
sþ. 411. Fyrirspurn [220. mál]
til iðnaðarráðherra um verðlagningu raforku o. fl.

Frá Karli Steinari Guðnasyni.

1. Hverjar eru orsakir þess, að heildsöluverð Landsvirkjunar á raforku til almennings-
veitna undanfarin 4 ár hefur fimmtánfaldast á meðan laun verkamanna hafa á sama
tímabili ca. fimmfaldast?

2. Er orsakanna einkum að leita til seinni tíma framkvæmda Landsvirkjunar, þ. e. á eftir
Búrfellsvirkjun, og óvenjumikils rekstrarkostnaðar?

3. a) Að teknu tilliti tilorkuverðs vegna lekans úr Sigöldulóni og minna vatns en reiknað
var með í upphafi hlutdeildar Sigöldu í kostnaði við Þórisvatnsmiðlun og raunveru-
legs rekstrarkostnaðar virkjunarinnar, þar með taldar þéttingartilraunir á lekanum,
hvað er þá raunverulegt orkuverð við stöðvarvegg Sigölduvirkjunar í dag?

b) Er þetta orkuverð í einhverju samræmi við það sem gert var ráð fyrir í upphafi er
áætlanir voru gerðar fyrir virkjunina?

4. a) Hver var stofnkostnaður Hrauneyjafossvirkjunar á orkueiningu, í hlutfalli við Búr-
fellsvirkjun?

b) Hvert er orkuverð við stöðvarvegg að teknu tilliti til hlutdeildar í Þórisvatnsmiðlun
og minna vatns en reiknað var með í upphafi?

e) Var þriðja vélin þá fjárhagslega tímabær?
d) Ef svo er, hver er áætlaður nýtingartími þeirrar vélar 2-3 næstu ár?

5. a) Er eðlilegt að arð reikna Sultartangastíflu eins og um orkuver sé að ræða, með tilliti
til þess, að hún er túrbínulaus?

b) Er þetta fjárhagslega tímabær framkvæmd að teknu tilliti til nýinnkomu
Hrauneyj afossvirkj unar og frekari vatnsöflunar Kvíslaveitna, sem nú er einnig unnið
að?

e) Hversu stór verður byrðin af þessari framvæmd í verði til almennings?
6. a) Hver er áætlaður stofnkostnaður Suðurlínu ásamt aðveitustöðvum?

b) Hver er áætlaður flutningur raforku í GWh/ár, t. d. 5 næstu ár, og þá flutningskostn-
aður á orkueiningu?

e) Hver fjármagnar þessa framkvæmd?
d) Verða enn frekari byggðalínuframkvæmdir á næstu tveim til þremur árum?
e) Ef hálendislína 220 kw til Akureyrar eða Fljótsdals kæmi innan 6-8 ára, verður þá

þörf fyrir Suðurlínu?
7. Hver er rekstrarkostnaður Landsvirkjunar fyrir utan vexti og afborganir lána og hversu

hátt hlutfall er hann af heildarorkusölu?
8. Er verðhækkunarskriðu Landsvirkjunar umfram almennt verðlag lokið eða má búast

við svipuðum hækkunum og undanfarið ár og þá næst 1. maí næstkomandi?
9. Hefur farið fram samanburður á verði raforku til almennings hér á Íslandi og í Noregi?

Ef svo er, hversu mörgum dagvinnutímum minna þarf að greiða í Noregi fyrir orkuna?
- Ath. launamismun milli landa.

Skriflegt svar óskast.


