er túlkuð eins
og gert er hér að framan með því að miða fyrst og fremst við það, hvort jafnvæginu milli
greiðslna aðilja sé raskað í verulegum atriðum, þá virðist eðlilegt, að óbein áhrif ytri að-
stæðna á efndir samnings réttlæti einnig beitingu reglunnar. Má þannig segja, að samningur
eða samningsákvæði getur verið jafn ósanngjarnt í garð annars samningsaðilja og raskað
jafnvægi greiðslna með sama hætti, hvort sem um bein eða óbein áhrif er að ræða.

6.0. Nánar um þýðingu tilvísunar aðal- og rafmagnssamninga til þjóðréttarreglna.
Í kafla 3.0. hér að framan var lýst lögum þeim, er um aðal- og rafmagnssamningana

gilda. Eins og þar kemur fram, eru það fyrst og fremst íslenskar réttarreglur, sem um
skýringu, túlkun, framkvæmd og áhrif samninganna gilda.

Í 1. gr. aðalsamningsins (gr. 1.01. b.) segir, að Alusuisse merki Swiss Aluminium Ltd.,
félag, sem stofnað sé að svissneskum lögum og hafi skráða skrifstofu í Chippis Valais-fylki í
Sviss og hafi aðalskrifstofu sína í Zúrich, Samkvæmt e-lið 1.01. gr. merkir ÍSAL Íslenska
álfélagið hf., dótturfélag Alusuisse, stofnað sem íslenskt félag samkvæmt aðalsamningnum,
sem hafi skráða skrifstofu í Hafnarfirði. Um stofnun ÍSAL eru síðan nánari ákvæði í 20. gr.
aðalsamningsins. Í 26. gr. rafmagnssamningsins segir hins vegar, að rísi deila milli Lands-
virkjunar og ÍSAL um skýringu, túlkun, framkvæmd, gildi eða áhrif þess samnings, þá skuli
fara með deilu þá sem deilu milli ríkisstjórnarinnar og Alusuisse. Einnig segir í gr. 47.01. í
aðalsamningi, að ríkisstjórnin og Alusuisse fallist á að líta á ÍSAL sem svissneskan þegn í
merkingu sm sáttmálans. Segir á bls. 1240 í greinargerðinni með staðfestingarlaga-
frumvarpinu (Alþingistíðindi A, 1965, bls. 1240) að ákvæði þetta sé síður en svo í ósamræmi
við hið Íslenska þjóðerni, sem ÍSAL myndi hafa í öðru tilliti. Hér sé til þess ætlast, að litið sé
til meirihlutavaldsins Í félaginu um ákvörðun á þjóðerni þess, en það vald sé Í höndum
Alusuisse.

Af hinum tilvitnuðu orðum greinargerðarinnar og framangreindum samningsákvæðum
má ljóst vera, að líta ber á ÍSAL sem svissneskan þegn, ef deila kemur upp milli íslenskra
stjórnvalda og ÍSAL um framkvæmd, áhrif og gildi rafmagnssamningsins. Bæði Alusuisse og
ÍSAL eru því svissneskir þegnar í þessu tilliti.

Réttarleg þýðing þess, að líta ber á ÍSAL og Alusuisse sem svissneska þegna í þessu
sambandi, felst aðallega í því, að svissneska ríkisstjórnin getur, ef hún óskar þess sjálf, veitt
ÍSAL diplomatiska vernd vegna aðgerða íslenskra stjórnvalda. Þá verður og að ætla, að
tilvísunin til þjóðréttarreglna setji löggjafarhæfni íslenska löggjafans um málefni Alusuisse
og ÍSAL vissar skorður.

Í framhaldi af þessu er rétt að huga nokkuð að því, hverjar aðgerðir af hálfu íslenska
ríkisvaldsins í garð Alusuisse og ÍSAL sem svissneskra þegna gætu talist andstæðar þjóðrétt-
arreglum og hverjar skorður þjóðréttarreglur setji löggjafarhæfi íslenska ríkisvaldsins um
málefni fyrirtækja þessara. Verður Í því sambandi að líta nokkuð til almennrar stöðu út-
lendinga og erlendra fjárfestingaraðilja á yfirráðasvæði íslenska ríkisins með tilliti til þjóð-
réttarreglna um það efni. Rétt er að taka fram í þessu sambandi, að samningarnir um
álbræðsluna sem slíkir eru ekki þjóðréttarsamningar eða alþjóðasamningar í eiginlegri
merkingu þess orðs, enda hvorki ÍSAL né Alusuisse né heldur Landsvirkjun þjóðréttaraðilj-
ar. Eigi að síður má ljóst vera, að reglur þjóðaréttarins geta skipt máli í ýmsu tilliti í skiptum
Íslands og hins svissneska fjárfestingaraðilja. Stafar það bæði af tilvísun samninganna til þjóð-
réttarreglna og af hinu svissneska þjóðerni fyrirtækjanna.
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6.1. Almennt um réttarstöðu útlendinga og erlendra fjárfestingaraðilja samkvæmt þjóðrétt-
arreglum.
Ríki hefur óskorað vald til þess að setja lög á eigin landsvæði og framfylgja þeim. Hvílir

sú skylda á öllum þeim, sem þar eru staddir, að hlíta lögum landsins. Tekur skylda þessi jafnt
til útlendinga, sem og ríkisborgara viðkomandi lands. Reglur þjóðaréttarins taka að megin-
stefnu ekki til ríkisborgara í viðkomandi landi. Öðru máli gegnir hins vegar um út-
lendinga, sem búsettir eru eða staddir í landinu. Meginreglan er sú, sem áður segir, að þeir
lúta lögum landsins, en nokkrar takmarkanir eru þó gerðar í þeim efnum.

Að því er varðar takmarkanir á löggjafarhæfi ríkisins gagnvart útlendingum, bendir
t. d. dr. Gunnar G. Schram á (Kaflar úr þjóðarétti, 1976, bls. 71-72) að í fyrsta lagi hvíli sú
skylda á ríkinu, að útlendingar njóti þar lágmarks réttarverndar, svo sem það hugtak sé
túlkað í réttarþjóðfélögum. Lúti það fyrst og fremst að tilvist óháðra dómstóla, banni við
fangelsun og af tökum án dóms og laga o. s. frv. Í öðru lagi bendir dr. Gunnar á að mismun-
un gagnvart útlendingum að lögum sé bönnuð þjóðarétti, þegar sú mismunun lúti að
almennri réttarvernd, t. d. ef útlendingi væri meinað að kalla til verjanda sinn eða áfrýja máli,
sem heimilt væri eigin þegnum, eða þegar lög legðu mun þyngri refsingu við afbrotum
útlendinga. Segir dr. Gunnar, að slík mismunun teldist þjóðréttarbrot.

Að þessum atriðum frátöldum telur dr. Gunnar, að ríki sé almennt heimilt að mismuna
útlendingum í löggjöf sinni. Séu þess fjölmörg dæmi í rétti ríkja, að ákveðin réttindi séu fyrst
og fremst bundin við ríkisborgararétt, t. d. réttindi á sviði atvinnu- og efnahagsmála eða
stjórnmála. Sem dæmi um slíka löggjöf nefnir dr. Gunnar löggjöf um rétt til fiskveiða í
landhelgi, eignarrétt útlendinga að fasteignum, veitingu verslunarleyfa, skipun í stöður hjá
ríkinu, kosningarétt og kjörgengi. Þá segir dr. Gunnar, að heimilt væri að skattleggja út-
lendinga eftir hærri skattstiga en ríkisborgara.

Sams konar sjónarmið um mismunun gagnvart útlendingum koma einnig fram hjá dr.
Carl August Fleischer (Hovedpunkter i Folkeretten, 3. útg. bls. 82) og Frede Castberg
(Folkerett, 2. útg. 1948, bls. 146). Nefnir dr. Fleischer sem dæmi, að mismuna megi útlend-
ingum að því er varðar atvinnuréttindi og réttindi til atvinnurekstrar og segir jafnframt, að í
skattalegu tilliti megi mismuna útlendingum miðað við innlenda menn. Castberg segir, að
ríkinu sé heimilt að mismuna í löggjöf sinni um efnahags- og fjárhagsmálefni fyrirtækjum,
sem séu í eigu erlendra aðilja. Sé það ekki óalgengt að mismuna útlendingum miðað við
innlenda aðilja í norskri löggjöf. Breski fræðimaðurinn Ian Brownlie (Principles of inter-
national Law, Oxford 1977,2. útgáfa, bls. 517) segir, að ýmsar aðgerðir ríkisvaldsins, sem
lögmætar séu "prima facie" geti snert hagsmuni erlendra aðilja verulega án þess að hægt sé
að segja, að um eignaupptöku eða eignaskerðingu sé að ræða. Þannig geti eignir erlendra
aðilja verið háðar skattlagningu eða viðskiptahömlum, takmarkanir gerðar á leyfisveiting-
um, kvótar settir eða jafnvel að gengisfelling geti haft áhrif á eigur þeirra. Slíkar aðgerðir séu
í eðli sínu lögmætar og teljist ekki eignaskerðing nema eitthvað sérstakt komi til. Skattlagn-
ing, sem hins vegar miðaði að eignaupptöku eða eignaskerðingu og hefði áhrif sem slík
teldist hins vegar að mati Brownlie ólögmæt.

Á það er bent af dr. Gunnari G. Schram og dr. Fleischer, að löggjafarheimildir til
mismununar gagnvart útlendingum geta ríki takmarkað með samningum sín á milli og má
finna þess dæmi úr samnorrænni löggjafarframkvæmd, sbr. t. d. Norðurlandasamning um
félagslegt öryggi, 15. sept. 1955 og Norðurlandasamninga um aðgang Norðurlandabúa að
sameiginlegum vinnumarkaði, sbr. samstarfssamning milli Norðurlandanna, 23. mars 1962.
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6.2. Um skerðingu eigna og réttinda útlendinga.
Ljóst má vera, að með ýmsu móti er unnt að skerða eigur og réttindi útlendinga sern

innlendra manna rneð löggjöf og stjórnarframkværnd ýmiss konar, t. d. með skattlagningu
beinni eða óbeinni eða rneð þjóðnýtingu. Þó svo að útlendingur eða erlendur fjárfest-
ingaraðili stundi atvinnurekstur eða starfserni á Íslandi og sé þVÍ háður ákvæðum Íslenskrar
löggjafar að meginstefnu til, verður hann ekki sviptur eign sinni bótalaust frernur en inn-
lendir menn og án þess að nauðsyn krefji (Sbr. t. d. Carl August Fleischer, Hovedpunkter i
Folkeretten, 3. útg. bls. 83).

Dr. Gaukur Jörundsson hefur bent á (Um eignarnám, 1969, bls. 87) að reglur þjóða-
réttar styðji ótvírætt þá niðurstöðu, að 67. gr. stjórnarskrárinnar Íslensku veiti útlendingum
vernd um eignir sínar hér á landi. Reglur hins almenna þjóðaréttar séu yfirleitt taldar mæla
svo fyrir, að hverju ríki sé skylt gagnvart öðrum ríkjum að láta útlendinga njóta vissrar
lágmarksverndar um persónu og eignir. Ennfremur að telja megi, að það sé viðurkennd
regla í hinum almenna þjóðarétti, að hverju ríki sé skylt að greiða skaðabætur fyrir eignar-
nám, sem beinist eingöngu gegn eignum útlendinga eða er framkvæmt með þeim hætti, að
eigin borgurum séu greiddar skaðabætur. Ennfremur segir dr. Gaukur, að flestir þjóðréttar-
fræðingar muni þeirrar skoðunar, að eignaskerðing, þar á meðal þjóðnýting, sem beint sé
gegn eignum útlendinga stofni til bótakröfu af hálfu einstaklinganna eða heimalands þeirra
án tillits til þess, hvernig bótaskyldu sé háttað samkvæmt lögum þess lands, sem þjóðnýt-
inguna framkvæmir.

Dr. Gunnar G. Schram (Kaflar úr þjóðarétti, bls. 73, útg. 1976) segir um sama álitaefni,
að almennar reglur þjóðaréttarins geti verið þess eðlis, að þær takmarki löggjafarhæfi ríkis-
ins gagnvart útlendingum á landsvæði þess, þ. e. heimildina til mismununar. Segir dr.
Gunnar, að þjóðnýting eigna sé heimil, en niðurstaða ýmissa alþjóðlegra gerðardóma í
slíkum málum hafi verið sú, að greiða beri jafnan bætur fyrir hina þjóðnýttu eign, a. m. k. ef
almennt bótaákvæði væri að finna í landsrétti hlutaðeigandi ríkis að því er eigin þegna varðar.

Að því er varðar heimildina til eignaskerðinga gagnvart eigum útlendinga verður að
ætla í ljósi þess, er hér hefur verið rakið, að sú heimild sæti nákvæmlega sömu takmörkunum
og heimildin til eignaskerðinga gagnvart eigin ríkisborgurum. Verður að telja, eins og dr.
Gaukur Jörundsson bendir á, að 67. gr. stjórnarskrárinnar veiti erlendum aðiljum að þessu
leyti sömu vernd og innlendum. Erlendir aðiljar njóta að þessu leyti bótaréttar, ef þeir eru
sviptir eign sinni, og það teldist þjóðréttarbrot gagnvart erlendum aðiljum, ef mismuna ætti
þeim í bótum miðað við innlenda. Spurningunni um það hvort um væri að ræða sviptingu
eigna þannig að bætur ættu fyrir að koma, yrði því svarað á sama veg, hvort heldur sem um
væri að ræða innlenda aðilja eða erlenda. Dr. Carl August Fleischer bendir á (Hovedpunkter
i Folkeretten bls. 83) að bótaréttur tjónþola sé ávallt hinn sami, hvort heldur sem tjónþoli
er innlendur maður eða erlendur. Ekki sé hægt að álykta sem svo að þjóðarétturinn bjóði
eina eða aðra lausn í þeim efnum. Þjóðarétturinn eftirláti það landsrétti að ákveða, hvort
bætur greiðist og í hvaða mæli í ólíkum tilfellum. Þjóðarétturinn krefjist þess hins vegar, að
útlendingum sé ekki mismunað að því er varðar almenna réttarvernd í þessum efnum. Þjóða-
rétturinn komi inn í myndina, ef meðferð dómstóla í viðkomandi landi hafi verið óforsvar-
an leg (denial of justice).

því er ekki auðsvarað, hverjar aðgerðir ríkja gagnvart útlendingum teljist þjóðréttar-
brot. Markatilvik eru æði mörg. Þjóðréttarbrot er einvörðungu til staðar, þegar brotin hefur
verið regla þjóðaréttarins, hvort sem sú regla styðst við venju, samning eða grundvallar-
reglur laga. Á það hefur verið bent af fræðimönnum (t. d. Carl August Fleischer, framan-
greint rit á bls. 134), að þó svo að ríki brjóti ákvæði eigin löggjafar, þá sé ekki þar með sagt
að slíkt réttarbrot sé þjóðréttarbrot, svo lengi sem ekki hefur jafnframt verið brotin þjóð-
réttarregla.
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6.3. Afstaða aðalsamningsins til eignaskerðinga og mismununar.
Í 35.01. gr. aðalsamningsins segir, að ríkisstjórninni beri jafnan að tryggja, að farið sé

með fjárfestingar Alusuisse, minnihluta hluthafa og ÍSAL á réttlátan og sanngjarnan hátt,
svo og að veita slíkum fjárfestingum ávallt vernd og öryggi á yfirráðasvæði sínu. Ríkis-
stjórnin skuli ekki á neinn hátt skerða stjórn, viðhald, notkun, nýtingu eða ráðstöfun slíkra
fjárfestinga með ósanngjörnum og hlutdrægum aðgerðum. Í greinargerðinni með staðfest-
ingarlagafrumvarpinu (Alþingistíðindi A, 1965, bls. 1237) segir, að aðilum sé heitið því, að
þeir verði ekki beittir mismunun. Taki það í sjálfu sér ekki til þess, þótt eitthvað skorti á
bestu kjör eða jafnrétti við innlendar eignir, svo nefndir séu mælikvarðar, er tíðkast í
svipuðum skiptum, eins og þetta er orðað í greinargerðinni. Jafnframt segir, að því sé heitið,
að þeir verði ekki beittir eignarnámi nema almenningsþörf komi til og fullar bætur fyrir,
enda sé það framkvæmt löglega og hlutdrægnislaust. Loks segir í 03. málsgrein 35. gr. að
ríkisstjórninni sé heimilt að víkja frá ákvæðum greinarinnar, ef aðkallandi nauðsyn beri til.
Segir í greinargerðinni (bls. 1237) að niðurlagsákvæðið sé ekki annað en endursögn á
gildandi rétti.

HIð tilvitnaða orðalag greinargerðarinnar ber þess merki, að samningsaðiljar og löggjaf-
inn hafa verið sér þess meðvitandi, að það væri meginregla þjóðaréttarins, að mismuna mætti
útlendingum miðað við innlenda aðilja að vissu marki, sbr. orðalag greinargerðarinnar, að
mismunun taki í sjálfu sér ekki til þess, þótt eitthvað skorti á bestu kjör eða jafnrétti við
innlenda aðilja. Á hinn bóginn bendir orðalag greinargerðarinnar og ákvæði aðalsamnings-
ins ótvírætt til, að til þess hafi verið ætlast, bæði af samningsaðiljum og löggjafanum, að
Alusuisse og ÍSAL sætu við sama borð og innlendir aðiljar að því er bætur fyrir eigna-
skerðingu varðar.

Það má einnig ráða af greinargerðinni, að aðiljar hafi verið sammála um það, að vart
væri ástæða til þess að ætla, að íslensk lög verði léttvæg fundin í þeim efnum að óbreyttri
stjórnarskrá (1239). Með öðrum orðum má segja, að greinargerðin beri þess merki, að það
hafi verið mat samningsaðilja og löggjafans, að reglur íslenskrar löggjafar um samningana
uppfylltu þau lágmarksskilyrði, sem þjóðréttarreglur setja fullvalda ríkjum um réttarfar og
mannréttindi, þannig að útlendingar hér á landi nytu allrar þeirrar verndar samkvæmt ís-
lenskum lögum, sem þjóðarétturinn ætlast til.

6.4. Brot ríkis á samningsskyldum sínum við erlenda aðilja.
Auk alþjóðasamninga, sem ríki gera sín á milli, gera ríkisstjórnir ýmiss konar samninga

við erlenda einstaklinga og lögpersónur. Má hér sem dæmi nefna lánssamninga, þjónustu-
samninga, samninga um byggingu og rekstur iðjuvera, lagningu síma, járnbrauta o. s. frv.
Ljóst má vera, að ríkið getur með ýmsu móti brotið samningsskyldur sínar samkvæmt slíkum
samningum og gert þann rétt, sem samningsaðilinn hefur öðlast næsta lítils virði, bæði með
stjórnvaldsaðgerðum og í skjóli lagasetningarvalds. Vaknar þá sú spurning, hver áhrif slíkar
aðgerðir hafa að þjóðarétti.

Ætla verður, að um brot á slíkum samningsskyldum gildi fyrst og fremst þær reglur
landsréttar, sem við eiga hverju sinni samkvæmt viðhorfum lagaskilaréttar. (Sbr. Ian
Brownlie, Principles of International Law, bls. 530-531). Almennt er talið Í þjóðarétti
(Brownlie sama rit, bls. 530-531) að brot ríkis á samningsskyldum sem þessum baki ríkinu
ekki ábyrgð að þjóðarétti. Verður að ætla, að réttarstaðan Í slíkum tilvikum ráðist að
meginstefnu til af þeim reglum, er gilda um ábyrgð ríkja á athöfnum sínum í garð útlendinga.
Ian Brownlie (sama rit, bls. 530-531) bendir á, að þá fyrst sé hægt að tala um ábyrgð að
þjóðarétti, þegar um sé að ræða réttarneitun (denial of justice) í garð viðkomandi samnings-
aðilja eða þegar um væri að ræða upptöku eigna eða eignaskerðingu andstæða þjóðréttar-
reglum. Ef ríki noti stjórnvalds- eða löggjafarvald hins vegar gagngert í því skyni að gera að
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engu réttindi, sem samningsaðili hefur öðlast í skjóli samnings, sé mjög farið að nálgast
eignaupptöku og stofnist þá til bótaábyrgðar samkvæmt þjóðréttarreglum út frá sömu sjón-
armiðum og þegar um eignaskerðingu sé að ræða. Aðgerðir ríkisstjórna séu þá fyrst ólög-
mætar, þegar þær séu framkvæmdar í gerræði og/eða feli í sér mismunun gagnvart útlend-
ingum. Ríkisstjórn sem með góðum vilja beiti sér 1. d. fyrir lagasetningu um takmarkanir á
gjaldeyrisyfirfærslum eða setji á viðskiptahömlur, sem áhrif hafi á stöðu útlendinga sem og
annarra, verði vart talin hafa brotið þjóðréttarreglu. Telur Brownlie, að það viðhorf sé
ríkjandi bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum, að meira þurfi til að koma en einvörðungu brot
ríkis á samningsskyldu sinni til þess að unnt sé að segja, að þjóðréttarbroti sé til að dreifa.

Annað atriði, sem Brownlie bendir á og vert er að veita athygli, er sú staða, sem kemur
upp, þegar ríki hefur í samningi við erlendan fjárfestingaraðilja lofað að breyta ekki við-
komandi samningi með lagasetningu. Á þetta reyndi í deilu Bretlands og Íran af því tilefni,
að íranska ríkisstjórnin ákvað að binda endi á samning írönsku ríkisstjórnarinnar og Anglo-
Iranian Oil Company. Í samningi þessum var að finna fyrirheit af hálfu írönsku ríkisstjórn-
arinnar um að binda ekki endi á samninginn með lagasetningu. Hélt breska ríkisstjórnin því
fram, að brot írönsku stjórnarinnar á samningsloforði þessu væri ólögmætt að þjóðarétti.
Telur Brownlie (áður tilvitnað rit á bls. 533) að þjóðarétturinn hafni alfarið þessu sjónarmiði
bresku ríkisstjórnarinnar. Sá, sem slíkt loforð hafi í höndunum frá ríkisvaldinu, þ. e. loforð
um að ekki verði við samningsbundnum réttindum hróflað með lagasetningu, samþykki vissa
áhættu í þessum efnum, eða eins og Brownlie segir: "An undertaking not annul by legislative
action is a voluntary acceptance of risk comparable to the undertaking given by an alien in
the form of a Calvo clause."

Reykjavík, 9. október 1982.
Þorgeir Örlygsson.
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Fylgiskjal XI.

Greinargerð
um grundvöll þess að krefjast endurskoðunar á

samningum um efnahagsþróun til langs tíma eða grípa til
einhliða aðgerða.

(Charles J. Lipton, lögfræðingur).

1. Inngangur.
Athugasemdir þessar eru viðbót við 7. lið minnisatriða frá 8. júní 1982 "The "Sanctity"

of Contracts and the Legal Bases for Icelandic unilateral Action" ("helgi" samninga og
grundvöllur einhliða aðgerða af hálfu Íslendinga) og byggðar á athugunum á fordæmum og
prentuðum heimildum í ýmsum löndum og því sem tíðkast í alþjóðlegum samskiptum.

2. Fjölmörg lagakerfi milda (tempra) regluna um að samninga beri að
halda (Pacta Sunt Servanda) til þess að Koma í veg fyrir stórfelld frávik

frá þeim væntingum sem aðiljar höfðu í upphafi.
Reglan um að samninga beri að halda (pacta sunt servanda) er vissulega sameiginleg

með flestum siðmenntuðum þjóðum og grundvallarregla í alþjóðlegum lögum um samninga.
Hins .vegar er það viðurkennt í rétti flestra ríkja, að regla þessi er ekki ófrávíkjanleg.

I samræmi við þetta hafa þróast reglur sem til þess eru sniðnar að leysa aðila undan
skyldum samkvæmt samningi, ef ófyrirsjáanlegar aðstæður breyta þeimgrundvallarforsend-
um sem samningurinn var reistur á.

Allar þessar reglur eru sniðnar til þess að veita því sjónarmiði lagagildi, að óvissa á
tímum vaxandi stjórnmálalegra. efnahagslegra og þjóðfélagslegra breytinga verður meiri en
hægt er að ætlast til að menn sjái fyrir, er þeir meta fjárhagslega áhættu, en það er
meginhlutverk löggjafar um samninga að koma í veg fyrir slíkt. Fridman, Law in changing
society 112-113 (1959).

Kenningar um brostnar forsendur (frustration) eru kunnar í engilsaxneskum rétti og var
lýst þannig af Radc1iff lávarði í þekktu ensku dómsmáli:

"um brostnar forsendur er að ræða hvenær sem viðurkennt er með lögum án þess að um
sé að ræða vanefnd hjá öðrum hvorum aðila, að ómögulegt sé að efna samning þar eð
kringumstæður þær sem ríkja er samningur skal efndur gera það að verkum að efndir
fælu í sér allt annað en það sem ætlað var með samningi.
Non haec in foedera veni. Þetta er ekki það sem ég lofaði að gera."

Davis Contractors Ltd. gegn Fareham Urban District Council (1956) 2 All ER 145, 160,
(1956) AC 696, 729; tilvitnað íNational Carriers Ltd. gegn Panilpina (Northern) Ltd., (1981)
AC 675, (1981) 1 All ER 171, (1981) 2 WLR 45.

Í málinu StatTordshire Area Health Authority gegn South StatTordshire Waterworks
Co., (1978) 3 All ER 769, (1981) 1 WLR 1387, 77 LGR 17, beitti enski áfrýjunardómstóllinn
reglunni um ógildingu um samning þar sem vatnsveit a hafði skuldbundið sig 50 árum áður til
þess að sjá sjúkrahúsi fyrir vatni við ákveðnu verði "ávallt héðan í frá". Á árinu 1975
tilkynnti fyrirtækið að það segði upp samningnum og bauðst til að halda áfram að útvega
vatnið með nýjum skilmálum. Í niðurstöðu Dennings lávarðar (Lord Justice) segir eftir að
hann hefur gert grein fyrir staðreyndum málsins og viðeigandi lagarökum:
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"Í þessu tilviki er um að ræða sláandi dæmi um langtíma skyldu sem aðili tók að sér fyrir
50 árum Á þessum 50 árum, einkum síðastliðnum 10 árum hefur kostnaður við
útvegun vatnsins tvítugfaldast. Líklegt er að hann aukist með hverju ári. Er það réttlátt
að sjúkrahúsið haldi ávallt áfram að greiða gamla gjaldið, sem ákveðið var fyrir 50
árum?"
Denning lávarður komst því að þeirri niðurstöðu að "ástandið hefur breyst svo rækilega

síðan samningurinn var gerður fyrir 50 árum að ákvæðið í samningnum "ávallt héðan í frá" er
ekki bindandi lengur; og rétturinn telur augljóst að samningurinn verði endurskoðaður með
hæfilegum fyrirvara". Denning lávarður bætti við:

"Ástandið hefur gjörbreyst á síðastliðnum 50 árum, þannig að segja má með fullri vissu
að.iaðiljar ætluðust aldrei til að vatnsmiðlun yrði haldið áfram nú á tímum gegn þessu
verði". Rétturinn lítur svo á að heimilt hafi verið að ákveða endurskoðun með þeim
hætti sem gert var á árinu 1975 með 6 mánaða fyrirvara, sem verður að álíta hæfilegan, í
stað þess að þröngva ójöfnum skilmálum upp á aðiljana. Að sjálfsögðu þýðir þetta ekki
að þegar frestur er úti geti vatnsveitan skrúfað fyrir vatnið til sjúkrahússins. Aðiljar
verða að semja um nýja greiðsluskilmála, það er allt og sumt".
Kenningin um brostnar forsendur er þekkt í Bandaríkjunum á sviði venjuréttarins

(common law), bæði í löggjöf um verslunarrnál Uniform Commercial Code ("U .e.e." sem í
gildi er í 49 af 50 fylkjum) og Restatement (Second) of Contracts birt af American Law
Institute (Ameríska lagastofnunin).

Í 2. kafla 615. gr. U.e.e. sem á við um kaupsamninga um lausafé segir:
"Hafi seljandi ekki tekið á sig auknar skyldur a) Er dráttur á afhendingu eða það
að afhending fellur niður að hluta eða að öllu leyti ekki brot á skyldum hans
samkvæmt kaupsamningi ef efndir yrðu ómögulegar hafi það verið grundvallarforsenda
við samningsgerðina að ómöguleiki yrði ekki fyrir hendi .....
Í 261. gr. Restatement (Second) of Contracts (1979) segir um efndir við eftirfarandi

ómöguleika:
"Verði efndir ómögulegar vegna atvika sem gerast eftir að samningur er gerður, án þess
að aðila verði gefið að sök og hafi það verið grundvallarforsenda við samningsgerð að
ómöguleiki vegna þeirra atvika yrði ekki fyrir hendi fellur skylda aðila til efnda niður
nema orðalag eða kringumstæður bendi til gagnstæðrar niðurstöðu".
Í rétti allra helstu ríkja á meginlandi Evrópu. eru ákvæði, sem milda hin ósveigjanlegu

ákvæði reglnanna um að samninga skuli halda (pacta sunt servanda) þegar kringumstæður
hafa lagt svo yfirþyrmandi byrðar á skuldara að hann hefur náð því marki sem hinn þýski
fræðimaður, Heck hefur kallað takmörk fórnarinnar (Opfergrenze). Rodhe, Adjustments of
Contracts on Account of Changed Conditions, 3 Scandinavian Studies in Law, 151, 154
(1959).

Með stuðningi í ýmsum kenningum í lögfræði hefur almennt samræmi náðst í rétti
meginlandsríkja um gildi frávika frá hinni almennu reglu um að samninga beri að halda
(pacta sunt servanda) vegna breyttra kringumstæðna.

Sennilega er franska kenningin um imprévision þekktust af kenningum þessum en hún
fjallar um það að breyta megi samningum á sviði stjórnsýslunnar. Reglan var orðuð þegar
árið 1910 af stjórnlagadómstólnum franska Conseil d'Etat í málinu Cie generale francaise des
tramways, S.1911 III 1, concl. Blum, note Hauriou. Í prófmáli Gaz de Bordeaux, sem dæmt
var 1916, 30. mars, DI914-3.25, komst stjórnlagadómstóllinn (Conseil d'Etat) að þeirri
niðurstöðu, að þegar kringumstæður, sem ekki væru séðar fyrir við samningsgerð - veruleg
hækkun á verði kola vegna hernáms erlends herliðs - breyttu fjárhagslegu jafnvægi aðila
verulega og legðu aðila skyldur á herðar sem ekki mátti ætla að væru innan þeirra
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áhættumarka. sem eðlileg mega teljast, verði hlutaðeigandi ríkisstofnun að taka á sig auknar
bvrðar.

Í niðurstöðum dómsins segir m. a:
"Hækkun sú, er varð á verði kola í stríðinu árið 1917, sem er hráefni við gasframleiðslu.
vegna þess að óvinurinn hafði hernumið meginhluta kolanámuhéraða á meginlandi
Evrópu og vegna sívaxandi örðugleika á flutningi á sjó, varð svo mikil að ekki var
aðeins um undantekningarástand að ræða í venjulegum skilningi heldur varð hækkun
framleiðslukostnaðar gass slík, að ógilti alla útreikninga, og fór fram úr því hámarki
verðhækkana sem aðilar gátu hafa haft í huga er samningurinn var gerður".
Sjá almennt, David, Frustration of Contract in French Law, 28 J. Comp. Legis & Int'I

L., pts. 11 (1946).
Kenningin um imprévision er enn í fullu gildi um samninga á sviði stjórnarfarsréttar.

Hins vegar hefur æðsti dómstóll Frakka á sviði einkamálaréttar, Cour de Cassation, aldrei
viðurkennt að henni megi beita um samninga á sviði einkamálaréttarins, og segir í dómi
réttarins frá 1976 í þekktu máli Canal de Craponne, Cass. Civ. March 6,1876, D.P. 1876, I.
193, "hvorki tími né sanngirni heimili dómara að hrófla við stöðu aðilja". Rétturinn hefur
haldið sér við þessa ósveigjanlegu afstöðu til þessa dags og hefur það mætt nánast einróma
gagnrýni ekki síst vegna þess að "það er erfitt að halda henni til streitu í hagkerfi, sem er
stjórnað og stýrt með reglum þar sem ekki eru ávallt skýr mörk á milli opinbera og
einkamála réttarins og æskilegt kann að vera að hrófla við skyldum samkvæmt samningi,
ekki eingöngu vegna sanngirnissjónarmiða heldur og með almannaheill í huga. Geiger, The
Unilateral Change of Economic Development Agreements, 23 Int'l & Comp. L.Q. 73, 95
(1974). Sjá ennfremur Devolve, The French Law of .Jmprevision í lnt'e Contracts II
(1981).

Franski löggjafinn hefur séð sig knúinn til þess að grípa inn í samninga nokkrum sinnum
til þess að létta ósveigjanleika þann, sem felst í reglu þessari. T. d. má nefna Loi Faillot sem
tóku gildi 21. janúar 1918 og voru sett til að fást við áhrif þau sem heimsstyrjöldin fyrri hafði
á samninga frá því fyrir styrjöldina.

Nú á tímum eru skoðanir franskra fræðimanna í andstöðu við það viðhorf Cour de
Cassation að beita ekki reglunni um imprévision um samninga á sviði einkamálaréttar og
bíða menn þess ákaft að rétturinn skipti um skoðun. Sjá, Delvolvé, að ofan 10, Starck , Droit
Civil obligations, 569.

Cour de Cassation hefur sérstöðu í Evrópu. Annars staðar er sú meginregla að breyta
megi samningum á sviði einkamálaréttar viðurkennd af dómstólum og leidd í lög.

Eftirtektarverðust á meðallagabálka í Evrópu er 36. gr. Skandinaviskra (norrænna)
samninga laga en þar segir (skv. sænska textanum frá 1915):

"Breyta má samningsákvæði eða hafa að engu ef ákvæðið er ósanngjarnt með tilliti til
innihalds samningsins, kringumstæðna við samningsgerðina, atvika er síðar koma til og
annarra kringumstæðna. Sé samningsákvæðið svo mikilvægt í samningnum, að ekki
verði með sanngirni krafist að hann sé gildur að öðru leyti án breytinga, má breyta
samningnum að öðru leyti eða fella niður að öllu leyti".
Hin Norðurlöndin hafa leitt í lög svipuð ákvæði.
Í skandinaviskum lögum er gert ráð fyrir að vikið sé frá eða breytt ákvæðum sem eru

"bersýnilega ósanngjörn" eða "brjóta í bága við velsæmi". Sjá Rodhe , tilvitnað rit á bls. 169.
107. gr. lögbókar Alsír frá 1975 gengur enn lengra, en frumvarp að henni var samið af

nefnd lögfræðinga, sem lagt höfðu stund á franskan rétt og önnur lög á meginlandi Evrópu.
"Þegar óvenjuleg atvik, almenns eðlis, sem ekki verða séð fyrir, valda því, að efndir

samnings verða skuldara of erfiðar án þess þó að vera ómögulegar, svo sem ef skuldara er
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hætt við að bíða stórfellt fjártjón af, er dómstól heimilt, með hliðsjón af kringumstæðum og
hagsmunum aðilja að létta þær, að sanngjörnu marki. Samkomulag, sem fer í bága við
ákvæði þetta er ógilt."

Samhljóða ákvæði er að finna í 147. gr. egypsku lögbókarinnar og 148. gr. þeirrar
sýrlensku.

Dómstólar í Þýskalandi hafa lengi veitt úrlausn með skírskotun til kenninga um
Voraussetzung (forsendur) og Wegfallder Gescháftsgrundlage (brostnar forsendur). Sjá
almennt, Hay , Frustration and its Solution in German Law 10 Am. J. Comp. L. 345, 361 et
seq. (1961): Berman. Exeuse for Non-Performance in the Light of Contracst Practices in
International Trade. 63. Colum. L. Rev. 1413, 1420 n.15 (\963), Smit, Frustration of
Contract; A Comparative Attempt at Consolidation 58 Colum, L. Rev. 287,296 et seq (1958;
Esser. Schuldrecht, I , 226-38. Þýskir fræðimenn byggja þessar kenningar á ákvæðum
greina 157 og 242 lögbókar sinnar, sem bjóða að samningar séu túlkaðir (157. gr.), og
skuldari efni, svo sem reglur um sanngirni (good faith) mæla fyrir um, en með því er átt við
að í gildi sé almennur mælikvarði á sanngirni og sanngirni í samningum. Sjá t. d. 1
Enneccerus, Lehrbuch des Börgerlichen Rechts 205-06 (14th ed., 1955).

í riti Hay er því haldið fram, að samkvæmt kenningum Þjóðverja "sé skortur á
forsendum eða brottfall þeirra grundvöllur þess að létta á samningsskyldum ef það yrði talið
ósanngjarnt að krefjast efnda". Sjá Hay, tilvitnað rit bls. 368. Um regluna um hvað sé
sanngjarnt segir Hay "að því hafi verið haldið fram að það væri ósanngjarnt að krefjast
efnda ef það setti skuldara á höfuðið eða leiddi til ótilhlýðilegra fórna af hans hálfu
(Opergrenze) eða raskaði mjög jafnræði hvað efndir snertir".

Í Sviss hefur úrlausn verið veitt sökum breyttra kringumstæðna með skírskotun til 2.
greinar lögbókar þeirra og greina 119 og 373 í lagabálki um kröfurétt. Í áðurnefndum
greinum segir ef um "contrat d'enterprise" er að ræða:

"Ef framkvæmd verksins er hindruð eða verður sérstaklega erfið vegna óvenjulegra
kringumstæðna, sem ómögulegt er að sjá fyrir eða eru ekki taldar upp meðal atvika,
sem aðilar hafa talið upp yfir kringumstæður sem sjá mætti fyrir má dómari hækka
samningsverð eða fella úr gildi samninginn".
Í 119. gr. lagabálks um kröfur segir:
,,1. Krafan fellur niður þegar efndir verða ómögulegar vegna kringumstæðna sem ekki

varða skuldara.
2. Sé um tvíhliða samning að ræða, skal skuldari, ef hann losnar undan efndum á

fyrrgreindan hátt, greiða samkvæmt reglum um ólögmæta auðgun, það sem hann hefur
þegar fengið og má ekki krefja um það, sem eftir stendur.

3. Undanþegin þessu ákvæði eru tilvik þar sem lög eða samningar mæla svo fyrir, að
kröfuhafi skuli bera áhættu jafnvel áður en krafan er efnd".

Með því að beita þessum reglum, og stundum með vísan til meginreglna laga, hafa
svissneskir dómstólar að fullu viðurkennt kenningar um imprévision:

"Ójafnvægi sem verður milli greiðslu og gagngreiðslu vegna breyttra kringumstæðna
verður að leiða til endurskoðunar eða breytinga á samningi ef slíkt ójafnvægi er meiri
háttar, augljóst og óhóflegt".
Úrskurður frá Hl. október 1933, RO 59,1933, II p. 372,378 et. adaption E.T. í Jl1936,

I pp 162-66. Sjá almennt, Engel, Traité de droit obligations - L'imprévision, 528--34.
Svissneskur fræðimaður hefur sagt:
"Það er viðurkennt, að meginreglan "pacta sunt servanda" sé takmörkuð af því
meginsjónarmiði. sem meira má sín, um sanngirni. Það er ennfremur ósanngjarnt að
krefjast efnda af skuldara ef kringumstæður hafa breyst þannig að skuldari fái sem
gagngreiðslu annaðhvort ekki neitt eða einungis gagngreiðslu sem er hlægileg í
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samanburði við efndir hans. Honum er heimilt í samræmi við þetta að ógilda
samninginn ef gagn aðili fellst ekki á sanngjarna lausn".
A. von Thur, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, p. 565.
Enda þótt svissneskir dómstólar í dag séu líklegir til að leggja minni áherslu á

kenninguna um "rebus, sic stantibus", gefur úrskurður Tribunal Federal frá 1919 góða mynd
af hvernig Svisslendingar taka á þessum vanda:

"Við beitingu almennra meginreglna 2. gr. lögbókarinnar er nægjanlegt að taka fram að
þegar um samninga af þessari tegund er að ræða eru aðilar bundnir skv. reglunni rebus
sic stantibus þ. e. a. s. þegar róttæk breyting verður á ástandi á samningstímanum og
þess eðlis að hið umsamda verð, ef því yrði haldið til streitu, væri ósanngjarnt mega
báðir aðilar ógilda samninginn, nema þeir lagfæri verðið til samræmis við hinar breyttu
aðstæður. Það væri hvorki rétt né sanngjarnt að láta .Brasseries" eitt sér halda hinni
ófyrirsjáanlegu hækkun hráefnisverðs þegar hinn aðilinn gæti hagnast á slíkri hækkun
hráefnis með því að velta henni yfir á neytendur".
Brasserie de St. Jeau gegn Dame Hinderberger, ATF (1919) 351, 355.
Ítalskir fræðimenn á sviði lögfræði og löggjafinn þar í landi hafa tekist á við þennan

vanda.
Í 1467. gr. ítölsku lögbókarinnar segir um þetta:
"Þegar um er að ræða samninga þar sem greiðslur koma með jöfnu millibili og efndir
verða fram úr hófi þungbærar vegna óvenjulegra eða ófyrirsjáanlegra atvika, má sá
aðili, er efna skal, krefjast ógildingar á samningi."

"Ógildingu verður ekki krafist ef atvik eru hluti þeirrar áhættu, sem aðili tók á sig
við samningsgerðina. Aðili, sem ógildingar er krafist gagnvart, getur komið í veg fyrir
hana með því að bjóða sanngjarnar breytingar á samningsákvæðunum. "
Í grískum lögum eru ákvæði um breyttar aðstæður, sem eru tiltölulega frjálsleg.
Í 338. gr. grísku lögbókarinnar segir:

"Ef kringumstæður þær, sem aðiljar byggðu á í aðalatriðum við gerð tvíhliða
samnings, hafa breyst eftir á vegna óvenjulegra atvika, sem ekki urðu séð fyrir og ef
skylda skuldara með hliðsjón af skyldu gagnaðila verður þungbær úr hófi fram, er
dómara heimilt, ef skuldari krefst þess, að létta skyldu skuldara eftir því sem hæfilegt
þykir, eða jafnvel ákveða að ógilda allan samninginn eða þann hluta hans sem ekki
hefur verið efndur. Taka verður tillit til sanngirnissjónarmiða og viðurkenndrar
verslunarvenju" .
Menn sem setið hafa í gerðardómum á alþjóðlegum vettvangi hafa einnig viðurkennt

mikilvægi þess að viðhalda - og ef nauðsyn krefur koma á að nýju - jafnvægi með efndum
(equelibre des prestations) aðilja að alþjóðlegum samningi. Þessi meginregla kemur fram
einna afdráttarlausast í gerðardómi frá 1956, uppkveðnum af hinum þekktu lögfræðingum
Georges Ripert og André Panchaud (dómari við sambandsdómstólinn í Sviss) en þar sagði,
"að í sambandi við alþjóðlegan samning, sem gerður var án þess að menn væru að taka
áhættu, er það augljóst, eins og dæmt hefur verið, að aðiljar ætluðust til þess að þeir væru
tryggðir gegn gengisfellingu nema um annað væru sérstaklega samið."

Société européenne d'études et d'enterprises gegn Gouvernement Yougoslave 1959
Clunet 1074.

Meginregla þessi var nánar útfærð af gerðardómsmanni í gerðardómsmáli ICC Nr. 2291
árið 1975:

"Allir viðskiptasamningar eru byggðir á gagnkvæmu jafnvægi greiðslna og ef menn
hafna þessari meginreglu breyta þeir viðskiptasamningi í áhættusamning ("contrat alea-
toire") sem byggður er á gróðabralli eða tilviljun. Það er regla í verslun arrétti "lex
mercatoria" að greiðslur aðila hvors um sig séu í fjárhagslegu jafnvægi og sú er ástæðan fyrir
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því, að í svo til öllum samningum (alþjóðlegum) er verðið ákveðið með tilliti til skilyrða, sem
fyrir hendi eru þegar samningur er gerður, og það breytist innan marka, sem eru í samræmi
við vöruna eða þjónustuna, sem seld er." (Ph. Khan, Lex Mercatoria et contrats
internationaux, í Le Contrat Eeonomique International, Bruxelles 1975, p. 1975 ... ). ICC
gerðardómsmál 2291, 1978 Clunet 989.

Gerðardómsmenn í alþjóðlegum gerðardómum hafa einnig lagt megináherslu á kröfur
um sanngirni (good faith) aðilja að alþjóðlegum samningum, sjá Goldman, La Lex
Mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux: realiteé et perspectives, 1979
Clunet , 492. Margir hinna miklu lagabálka á meginlandinu innihalda að sjálfsögðu ákvæði
þess efnis að samkomulag skuli efnt eftir því sem fyrirmæli um góða trú segja. Sjá t. d.
frönsku Code Civil, 1134 gr. þýsku BGB, 242. gr. og svissnesku Code Civil, 2. gr.

Þannig segir í gerðardóminum frá 1975, sem að framan er nefndur, "að samninga
verður að túlka með tilliti til góðrar trúar, hver aðili er skyldur að hegða sér þannig gagnvart
gagnaðila að hann valdi gagnaðila ekki tjóni".

Á sama hátt halda Ripert og Panehaud því fram í gerðardómi þeim, er fyrr var vitnað
til, að það væri ósanngjarnt af ríki, sem hefur pantað og fengið þjónustu, að hafna því að
greiða raunvirði fyrir og leitast við að hagnast á hinni miklu gengislækkun sem hefði orðið á
gjaldmiðli þeim, sem greiða átti með.

Í gerðardómum nú á tímum hefur einnig verið lagt út af skyldu til samvinnu, sem stafar
af skyldu manna til sanngjarnra efnda. Þessi skylda verður sérlega mikilvæg þegar um er að
ræða flókna samninga til langs tíma um fjárhagsleg verkefni.

Í samræmi við þetta segir í gerðardómi ICC No 2243, að "aðilar eiga að gera sér það
fullkomlega ljóst að einungis stöðug, alger og áreiðanleg samvinna milli þeirra gæti
hugsanlega auðveldað lausn hinna ýmsu vandamála sem rísa vegna þess hversu flókið
samningssamband sé um að ræða í því tilviki sem til úrlausnar er ... " og bætt við" ... þessi
skylda til samvinnu, sem samkvæmt nútímakenningum er réttilega talin leiða af sanngirni,
sem ráða þarf í framkvæmd á samkomulagi, er knýjandi ..... ''. (1976 Clunet 989).

Í skyldunni til samvinnu er einnig talin felast kvöð til þess að semja á nýjan leik þegar
samningur verður af ófyrirsjáanlegum ástæðum úr hófi þungbær fyrir einhvern aðila. Þannig
bættu gerðardómsmenn í gerðardómi sínum lee. Nr. 2291 við ummæli sín um skyldu til að
sýna sanngirni við framkvæmd því að "sanngjörn endurskoðun er helguð í alþjóðlegum
langtímasamningum" .

3. Endurskoðun alþjóðlegra samninga til langs tíma
helgast af venjum í nútíma viðskiptum.

Á síðari árum eru æ fleiri að komast á þá skoðun meðal lögfræðinga og kaupsýslumanna
að réttlætanlegt sé að endurskoða eða grípa til einhliða aðgerða varðandi langtíma samninga
milli fjölþjóðafyrirtækja og einstakra ríkja þar sem þau starfa, sérstaklega ef um er að tefla
samninga um nýtingu náttúruauðlinda.

Sjá almennt, Walde , Revision of Transnational Investment Agreements in the National
Resource Industries, 10 law. Ams. 265 (1978). Fjölmargir meiriháttar samningar hafa verið
endurskoðaðir. Asante nefnir 42 slíka samninga, Asante , Stability of Contractual Relations
in th~ Transnational Investment Process, 28 lnt'! Ex. Comp. LQ. 401, 420-23 (1979).

I mörgum, jafnvel flestum tilvikanna fór endurskoðun fram eftir að heimaríkið hafði
gripið til einhliða aðgerða. Prófessor Osear Sehaehter við Columbia háskóla hefur bent á eitt
atriði, sem mjög er beitt til að réttlæta slíka endurskoðun.

"Endurskoðun kann að vera réttlætanleg með því að óhóflegur eða óvæntur hagnaður
verði af að framkvæma verk samkvæmt samningi við ríkisstjórn. Þetta er víða
viðurkennt með iðnríkjum, sbr. endurskoðunarákvæði í bandarískum lögum (sem beitt
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hefur verið í tilvikum þar sem ætlað hefur verið að um óhóflegan hagnað af samningum
gerðum erlendis hafi verið að ræða). Það er engin ástæða til þess að endurskoðun á
svipuðum grundvelli ætti ekki að vera viðurkennd í samningum milli erlendra félaga og
ríkisstjórna ef þess er gætt að fyrir hendi séu aðferðir til að taka réttláta ákvörðun."
Schachter, Sharing the World's Resources. 128 (1977).
Endurskoðun samninga af þessari gerð hefur verið löghelguð af ýmsum alþjóðastofn-

unum. Nýlega voru samþykkt drög að reglum S.Þ. um hegðan fjölþjóðafyrirtækja. sem
samin voru af vinnuhópi en hlutverk hans var að vinna að reglum fyrir nefnd S.Þ. um fjöl-
þjóðafyrirtæki, þar eru t. d. eftirfarandi ákvæði:

Endurskoðun og endurupptaka samninga.
Við samningsgerð og framkvæmd samninga milli ríkisstjórna og fjölþjóða fyrirtækja

skal gætt sanngirnissjónarmiða. Í slíkum samningum, sérstaklega ef þeir eru til langs tíma,
ættu að vera endurskoðunar- og endurupptökuákvæði.

Séu slík ákvæði ekki í samningi og grundvallarbreytingar verða á kringumstæðum sem
samningar eða samkomulag var byggt á skulu fjölþjóðafyrirtæki, sem koma skulu fram af
sanngirni, starfa að því með viðkomandi ríkisstjórn að endurskoða eða endurupptaka
samninginn eða samkomulagið. Endurskoðun eða endurnýjun slíkra samninga eða
samkomulags skal háð (lögum þess lands sem starfað er í) (lögum þess ríkis sem við á og
meginreglum í þjóðarrétti). U.S. E/C 10/1982/6 Annex (5. júní 1982) í 5. gr.

Í skýrslu kunnra manna, sem kynna skyldu sér áhrif fjölþjóðafyrirtækja á þróun og
alþjóðlegar auðlindir, kom fram viðurkenning á því "að ríki í landi því, er starfsemin fer fram
í, hafi fortakslausan rétt til að breyta ákvæðum samkomulags með einhliða aðgerðum sem
felast í beitingu fullveldis með lagasetningu". U.N. ST/ESA/7 frá 1974, 38-39.

Opinberar yfirlýsingar aðilja að langtímasamningi ríkisstofnunar og fjölþjóðafyrirtækis
varpa ljósi á hvernig endurskoðun var í framkvæmd nú nýlega.

Á árinu 1979 krafðist Sonatrach, Olíuefnastofnun ríkisins í Alsír, þess einhliða að
endursamið yrði um verð á fljótandi jarðgasi til El Paso sem er stórt bandarískt fyrirtæki sem
sér um dreifingu á gasi. Samningurinn hafði verið með föstu verði til 25 ára. Talsmaður
Sonatrach sagði:

"Endurskoðun samninga af þessu tagi er alls ekki óvenjuleg. Við höfum gert marga
samninga við viðskiptavini í Evrópu og víðar um fljótandi gas, jarðgas og aðrar
olíuafurðir . Fjöldamargir gamlir samningar hafa verið endurskoðaðir líkt og var um
samninginn við El Paso. Aðilar slíkra samninga gera sér ljóst að báðir þurfa að komast
af og að við og við þarf að lagfæra hlutina þannig að hvor aðili um sig geti og vilji efna
...... það var alger nauðsyn að endursemja ef þjónusta átti að halda áfram. Gerðir hafa
verið viðaukar við marga samninga okkar við Evrópumenn af sömu ástæðu".
Skýrsla Nordine Ait-Laoussine, til bandarísku orkustofnunarinnar. verðlagsdeild. frá

25. maí 1979.
El Paso leitaði eftir samþykki bandarískra stjórnvalda á samningnum eftir að hann hafði

verið endurskoðaður og þá sagði talsmaður þess:
"Samningur El Paso og Sonatrach frá 1969 er nú efnahagsleg tímaskekkja ... Öll

efnahagsleg sjónarmið varðandi verkefnið nema eitt hafa breyst verulega. Auðvitað
gegnir sama máli um þetta verkefni og önnur í alþjóða olíuiðnaðinum sem til urðu um
sama leyti ....

Fyrst og fremst má nefna breytingu, svo ekki sé sagt gjörbyltingu, sem orðið hefur í
orkumálum í heiminum. Aðrar skyldar kringumstæður sem breyst hafa eru verðbólga í
Bandaríkjunum og víðast um heiminn, gengislækkun dalsins og eftirspurn eftir og verð
á jarðgasi sem flutt er til Vestur-Evrópu .
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Ég þekki ekki neitt fyrirkomulag í alþjóðaviðskiptum með jarðgas og hráolíu, sem
ekki hefur verið lagfært til þess að endurspegla þær miklu breytingar sem orðið hafa á
sviði orkumála í heiminum."
Skýrsla George D. Carameros, jr. til bandarísku orkustofnunarinnar, verðlagsdeild, frá

25. maí 1979. (áherslur mínar).

4. Sérstaða samninga um náttúruauðlindir:
Um samkomulag þar sem um er að ræða náttúruauðlindir landa gegnir sérstöku máli og

réttur ríkis til þess að taka í sínar hendur "algera og virka" stjórn áframtíðarnotkun
náttúruauðlinda sinna er viðurkenndur í hinni þýðingarmiklu ályktun S.Þ. um ævarandi
fullveldi yfir náttúruauðlindum, samþykktri af Allsherjarþinginu 1962.

Reglan um ævarandi fullveldi felur í sér að viðurkennt er að einstaklingsbundnir
hagsmunir verða að víkja fyrir hagsmunum þjóðarheildarinnar. Reglan hefur verið styrkt af
síðari ályktunum S.Þ. þar á meðal Yfirlýsingu um nýskipan efnahagsmála í heiminum frá
1974 og stofnskrá um efnahagslegan rétt og skyldur ríkja frá 1974. Sjá Asante, Restructuring
Transnational Mineral Agreements, 37 A.J.I.L. 335-371 (1979).

Að þessu leyti er vatnsorka náttúruauðlind engu síður en jarðefni og fiskveiðar.
Þjóðarhagsmunir og fullveldi ríkis verða því að sitja í fyrirrúmi.

5. Eftirmáli.
Í minnisgrein minni frá 8. júní 1982 benti ég á að ákveðnar hagfræðilegar athuganir

þyrftu fram að fara til þess að fyrir lægju upplýsingar sem hægt væri að reisa álögfræðilegar
greinargerðir.

Umfangsmikil skýrsla færustu sérfræðinga um sölu raforku til ÍSAL hefur nú verið gefin
út af iðnaðarráðuneytinu og mér borist niðurstöður hennar.

Til þess að unnt sé að rannsaka vandlega úrskurði, rit og venjur sem hér skipta máli
þyrfti að skoða frekar efnahagslega þætti, sem skipta máli, kringumstæður við upphaflega
samningsgerð við Alusuisse og samband aðilja og aðgerðir eftir þá samningsgerð, til þess að
frekari lögfræðileg greinargerð verði gerð.

C. J. Lipton

10. September 1982,
New York.
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