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Útdráttur 

 

Landsvirkjun hefur verið áberandi í íslensku efnahagslífi allt frá stofnun árið 1965 og 

hefur raforkukerfi á Íslandi tekið stakkaskiptum ó kjölfarið. Stór hluti af þeirri 

uppbyggingu kemur til vegna raforkusölu til stóriðju og einkum álvera. Starfsemi 

Landsvirkjunar hefur oft verið ágreiningsefni vegna verðlagningar raforku, 

eignarhalds og framkvæmda. Trúnaður ríkir um raforkusamninga Landsvirkjunar og 

stóriðjufyrirtækja og hefur verið í gildi frá árinu 1995 og er að sögn ráðamanna í 

Landsvirkjunar til að vernda viðskiptahagsmuni fyrirtækisins. Rannsóknarspurning 

þessa verkefnis er hvernig raforkuverð Landsvirkjunar til stóriðju er tengt 

heimsmarkaðsverði á áli Til að svara þessari spurningu var stuðst við opinber gögn og 

aðferðir hagrannsókna notaðar til að leggja mat á þau. Niðurstöður verkefnisins benda 

til þess að Landsvirkjun hafi aukið rekstaráhættu sína með aukinni tengingu við álverð 

í heiminum á undanförnum árum. Auk þess verður ekki séð að trúnaður yfir 

raforkusamningum hafi skilað sér í hagstæðari raforkusamningnum fyrir 

Landsvirkjun.  
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Formáli 

Rannsókn þessi snýr að mati á raforkusamningum Landsvirkjunar og tengingu þeirra 
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Inngangur 

Landsvirkjun hefur verið áberandi í íslensku efnahagslífi allt frá stofnun árið 1965. 

Lengi hefur verið deilt um starfsemi fyrirtækisins og þar á meðal verðlagningu á 

raforku bæði til almenningsveitna og til stóriðju.Orkuverð til stóriðju var opinbert 

fram til ársins 1995 en eftir það voru raforkusamningar Landsvirkjunar og 

stóriðjufyrirtækja trúnaðarmál og ekki gerðir opinberir. Áður höfðu raforkusamningar 

verið samþykktir á Alþingi og því opinberir almenningi. Með því að lesa ársreikning 

Landsvirkjunar vandalega frá tímabilinu 1995- 2003 er hins vegar hægt að átta sig á 

meðalraforkuverði til stóriðju þar sem sundurliðun var á bæði tekjum og raforkuölu til 

stóriðju. Frá og með árinu 2004 hætti Landsvirkjun að sundurliða raforkuverð sín 

annars vegar til stóriðju og hins vegar til almenningsveitna í ársreikningi sínum. Því 

hefur reynst snúið að átta sig á raforkuverðum til stóriðju undanfarin ár.  

Miklir hagsmunir felast í því að vita skilja tengingu raforkuverðs 

Landsvirkjunar til álvera sem tengt er heimsmarkaðsverði á áli samkvæmt 

samningunum. Uppbygging orkuvera Landsvirkjunar hefur verið fjármögnuð með 

lántökum sem íslensk stjórnvöld ábyrgjast. Ekki er hægt að komast að arðsemi 

verkefna Landsvirkjunar án þess að hafa vitneskju um innihald og verðlagsákvæði í  

raforkusamningum við stóriðju.  

Landsvirkjun ber við að viðskiptahagsmunum sínum og viðskiptavina sinna sé 

betur borgið með því að hafa leynd yfir raforkusamningunum. Sökum 

viðskiptaleyndarinnar fáist hærra raforkuverð en án viðskiptaleyndar og því verði 

arðsemi Landsvirkjunar betri sem er til hagsbóta fyrir eigendurna. Hins vegar getur 

leyndin yfir raforkusamningunum vakið upp tortryggni í samfélaginu þar sem að 

íslensk stjórnvöld eru eigendur fyrirtækisins og því skýtur skökku við að almenningur 

hafi ekki aðgang að upplýsingum um verðlagningu raforku til stóriðju.  

Rannsóknarspurning þessa verkefnis er hvernig raforkuverð Landsvirkjunar til 

stóriðju er tengt heimsmarkaðsverði á áli og meta hvort breytingar hafi orðið á 

samningunum. Nú hafa 14 full ár liðið frá því að leynd var sett á raforkusamningana 

og því raunhæft að skoða þetta tímabil heildstætt og meta með aðferðum 

hagrannsókna samspil raforkuverðsins og álverðs í heiminum til að átta sig á eðli 

samninganna.  

Ekkert yfirlit hefur komið fram sem lítur á tengingu þessara tveggja þátta 

heildstætt og til nægilega langs tíma til að meta þetta samband með aðferðum 
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hagrannsókna. Með því að fá mat á þetta samband er mögulegt að spá fyrir um tekjur 

Landsvirkjunar miðað við heimsmarkaðsverð á áli og þar af leiðandi getu til að standa 

við skuldbindingar sínar. Tekjur Landsvirkjunar af raforkusölu til stóriðju er 

meginþáttur í útreikningum á arðsemi á verkefnum þeim sem fyrirtækið hefur ráðist í 

eða áformar. Því er nauðsynlegt að mat á raforkusamningunum komi fram svo hægt sé 

að meta betur hvort arðsemi verkefnanna sé ásættanleg. 
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1  Landsvirkjun  

1.1 Uppbygging Landsvirkjunar   

Árið 1961 var stofnuð sérstök stóriðjunefnd af stjórnvöldum og sá hún um samskipti 

við erlend iðnfyrirtæki sem höfðu áhuga á að byggja upp orkufreka starfsemi á Íslandi. 

Mest fór fyrir áhuga álframleiðenda á uppsetningu álbræðslu og fór svo að samið var 

við svissneska álframleiðandann Alusuisse um sölu á raforku til álvers þess, ÍSAL, í 

Straumsvík árið 1966 (Sigrún Pálsdóttir, 2005).  

Stofnun Landsvirkjunar var ein af forsendum fyrir lánveitingum 

Alþjóðabankans árið 1965 til byggingar Búrfellsvirkjunar sem framleiða átti raforkuna 

fyrir álverið í Straumsvík. Landsvirkjun var því í raun stofnuð til að framleiða raforku 

svo koma mætti á fót álframleiðslu á Íslandi. Við stofnun Landsvirkjunar var skýrt sett 

í lög að fyrirtækið hefði það hlutverk að byggja upp og reka orkumannvirki í þágu 

iðnaðar og almennings og var í helmingseigu íslenska ríkisins og Reykjavíkurborgar á 

þeim tíma (Sigrún Pálsdóttir, 2005).  

Strax á fyrstu árum Landsvirkjunar var ríkjandi röksemdafærsla hjá 

stjórnvöldum að tryggja yrði aukinn hagvöxt og ekki væri hægt að treysta á 

vaxtarskilyrði sjávarútvegs og landbúnaðar til framtíðar. Því var ákveðið að leggja 

áherslu á uppbyggingu stóriðju. Fjölbreytileiki í útflutningi frá Íslandi átti oft eftir að 

koma við sögu í þjóðfélagsumræðu um framtíð stóriðju á Íslandi (Sigrún Pálsdóttir, 

2005). 

Uppbygging stóriðju á Íslandi leiddi af sér uppbyggingu raforkukerfis sem 

hefði annars orðið frábrugðið því sem er í dag. Má til dæmis nefna að bygging stórra 

virkjanna líkt og Búrfells-, Sigöldu-, Hrauneyjafoss- og Blöndustöðvar hefði ekki 

orðið að veruleika án tilstillis stóriðju. Í stað þeirra hefðu komið minni virkjanir til að 

anna almennri eftirspurn (Páll Harðarson, 1998). 

 

1.2 Rekstur Landsvirkjunar  

Starfsemi Landsvirkjunar verður að meta yfir langt tímabil þar sem starfsemi hennar 

og framkvæmdir miðast við langtímasamninga og langan líftíma virkjana. Mikil 

upphafsfjárfesting felst í byggingu orkuvera og þar af leiðandi eru raforkusamningar 

við stóriðju til langs tíma. Ljóst er að rekstrarárangur einstakra ára hefur verið misjafn 
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hjá Landsvirkjun frá stofnun og margir þættir sem leiða til þess að líta verður á 

starfsemi Landsvirkjunar heildstætt. Í 40 ára afmælisriti Landsvirkjunar setur 

hagfræðingurinn Jón Þór Sturluson (2005) fram heildstætt yfirlit yfir starfsemi 

fyrirtækisins frá stofnun og fram að útgáfu ritsins. Nefnir hann þar einna helst þrjár 

ástæður þess að afkoma Landsvirkjunar hafi á köflum verið lakari heldur en vænst var 

í upphafi. Ástæðurnar að hans mati eru misræmi milli framboðs og eftirspurnar á 

raforku, ójafnvægi í gengisbindingu langtímalána og tekna, og verðlagshöft. 

Landsvirkjun hefur ekki ávallt tekist að láta framboð sitt af raforku mæta 

eftirspurn og hefur á köflum orðið offjárfesting í orkuverum. Umframframboð varð 

strax árið 1969 þegar þrjár fyrstu vélar Búrfellsvirkjunar voru settar í gang auk 

gasaflsstöðvar í Straumsvík. Þessi raforka var ekki nýtt fyrr en seint á árinu 1970 og 

varð því tap á rekstri Landsvirkjunar árið 1970. Framkvæmdir við Blönduvirkjun 

hófust árið 1984 þó svo að ekki væri ljóst á þeim tíma um frekari uppbyggingu 

stóriðju á Íslandi sem kaupendur af raforkunni. Raforkan frá Blönduvirkjun varð ekki 

fullnýtt fyrr en álverið í Straumsvík jók framleiðslu sína árið 1997. Landsvirkjun 

skilaði því neikvæðri 6,8% ávöxtun eiginfjár á tímabilinu 1992-1995 (Jón Þór 

Sturluson, 2005). 

Eftir að samningar tókust milli Landsvirkjunar og ÍSAL annars vegar og 

Íslenska Járnblendifélagsins hins vegar um framleiðsluaukningu, auk samninga um 

raforkusölu til nýs álvers ,Norðuráls, á árunum 1995-1997 varð umframeftirspurn eftir 

raforku. Virkjanir á Þjórsársvæðinu voru því byggðar auk þess sem kaupa þurfti 

aukalega raforku frá Orkuveitu Reykjavíkur til að mæta þörfum stóriðjufyrirtækjanna. 

Myndast hafði umframeftirspurn eftir raforku ólíkt umframframboði áður og var 

nauðsynlegt að ráðast í framkvæmdir með skömmum fyrirvara til að ná að afhenda 

umsamda raforku (Jón Þór Sturluson, 2005).  

Stærstur hluti langtímalána Landsvirkjunar var bundinn í Bandaríkjadal á 

árunum í kringum 1980 og var vægi Bandaríkjadals til dæmis um 73% af 

langtímalánum árið 1978. Tekjur af sölu til ÍSAL voru í Bandaríkjadölum en hins 

vegar voru tekjur af sölu til Íslenska Járnblendifélagsins í norskum krónum sem 

töpuðu verðgildi sínu gagnvart Bandaríkjadal á þessum tíma. Í kjölfarið gekk illa að 

greiða af langtímalánum í Bandaríkjadölum með þeim tekjum sem voru í norskum 

krónum og hafi þetta neikvæð áhrif á rekstur Landsvirkjunar í heild. Til að færa 

rekstur Landsvirkjunar í betra horf var ákveðið að hækka gjaldskrá til 

almenningsveitna þar sem raforkuverð til stóriðjufyrirtækja voru bundin í 
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langtímasamningum. Gjaldskrárbreytingar voru háðar opinberu samþykki á þessum 

tíma og miðaði Landsvirkjun gjaldskrárbreytingar sínar til almenningsveitna við 

skilyrði lánasamnings við Alþjóðabankann. Mikil verðbólga varð hins vegar til þess 

að erfitt var að mæta þeim skilyrðum þrátt fyrir gjaldskrárhækkanir að nafnvirði (Jón 

Þór Sturluson, 2005).  

Breyting varð á viðhorfi stjórnvalda til gjaldskrárhækkana árið 1976 og hættu 

þau að verða við kröfum Landsvirkjunar um gjaldskrárhækkanir á tímum mikillar 

verðbólgu. Á árunum 1977 til 1982 var 16 sinnum farið fram á gjaldskráhækkun en 

hins vegar voru einungis einu sinni kröfur Landsvirkjunar samþykktar. Hvorki tókst 

því að rétta af reksturinn né staðið við þau arðsemismarkmið sem Alþjóðbankinn hafði 

sett (Jón Þór Sturluson, 2005). Nánar er fjallað um verðlagningu til almenningsveitna í 

kafla 2.5.  

Samkomulag varð milli Landsvirkjunar og stjórnvalda árið 1982 að ná 

hallalausum rekstri á árunum 1982 og 1983. Raforkuverð til almennings hækkaði því 

mikið að raunvirði á árunum 1980 til 1984 en hafði náð svipuðu raunvirði aftur undir 

lok áttunda áratugarins. Ljóst er hins vegar að raunverð raforkunnar til 

almenningsveitna rúmlega tvöfaldast á fáum árum eins og sést á mynd eitt sem lýsir 

þróun raforkuverðs að raungildi ársins 2008 miðað við vísitölu neysluverðs. Eftir 

þessa miklu raunhækkun á raforkuverði til almenningsveitna jukust tekjur af sölu til 

stóriðju og stuðlaði það að jákvæðri afkomu á árunum 1984-1991 og raunlækkun á 

raforkuverði til almenningsveitna (Jón Þór Sturluson, 2005).  

 
Mynd 1: Raunverð raforkuverðs til almenningsveitna 
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Landsvirkjun er með verðstefnu í eigendasamningi sínum frá árinu 1996 sem 

segir til um raunlækkun raforkuverðs. Í ársskýrslu Landsvirkjunar frá árinu 1997 er 

gerð grein fyrir fyriráætlunum um að halda raunverði raforku til almenningsveitna 

stöðugu til aldamóta en að lækka síðan raunverðið um 2-3% á tímabilinu 2001-2010 

(Landsvirkjun, 1997). Landsvirkjun hefur heimild til að hækka verðskrá sína til 

almenningsveitna í samræmi við breytingar á vísitölu neysluverðs. Til að ná fram 

markmiðum sínum um raunlækkun raforkuverðs til almenningsveitna hefur fyrirtækið 

ekki nýtt sér þessa heimild til fulls (Einar Mathiesen, 2009). 

 

1.3 Gagnrýni á opinbert eignarhald   

Íslensk stjórnvöld hafa frá upphafi átt hlut í Landsvirkjun. Í upphafi áttu íslensk 

stjórnvöld helmingshlut á móti Reykjavíkurborg en árið 1983 eignaðist Akureyrarbær 

5% í fyrirtækinu af Reykjavíkurborg þegar Akureyrarbær lagði Laxárvirkjun inn í 

fyrirtækið. Íslensk stjórnvöld áttu því 50%, Reykjavíkurborg 45% og Akureyrarbær 

5% árið 1983 (Sigrún Pálsdóttir, 2005). Breyting varð hins vegar á eignarhaldi 

Landsvirkjunar árið 2007 þegar íslensk stjórnvöld eignuðust Landsvirkjun alfarið 

(Reykjavík og Akureyri selja hlut sinn í Landsvirkjun, 2006).  

Í samræmi við eignarhaldið hafa stjórnarmenn Landsvirkjunar oft verið 

stjórnmálamenn skipaðir frá stjórnvöldum eða bæjarfélögunum tveimur (Sigrún 

Pálsdóttir, 2005b). Fagleg vinnubrögð hafa verið dregin í efa og til dæmis 

arðsemiskröfu og umhverfissjónarmiðum ekki fyllilega framfylgt fyrir „skammsýnum 

stjórnmálasjónarmiðum“ (Þorvaldur Gylfason, 2006). 

Hið opinbera eignarhald Landsvirkjunar hefur verið gagnrýnt í gegnum tíðina 

og bent á að fyrirtækið búi við samkeppnisforskot af mismunandi ástæðum sökum 

opinbera eignarhaldsins miðað við möguleg einkafyrirtæki. Að mati Sigurðar 

Jóhannessonar (2001) felst meðgjöfin í fyrsta lagi í eigendaábyrgð á lánum, í öðru lagi 

að fyrirtækið þurfti ekki að greiða eignar  og tekjuskatt af virkjunum og í þriðja lagi 

hafi erfiðlega gengið að meta verðgildi þess lands sem notast undir virkjanir  

Í fyrsta lagi hafa eigendur Landsvirkjunar veitt lánaábyrgðir fyrir þeim 

framkvæmdum sem fyrirtækið hefur lagt í. Fyrir þessar lánaábyrgðir greiðir 

Landsvirkjun fyrrverandi og núverandi eigendum sínum ábyrgðargjald af lánum 

sínum í samræmi við eignarhald á hverjum tíma. Ábyrgðargjald Landsvirkjunar til 

stjórnvalda og annarra fyrri eigenda er sett í lög og er til þess að koma í veg fyrir að 
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Landsvirkjun búi við samkeppnisforskot. Ábyrgðargjaldið byggist á ákvörðun stjórnar 

Landsvirkjunar og árið 2005 nam þetta gjald 0,25% af allri fjárhæð útistandandi 

(Friðrik Sophusson, 2005). Hins vegar hefur verið bent á að þetta ábyrgðargjald sé 

lágt og gefi ekki rétta mynd af þeim lánamöguleikum sem fyrirtækinu myndi bjóðast 

án þessa trausta baklands. Því bjóðist Landsvirkjun óeðlilega góð lánskjör miðað við 

rekstur og starfsemi fyrirtækisins í samanburði við kjör annarra sambærilegra 

einkafyrirtækja á fjármálamarkaði (Sigurður Jóhannesson, 2001). 

Í öðru lagi greiddi Landsvirkjun ekki tekju- og eignaskatt af virkjunum líkt og 

önnur fyrirtæki í landinu greiða af sinni starfsemi. Breyting varð á þessu við upphaf 

árs 2006 og greiðir fyrirtækið nú skatta eins og hefðbundin fyrirtæki. Auk þess hefur 

Landsvirkjun greitt aðra skatta, svo sem fjármagnstekjuskatt og fasteignagjöld (Friðrik 

Sophusson, 2005) og greitt 23,5% tekjuskatt líkt og önnur fyrirtæki frá árinu 2006 

(Þorsteinn Hilmarsson, 2008). Gera má ráð fyrir að undanþága af greiðslu tekju- og 

eignaskatts hefur haft áhrif á rekstur fyrirtækisins og ekki gefið rétta mynd af 

rekstrinum. 

Í þriðja lagi felst meðgjöf Landsvirkjunar í því að erfitt er að meta verðgildi 

landsins sem notast við uppbyggingu orkuvera og skyldra þátta. Ef til dæmis 

einkafyrirtæki hygði á orkuvinnslu þyrfti það væntanlega að semja við landeigendur 

um kaup eða afnot af landinu áður en til framkvæmda kæmi. Landið yrði þá verðlagt á 

eðlilegan hátt og verðgildi þess hluti af þeim tilkostnaði sem þyrfti til að byggja 

orkuver. Með samningum um afnot af landi væri hægt að komast að því hvort 

arðsemiskrafa væri uppfyllt (Sigurður Jóhannesson, 1998). 

 

1.4 Raforkulög  

Ný skipan komst á raforkumál á Íslandi árið 2005 þar sem ný lög tóku gildi um 

raforkumál. Var tilgangur laganna að stuðla að samkeppni á raforkumarkaði og stuðla 

að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi (Iðnaðarráðuneytið, 2007). Undirþættir 

raforkusölu voru aðskildir í vinnslu, flutningi, dreifingu, og sölu til að efla samkeppni. 

Afleiðing laganna var sú að stóriðjufyrirtækjum var frjálst að kaupa raforku af öðrum 

raforkufyrirtækjum en Landsvirkjun og í kjölfarið samdi Norðurál við Orkuveitu 

Reykjavíkur og Hitaveitu Suðurnesja um raforku fyrir framleiðsluaukningu álvers síns 

á Grundartanga (Landsvirkjun, 2004a). Norðurál hyggur á byggingu annars álvers í 
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Helguvík og hafa samningar náðs við bæði Orkuveitu Reykjavíkur og Hitaveitu 

Suðurnesja um afhendingu raforku fyrir nýja álverið (Orkuveita Reykjavíkur, 2007). 

 

1.5 Þróun í sölu raforku til almenningsveitna og til stóriðju   

Raforkusala Landsvirkjunar hefur breyst mikið í gegnum tíðina. Til að byrja með fór 

mest öll raforka fyrirtækisins til almennings en eftir að fleiri stóriðjufyrirtæki byggðu 

upp starfsemi sína hérlendis hefur raforkusala til stóriðju stóraukist (Sigrún Pálsdóttir, 

2005). Framkvæmdir hafa að sama skapi verið tíðar til að mæta aukinni raforkusölu 

og tímasetningar helstu framkvæmda koma fram á mynd 2 (Sigrún Pálsdóttir, 2005b; 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 1999; Landsvirkjun, 1991-2008) 

 

 

Mynd 2: Þróun raforkusölu og helstu framkvæmdir 

 

Eins og sést á mynd þrjú var raforkusala til almenningsveitna og til stóriðju 

nokkurn veginn jöfn þar til Norðurál  hóf starfssemi í álveri sínu á Grundartanga árið 

1998. Áframhaldandi aukning í raforkusölu hefur orðið vegna bæði Norðuráls og 

álversins í Straumsvík og jók þetta enn frekar hlutfall stóriðjufyrirtækja í heildarsölu 

Landsvirkjunar. Ennfremur kemur fram mikil aukning í sölu til stóriðjufyrirtækja á 

árinu 2008 þegar Alcoa hefur starfsemi á Reyðarfirði og breytist hlutfall raforkusölu 

til stóriðju til dæmis í um 80% árið 2008.  
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Mynd 3: Hlutfall raforkusölu til almenningsveitna og stóriðju 
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2 Álnotkun, framleiðsla og viðskipti   

2.1 Álnotkun   

Notkun á áli í heiminum hefur aukist mikið undanfarin ár og til marks um það jókst 

framleiðsla áls um 108% milli áranna 1980 og 2006 (Reinaud, 2008). Ýmsar ástæður 

eru fyrir aukinni eftirspurn áls í iðnaði og neysluvörum en þar ber helst að nefna 

léttleika og styrk málmsins miðað við aðra málma. Lítil tæring, og því lágur 

viðhaldskostnaður, hefur einnig stuðlað að aukinni eftirspurn áls. Þar að auki er 

auðvelt að nota hann í iðnaðarferla og málmurinn er einnig auðvelt endurnýta hann 

miðað við aðra málma (Das og Yin, 2007).  

2.2 Álframleiðsla  

Ál er unnið úr súráli með efnaferli þar sem raforka skilur súrefnið frá álinu. Efnaferlið 

krefst mikillar raforku miðað við aðra efnaferla í málmiðnaði og því er verð 

raforkunnar mikilvægur þáttur í framleiðslukostnaði áls. Framleiða rafmagns er talin 

ódýrust með fallvatni og eru álver þar af leiðandi oft á þeim slóðum þar sem fallvötn 

er hægt að nýta til framleiðslunnar til dæmis í Kanada, Noregi og Íslandi 

(Kuckshirichs og Poganietz, 2006). Ísland býr yfir töluverðu samkeppnisforskoti 

þegar kemur að álframleiðslu þar sem miklir möguleikar teljast vera á Íslandi til frekar 

orkuvinnslu bæði af fallvatni en einnig jarðhita (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 

2009). 

Mikil verðmæti felast í álinu miðað við þyngd og því vegur flutningskostnaður 

á súrálinu og álinu ekki nægjanlega þungt miðað við raforkuverð. Þess vegna eiga 

flutningar á súráli sér stað langt frá upprunastað sínum til landa, líkt og Íslands, þar 

sem hverfandi hluti álsins er notaður og flutt áfram til stærri markaða (Reinaud, 2008). 

Til að lágmarka rekstarkostnað sinn eru álver yfirleitt rekin á fullum afköstum óháð 

heimsmarkaðsverði á áli og er það gert vegna þess að mjög kostnaðarsamt getur verið 

að innleiða magnbreytingar í framleiðsluferlinu. Birgðasöfnun er því algeng í áliðnaði 

þegar eftirspurn eftir áli er lítil og álfyrirtæki bíða með að setja birgðir sínar á markað 

í von um hærra verð í framtíðinni (Figuerola-Ferretti, 2005). 

Helstu framleiðsluþættir til álframleiðslu koma fram í töflu 1 (CRU, 2005). Þar 

sést að 29% af framleiðslukostnaði er í raforkuverðinu og því mikilvægt fyrir 

framleiðendur að tryggja lágt raforkuverð fyrir framleiðslu sína til að halda 
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framleiðslukostnaði lágum. Vænta má að kostnaður við súrál og rafskaut sé svipaður 

fyrir alla álframleiðendur í heiminum að undanskildum flutningskostnaði. Hagstætt 

getur því verið að sigla með súrál, rafskaut og fullunnið ál langar vegalengdir ef 

raforkukostnaður er lágur. 

 

Framleiðsluþáttur Vægi 

Súrál  38% 

Raforka  29% 

Vinnuafl  11% 

Rafskaut  10% 

Annar kostnaður 12% 
Tafla 1: Framleiðsluþættir í álverum 

 

2.3 Þróun álverðs í heiminum 

Verð á málmmarkaðinum í London (London Metal Exchange) er talið vera 

heimsmarkaðsverð á áli í dag. Viðskipti með ál eiga sér stað með Bandaríkjadölum 

(USD) og fyrir hvert tonn (London Metal Exchange, e.d.). Verðþróun á markaðinum 

frá árinu 1987 er sýnd á mynd fjögur samkvæmt upplýsingum úr gagnaveitu 

Bloomberg (www.bloomberg.com). Myndin sýnir hversu breytilegt verðið hefur verið 

á þessum tíma eða allt frá rúmlega 1.000 USD/tonn skömmu eftir fall Sovétríkjanna 

og upp í 3.000 USD/tonn árið 1988 og einnig nú á síðustu árum.  

 

 

Mynd 4: Þróun álverðs á LME 
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Heimsmarkaðsverð áls frá upphafi 19. aldar sést á mynd fimm samkvæmt 

U.S.Geological Survey (www.usgs.gov). Eins og sést hefur verðið verið mjög 

breytilegt undanfarin 30 til 40 ár. Helsta skýring á stöðugu verði frá árinu 1930 til um 

það bil 1970 er að fáir framleiðendur voru af áli á þessum tíma og bundust þeir 

sterkum böndum til að hafa stjórn á heimsmarkaðsverðinu með ólöglegu samráði 

(Yang, 2005). Eftir að fleiri framleiðendur komu til sögunnar og notkun áls fór að 

aukast í heiminum hefur verðið verið breytilegt. 

 

 

Mynd 5: Heimsmarkaðsverð á áli frá árinu 1900 

 

Almennt er talið að efnahagsástand í heiminum ráði því hvernig 

heimsmarkaðsverð á áli þróast. Eins og fram kemur í kafla 3.1 er ál mest notað sökum 

léttleika síns og styrks. Því er mikið notað af áli til dæmis í samgöngutæki og 

neysluvörur. Því er til dæmis eftirspurn eftir áli meiri þegar mikil sala er í bílum í 

heiminum sem almennt ákvarðast af efnahag almennings og fyrirtækja (Magnús Fjalar 

Guðmundsson, 2003). Til að mynda sést á myndum fjögur og fimm hvernig álverð er 

lágt skömmu eftir 1990 eftir að gömlu Sovétríkin liðu undir lok sökum mikils 

framboðs frá fyrrum sovétlýðveldum (Axel Hall og Ásgeir Jónsson, 2001). Einnig sést 

hvernig álverð bregst við þegar þrengt hefur að í helstu hagkerfum heimsins á 

tímabilunum rétt eftir aldamótin en auk þess sést hvernig álverðið er lágt á seinni hluta 

ársins 2008 og á árinu 2009 í kjölfar fjármálakreppu í heiminum. Verðið var mjög hátt 

á árunum 2006-2008 samanborið við árin á undan þegar mikil uppsveifla var í 

hagkerfum heimsins og til að mynda neysla almennings mikil. 
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Birgðastaða er talin vera meginþáttur í verðlagningu á hrávöru en 

spákaupmennska býr til ósamræmi í verðmyndun hrávara. Þegar framboð er meira en 

eftirspurn og verð eru lág þá á sér stað kaup á hrávörum því fjárfestar vænta hærra 

verðs í framtíðinni. Hins vegar, ef eftirspurn er meiri heldur en framboð og 

birgðastaða er lág þá geta hrávöruverð hækkað mikið. Spákaupmennska byggð á 

birgðastöðu jafnar því ekki vel toppa í heimsmarkaðsverði hrávara líkt og það gerir 

þegar verð lækkar (Friðrik Már Baldursson, 1999). 

 

2.4 Raunlækkun á álverði 

Þrátt fyrir að álverð hafi hækkað að nafnverði þá hefur raunlækkun átt sér stað á 

heimsmarkaðsverði á áli eins og sést á mynd sex. Líkt og fyrri mynd þá nær tímabilið 

frá árinu 1900 en að þessu sinni hefur álverðið verið reiknað á verðgildi 

Bandaríkjadals á árinu 1998 og þar sést glöggt hvernig raunverð áls hefur farið 

lækkandi. 

 

 

Mynd 6: Raunverð á áli frá árinu 1900 

 

Raunlækkunin á álverði stafar einna helst af því að framleiðendur áls í 

heiminum hafa náð að hagræða í rekstri sínum með því að draga úr kostnaði með 

stærðarhagkvæmni (e. economies of scale), með sameiningum, yfirtökum, og 

tækniframförum. Stærðarhagkvæmi hefur leitt til þess að álver með litla 

framleiðslugetu þykja ekki hagkvæm líkt og áður. Samþjöppun hefur átt sér stað á 

undanförum árum í álframleiðslu og, til dæmis, framleiddu fimm stærstu álfyrirtækin 
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um 41% af heildarframleiðslu í heiminum árið 2004 (Baron, Reinaud Genasci og 

Philbert, 2007). Tækniframfarir hafa leitt til þess að raforkunotkun hefur minnkað frá 

því að vera hátt í 20 þúsund kílówattstundum (kWst) til framleiðslu hvers tonns af áli 

fyrir um tveimur áratugum í um 14 þúsund kWst í dag (Figuerola,-Ferretti, 2005).  

Gert er ráð fyrir því í nýlegum samningum Landsvirkjunar að álverð í 

heiminum lækki árlega að raungildi um 0,45% miðað við framleiðsluvísitölu (e. 

producer price index) í Bandsríkjunum á líftíma Kárahnjúkavirkjunar. Samsvarandi 

lækkun á álverði er því um 1,2% að raungildi miðað við neysluverð í Bandaríkjunum 

(Landsvirkjun, 2003c). 
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3 Raforkusamningar 

3.1 Langtíma- og kaupskyldusamningar fyrir raforku   

Uppbygging orkuvera er fjármagnsfrek og því er eðlilegt að raforkusamningar þar sem 

orkuverin eru byggð sérstaklega fyrir iðnaðarframleiðslu séu langtímasamningar til að 

draga úr fjárfestingaráhættu orkusölufyrirtækja. Auk þess getur sú staða komið upp að 

einungis einn kaupandi sé til staðar af þeirri orku frá því orkuveri sem byggt er og því 

óraunhæft að selja hana til annarra notenda og frá sjónarhorni orkusölufyrirtækjanna 

hagkvæmast  að raforkusala sé bundin við langtímasamninga (Anderson, Hu og 

Winchester, 2007). Einungis með því að bjóða langtímasölusamninga geta 

orkusölufyrirtæki áttað sig á arðsemi fjárfestinga á borð við byggingu orkuvera og 

dregið úr áhættu sinni við framkvæmdir (Goldberg, 2003). 

Kaupskylduskilmálar (e. take-or-pay) eru einnig algengir í viðamiklum 

verkefnum þar sem sérstakar ráðstafanir þarf að hafa varðandi tekjustraum í 

framtíðinni. Slík ákvæði í samningum skuldbinda kaupanda raforkunnar til að greiða 

fyrir raforku út samningstímann óháð því hvort hann noti raforkuna ekki, eða í minna 

mæli. Með kaupskylduskilmálum er því verið að tryggja greiðslu óháð því hvort 

kaupandi raforkunnar ákveði að draga úr framleiðslu sinni eða jafnvel hætta henni 

alveg. Ef kaupandinn ákveður að draga úr umsvifum eða hætta jafnvel alveg eru 

forsendur fyrir byggingu orkuvers brostnar og lendir tapið því á orkusölufyrirtækinu 

sem byggði orkuverið ef ekki væri kaupskylduskilmálar í samningum (Johnston, 

Kavali og Neuhoff, 2008). 

3.2 Afurðatengdir raforkusamningar  

Afurðatengdir raforkusamningar, líkt og orkusölufyrirtæki hafa gert, tengja 

raforkuverðið við fyrirfram ákveðið verð á þeirri afurð sem framleidd er með 

rafmagninu. Því greiðist lágt raforkuverð þegar heimsmarkaðsverð á afurðinni er lágt 

en að sama skapi greiðist hátt verð þegar heimsmarkaðsverð á afurðinni er hátt. 

Með því að hafa raforkusamninga tengda heimsmarkaðsverði á mismunandi 

afurðum þá taka orkusölufyrirtæki á sig rekstaráhættu af framleiðandanum. Að sama 

skapi eru orkusölufyrirtækin að auka sína rekstaráhættu, að öllu óbreyttu, þar sem að 

þau geta ekki brugðist við í rekstri með beinum hætti við þróun afurðaverðs í 

heiminum. Hægt er að ímynda sér afurðatengda raforkusamninga á þann veg að 
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orkusölufyrirtækjunum sé greitt með ákveðnu magni af afurðinni fyrir raforkuna og sé 

svo frjálst að selja það á markaði. Á fjármálamörkuðum í dag er mögulegt að selja 

margar afurðir, til dæmis ál, framvirkt og tryggja sér þannig vissar tekjur fram í 

tímann. Hins vegar, er það útfærsluatriði hvernig það er gert með tilliti til magns og 

tíma. Með virkri áhættustjórnun ættu orkusölufyrirtæki því að geta jafnað út tekjur 

sínar með samspili raforkuverðsins og framvirkra samninga og rekstaráhættan ætti því 

að minnka. 

Afurðatengdir raforkusamningar geta verið mismunandi og raunhæft að 

framleiðslufyrirtæki sækist eftir samningum þar sem þau greiða lágt verð fyrir 

raforkuna þegar heimsmarkaðsverð afurða þeirra er lágt en greiði hins vegar fá hátt 

verð þegar heimsmarkaðsverð er hátt. Slíkir samningar ættu að stuðla að viðunandi 

rekstri í gegnum mismunandi árferði. Útfærslur á slíkum samningum miðað við 

heimsmarkaðsverð afurða skiptir miklu máli sem og hversu næmt raforkuverðið er 

fyrir breytingum á heimsmarkaðsverði. Í stærðfræðilegum skilningi má yfirfæra 

línulega afurðatengda raforkusamninga sem hallatölu og skurðpunkt eins og kemur 

fram á mynd sjö. 

Ef litið er á mynd sjö sjást þrír mismunandi samningar. Samningur eitt byggist 

á flötu verði alveg óháðu heimsmarkaðsverði á afurðum og hefur þá ekki hallatölu, 

einungis fasta. Í þessum samningi eru orkusölufyrirtæki ekki að taka á sig neina 

rekstaráhættu af framleiðendum. Orkusölufyrirtæki fá því sama verð fyrir raforkuna 

óháð verði á afurðum framleiðanda. Rekstaráhætta tengd heimsmarkaðsverði á 

afurðum er því að öllu leyti hjá framleiðendum í þessu tilfelli. 
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Mynd 7: Mismunandi afurðatengdir raforkusamningar 

 

Samningur tvö á myndinni lýsir því hvernig raforkuverð er línulega tengt 

heimsmarkaðsverði á afurðum framleiðendanna. Það er, eftir því sem 

heimsmarkaðsverðið hækkar, þá hækkar raforkuverðið að sama skapi. Því sést hér 

hvernig mögulegur ávinningur orkusölufyrirtækja er ef afurðaverð er hátt í heiminum 

miðað við samning eitt. Að sama skapi sést hvernig raforkuverðið er lægra heldur en í 

samningi eitt ef afurðaverð fer undir ákveðið verð. Undir þessum kringumstæðum eru 

því orkusölufyrirtæki að taka á sig rekstaráhættu ef afurðaverðið er lágt.  

Samningur þrjú lýsir einnig raforkuverði þegar það er tengt heimsmarkaðs-

verði á afurðum framleiðenda líkt og samningur tvö. Í þessu tilfelli er hallatala 

samningsins hins vegar lægri. Því taka orkusölufyrirtæki á sig minni rekstaráhættu ef 

afurðaverðið er lágt og að sama skapi njóta minni ávinnings ef afurðaverðið er hátt. 

Munur á samningi tvö og þrjú er því einkum bundinn í mismunandi hallatölu 

raforkusamninganna sem leiðir af sér mismunandi rekstraráhættu fyrir 

orkusölufyrirtækin. Aukinn halli í samningunum leiðir af sér meiri rektraráhættu fyrir 

orkusölufyrirtækin (Cowell, 2006). Á mynd sjö er mismunandi lágmarksverð í 

samningum tvö og þrjú. Í því tilfelli sem lýst er á mynd sjö skiptir þó lágmarks-

raforkuverðið til framleiðenda ekki veigamiklu máli þegar heimsmarkaðsverð á þeim 

afurðum sem framleiddar eru mjög lágar þar sem að starsemi yrði væntanlega ekki 

arðvænleg og starfsemi líklega hætt.  
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Útfærsla á hverjum afurðatengdum raforkusamningi getur verið mismunandi 

milli fyrirtækja og einnig á milli starfsgeira þar sem að sveiflur í afurðaverði geta 

verið mismunandi og einnig getur þótt réttast að áhættu orkusölufyrirtækja sé 

mismunandi af hverri afurð. Þar að auki þurfa afurðatengdir raforkusamningar ekki 

endilega að vera línulegir samningar. Þeir gætu til dæmis verið hvelfdir, kúptir, 

þrepaskiptir og einnig með lágmarks- og hámarksverð eða jafnvel blanda af þessu 

öllu. Hver útfærsla fyrir sig dreifir áhættu mismunandi á milli 

framleiðslufyrirtækjanna og orkufyrirtækjanna. 

Raforkusamningar sem tengdir eru heimsmarkaðsverði á áli eru í gildi víða um 

heim. Til dæmis hefur verið áætlað að um 39% af raforkusamningum álvera í 

heiminum hafi verið tengd álverðum árið 1996. Því eru um 61% af samningum sem 

eru með fast raforkuverð óháð þróun álverðs í heiminum (Kuckshirichs og Poganietz, 

2006). Þegar Sovétríkin liðu undir lok varð framboð af áli mikið frá fyrrum 

Sovétríkjunum og lækkaði heimsmarkaðsverð á áli eins og kemur fram í kafla 3.3. Við 

þetta urðu álver í Norður-Ameríku óhagstæð þar sem rekstarkostnaður var meiri en 

tekjur af sölunni á álinu. Til að halda í viðskiptavini sína og til að búa til betri 

rekstargrundvöll fyrir álverin ákváðu mörg raforkufyrirtæki í Norður Ameríku að 

bjóða upp á raforkusamninga sem voru tengdir við heimsmarkaðsverð á áli (Mauldin, 

1997). 

3.3 Samningur við ÍSAL frá 1966 

Landsvirkjun hefur gert samninga við stóriðjufyrirtæki í yfir 40 ár og ber þar helst að 

nefna samninga við álver og járnblendiverksmiðju. Fyrsti grunnsamningurinn var 

samþykktur árið 1966 en sá síðasti árið 2002. Raforkusamningar hafa verið 

endurnýjaðir með breytingum nokkrum sinnum og hér á eftir er gerð grein fyrir helstu 

samningum Landsvirkjunar í tímaröð og breytingar á þeim útskýrðir.   

Árið 1966 var festur í lög samningur Landsvirkjunar við svissneska 

álfyrirtækið Aluisuisse um afhendingu rafmagns til álbræðslu í Straumsvík. Aluisuisse 

stofnaði sérstakt fyrirtæki á Íslandi, Íslenska álfélagið (ÍSAL), til að byggja upp álver í 

Straumsvík. Til framleiðslunnar átti að notast við raforku úr Búrfellsvirkjun og bar 

Landsvirkjun ábyrgð á því samkvæmd lögum frá árinu áður. Hér á eftir verður fjallað 

um atriði sem koma fram í lögunum síðan 1966 en þau bera heitið Lög um lagagildi 

samnings milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium Ltd., um álbræðslu við 

Straumsvík nr. 76/1966. 

http://www.althingi.is/lagas/137/1966076.html
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Stjórnvöld á Íslandi og ÍSAL gerðu með sér viðamikinn samning sem fjallaði 

meðal annars um starfsaðstöðu, fjárfestingar, skatta og rekstur ÍSAL á álverinu annars 

vegar og einnig skuldbindingar stjórnvalda um aðgang að raforku fyrir framleiðsluna. 

Fylgiskjal samningsins lýsir raforkusamningi Landsvirkjunar og ÍSAL. Í 

raforkusamningnum kemur fram að ÍSAL var skuldbundið til að borga 3 USD 

mill/kWst fyrir raforku á fyrsta og öðrum áfanga byggingu álversins. Hins vegar á 

þriðja áfanga og þar á eftir bar ÍSAL að borga 2,5 USD mills/kWst. Ákvæði var í 

samningnum að raforkuverð gæti verið leiðrétt ef sveiflur yrðu í breytilegum kostnaði 

við Búrfellsvirkjun og skyldra varavirkjanna. Þó gátu breytingar aldrei orðið til þess 

að verðið til ÍSAL yrði lægra heldur en 2,5 USD mills/kWst. 

Afhending raforkunnar til ÍSAL fór fram í þremur áföngum í samræmi við 

uppbyggingu álversins og þegar álverið var fullbyggt átti raforkuþörfin að vera um 

120 MW eða um 1060 GWst árlega. Í samningnum kaupskylduskilmálar á þann veg 

að Aluisuisse skuldbatt sig til að greiða lágmarksverð fyrir rafmagnið óháð því hversu 

mikið af því ÍSAL raunverulega notaði. Ef til þess kæmi að ÍSAL, einhverra hluta 

vegna, notaði ekki allar þær 1060GWst sem samið var um upphaflega þá þurfti 

Alusuisse samt sem áður að greiða fyrir 900 GWst þegar álverið var fullbyggt.   

Í raforkusamningnum innan laganna kemur fram hvernig raforkuverðið geti 

verið endurskoðað ef framlenging yrði á samninginum. Endurskoðaða raforkuverðið 

skyldi miðast við lægra verðið af tveimur liðum. Sá fyrri var hlutfallslega hækkun á 

raforkuverði til Sör-Norge Aluminum álversins í Noregi. Þessa hlutfallslegu hækkun 

átti svo að yfirfæra á raforkuverð frá Landsvirkjun til ÍSAL í Straumsvík. Seinni 

kosturinn í verðendurskoðunarákvæðinu var verð sem var 1% af meðaltali á 

heimsmarkaðsverði á áli reiknað í Bandaríkjasentum. Í báðum tilfellum var því ÍSAL 

að tryggja að breytingar á raforku yrði ekki meiri heldur en í Noregi eða að sækjast 

eftir því að lækka rekstaráhættu sína með því að tengja raforkuverðið við 

heimsmarkaðsverðið á áli. 

Ýmislegt forvitnilegt er í þessum gömlu samningum milli stjórnvalda og 

ÍSAL. Til dæmis segir í 36. grein aðalsamningsins að Landsvirkjun og ríkisstjórnin 

skuldbindi sig til að lofa því að bjóða engum erlendum álframleiðanda hagstæðara 

rafmagnsverð fyrir álbræðslu á Íslandi en verð það og skilmála sem koma fram í 

raforkusamningnum. Einnig kemur fram í raforkusamningnum að ÍSAL var ekki 

heimilt að kaupa rafmagn af öðrum aðila en Landsvirkjun og ekki var leyfilegt heldur 

að setja upp eigin mannvirki fyrir raforkuvinnslu.  
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3.4 Samningur við ÍSAL frá 1975 

Árið 1975 var endursamið við ÍSAL eftir að Íslendingum þótti raforkuverðið til 

álversins lágt og einnig kom fram krafa af hálfu ÍSAL um breytingar á 

skattafyrirkomulagi auk þess sem það óskaði eftir því að stækka álverið. Því þótti 

tilefni til að endurskoða samninginn frá 1966 og koma með nýjar áherslur. Hér verður 

farið yfir nokkur atriði þessa endursamnings sem nefnist lög um lagagildi 

viðaukasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium Ltd., um álbræðslu 

við Straumsvík nr. 42/1976. 

Í raforkusamningi Landsvirkjunar og ÍSAL frá árinu 1975 kom töluverð 

breyting í ákvæði um raforkuverð og ný útfærsla en árið 1969 höfðu þessir sömu 

aðilar ákveðið að stækka skyldi álverið og líkt og áður þá sá Landsvirkjun álverinu 

fyrir raforku. Hin nýja verðlagning á raforkunni varð þá á þann veg að frá 

gangsetningu verksmiðjunnar og fram að lokum árs 1975 skyldi verðið vera 3,0 USD 

mills
1
/kWst en færi svo stighækkandi og yrði 4,0 USD mills/kWst fram á mitt ár 1976. 

Eftir það yrði verðið 4,5 USD mills/kWst eða það verð sem reiknað væri samkvæmt 

ákveðnum verðlagsákvæðum en ávallt það sem lægra var. 

Hin nýju verðlagsákvæði fólu í sér tengingu við heimsmarkaðsverð á áli eins 

og kemur fram í töflu tvö. Þar sést að 3,5 USD mills/kWst er lágmarksverð sem ÍSAL 

skyldi greiða fyrir raforkuna ef heimsmarkaðsverðið á áli væri lægra heldur en 40 

USD/fyrir hvert pund sem jafngildir um 880 USD/tonn. Í töflunni sést hvernig 

verðlagningin er byggð upp og hvernig raforkuverðið hækkar eftir því sem 

heimsmarkaðsverð á áli hækkaði en hins vegar nær raforkuverðið ekki að halda í við 

hækkun álverðs. Heimsmarkaðsverð á áli hækkar því hlutfallslega hraðar heldur en 

raforkuverð frá Landsvirkjun. 

 

Álverð (USD cent/pund) Orkuverð (USD mills/kWst) 
40 eða minna 1% þó ekki undir 3,5 mills 

40-50 0,85% af viðbót 
50-60 0,70% af viðbót 
60-70 0,55% af viðbót 
Yfir 70 0,40% af viðbót 
Tafla 2: Samningur ÍSAL frá árinu 1975 

 

                                                 
1
 Eitt mill er 1/1000 úr Bandaríkjadal. 

http://www.althingi.is/lagas/137/1976042.html
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Mynd átta sýnir hvernig samningurinn frá 1975 lítur út myndrænt sem fall af 

álverði og þar sést glöggt hvernig verðgólfið var fyrir verð lægri heldur en um 800 

USD/tonn og einnig hvernig hallatala samningsins var breytileg eftir því hversu hátt 

álverð var í heiminum. Til dæmis hækkar raforkuverðið frá 3,5 USD mills/kWst við 

um 800 USD/tonn álverð og yfir í um 6,11 USD mills/kWst ef álverið var um 1500 

USD/tonn. Hins vegar hækkaði raforkuverðið einungis uppí um 6,3 USD mills/kWst 

ef álverð varð 2500 USD/tonn. 

 

Mynd 8: Samningur ÍSAL frá 1975 

 

Mynd átta lýsir áhættufælnum í skilningi rekstarhagfræði (Cowell, 2006) þar 

sem að samningsaðilinn, Landsvirkjun í þessu tilfelli, telur hagsmunum sínum betur 

borgið með því að tryggja lágmarksverð og stig. sýnir hvernig samningsverðið er 

hvelft en það gefur til kynna að Landsvirkjun hafi talið eðlilegast að vera áhættufælið 

þegar kæmi að þessum samningum við ÍSAL. Það er, að tryggja ákveðið lágmarksverð 

fremur en að sækjast eftir háu raforkuverði þegar álverð í heiminum væri hátt. Mynd 

níu sýnir einnig hvernig samningurinn lítur út annars vegar miðað við verðlag frá 

samþykkt samningsins og einnig með því að reikna hann yfir á verð frá árinu 2008 

samkvæmt verðbreytingum vísitölu neysluverðs í Bandaríkjunum (www.bls.gov). 

http://www.bls.gov/
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Mynd 9: Samningur ÍSAL frá 1975 að nafnvirði og raunvirði 2008 

 

Ef samningur ÍSAL og Landsvirkjunar er skoðaður miðað við gefnar forsendur í 

töflu tvö þá má reikna út áætlað verð til ÍSALs eins og sést á mynd 10 fyrir 

samningstímann. Raforkuverðið á þessu tímabili sveiflast allt frá lágmarksverðinu 3,5 

USD mills/kWst við upphaf samningstímabilsins og upp í 7 USD mills/kWst þegar 

álverð fer sem hæst árið 1988. Einnig sést hvernig raforkuverðið fylgir ekki ört 

hækkandi álverði að á árunum 1985-1990. Að sama skapi sést hvernig raforkuverðið 

fellur ekki jafn hratt og álverðið gerir eftir 1990. Á myndinni sjást því eiginleikar 

áhættufælins samnings þegar að lítill ávinningur verður þegar álverð hækkar en að 

sama skapi lágmarksverð þegar álverð er lágt. 
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Mynd 10: Tekjur af raforkusamningi við ÍSAL frá árinu 1975 

 

3.5 Samningur við Íslenska járnblendifélagið árið 1976 

Í ársbyrjun 1975 undirrituðu íslensk stjórnvöld samning við bandaríska fyrirtækið 

Union Carbide um sameiginlega uppbyggingu Íslenska járnblendifélagsins á 

Grundartanga Hið nýstofnaða félag var upphaflega í 55% eigu íslenska stjórnvalda og 

45% í eigu Union Carbide. Seinna um vorið 1975 var gengið frá raforkusamningi milli 

hins nýstofnaða fyrirtækis og Landsvirkjunar. Union Carbide seldi hins vegar hlut sinn 

til norska fyrirtækisins Elkem um mitt ár 1976. Elkem og íslensk stjórnvöld 

undirrituðu nýjan raforkusamning við Landsvirkjun í desember árið 1976. Gildistími 

þessa samnings var í 20 ár frá fyrsta afhendingardegi raforku. (Sigrún Pálsdóttir, 

2005). 

Elkem óskaði eftir því að hafa verðlagningu raforkunnar í norskum krónum og 

til samræmis við raforkuverð og reglur sem giltu fyrir orkufrekan iðnað í Noregi 

samkvæmt reglum norsku ríkisrafveitnanna. Raforkuverðið var ákveðið 3,5 norskir 

aurar/kWst sem samvaraði á þeim tíma um 6,61 USD mills/kWst og var það sama 

verð og átti að taka gildi í Noregi þann 1. Júlí 1977. Frá og með 1. Júlí 1982 átti 

raforkuverðið að hækka um 0,5 norska aura til viðbótar, eða um 0,94 USD mills/kWst, 

og haldast þannig út samningstímann. Elkem óskaði eftir þessum reglum frá Noregi 

fyrir framleiðslu sína hér á landi til að hafa skýrar reglur um breytingar á raforkuverði 

til samræmis við reglur í Noregi sem kváðu um endurskoðun á raforkuverði á 5 ára 

fresti (Lög um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði nr. 18/1977). 
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Rekstur Íslenska járnblendifélagins hóf að ganga erfiðlega á árunum í kringum 

1980 og ákvað Landsvirkjun að veita fyrirtækinu afslátt af raforkuverðinu til að forða 

því frá enn frekari og alvarlegri rekstarerfiðleikum. Fyrst fékk fyrirtækið afslátt af 

raforkuverð árið 1989 en sérstakur viðaukasamningur var samþykktur árið 1993 sem 

gilti til 1997 (Horfur á metverði á orku til Járnblendifélagsins, 1996). Samningurinn 

frá 1993 fól í sér tengingu við heimsmarkaðsverð á járnblendi og skuldbatt 

Járnblendifélagið sig til að greiða 40% af því sem er greitt umfram 3.800 norskar 

krónur fyrir hvert tonn af járnblendi samkvæmt heimsmarkaðsverði. Til dæmis fengi 

Landsvirkjun 400 norskar krónur ef heimsmarksverð á járnblendi færi í 4.800 norskar 

krónur (Landsvirkjun fær hlutdeild í hærra járnblendiverði, 1995). 

Íslenska járnblendifélagið fékk samtals rúmlega 200 milljónir króna í aflátt af 

raforkuverði á verðlagi þessara ára. Afslátturinn var greiddur tilbaka á næstu árum 

eftir samkomulagi sem fólst í því að Landsvirkjun fengi afsláttinn greiddan tilbaka ef 

eiginfjárhlutfall færi yfir ákveðið mark og hagnaður yrði meiri heldur en 520 milljónir 

króna. Ef reksturinn uppfyllti þessi skilyrði þá myndi Járnblendifélagið greiða 33,3% 

af þeim hagnaði til Landsvirkjunar til að greiða upp þann afslátt sem fenginn hafði 

verið áður (Horfur á metverði á orku til Járnblendifélagsins, 1996). 

 

3.6 Samningur við ÍSAL frá 1995 

Seint á árinu 1995 var nýr samningur samþykktur milli Landsvirkjunar og ÍSAL eftir 

20 ára gildistíma fyrri samnings. ÍSAL óskaði nú einnig eftir raforku frá Landsvirkjun 

fyrir áætlaða 60% stækkun álversins. Þessi samningur var fyrsti stóriðjusamningur 

Landsvirkjunar í 20 ár eftir mikla markaðssetningu Landsvirkjunar og stjórnvalda á 

möguleikum á Íslandi fyrir orkufrekan iðnað (Sigrún Pálsdóttir, 2005). 

Stjórn Landsvirkjunar taldi að viðskiptahagsmunum sínum væri best borgið 

með því að leyna almenningi uppbyggingu raforkusamningsins við ÍSAL. Um svipað 

leyti hafði bandaríska fyrirtækið Columbia Ventures lýst yfir áhuga á uppbyggingu 

álvers á Íslandi og því gæti, að sögn Landsvirkjunar, opinberun á raforkuverði haft 

áhrif á samningsstöðu Landsvirkjunar í þeim viðræðum. Nánar er fjallað um leynd 

raforkusamninganna í kafla 4.10.  

Þáverandi iðnaðarráðherra, Finnur Ingólfsson, sagði eftir að samningar höfðu 

tekist milli Landsvirkjunar og ÍSAL að raforkuverðið til ÍSAL myndi ráðast alfarið af 

heimsmarkaðsverði á áli og hvorki væri lágmarks- né hámarksverð í samningnum. 
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Einnig sagði hann að veittur yrði afsláttur af raforkuverðinu fram til ársins 2004 

(Orkuverð ræðst af heimsmarkaðsverði af áli, 1995) og taldi réttlætanlegt að „selja 

tímabundið á lágu verði til að draga að fjárfesta “ og að það væri í samræmi við stefnu 

allra flokka á þeim tíma. Einnig er haft eftir ráðherranum að nýi samningurinn við 

ÍSAL hafi verið mikilvægasti viðskiptasamningur sem gerður hafi verið frá því að 

upphaflega var samið við ÍSAL (Orkuverð eftir afsláttartíma hærra en nú, 1995). 

Stjórn Landsvirkjunar taldi samþykktu samningsdrögin við ÍSAL mjög 

hagstæð þó svo að heimsmarkaðsverð á áli yrði mun lægra í framtíðinni, þrátt fyrir  að 

búið væri að afnema lágmarksverðið. Jóhannes Nordal, formaður álviðræðu-

nefndarinnar sagði það kost að horfið væri frá lágmarks- og hámarksverði til langs 

tíma. Tók hann þó fram að engin viðskipti væru áhættulaus og að Íslendingar væru að 

taka þátt í tekjusveiflum innan álgreinarinnar en að hans mati jöfnuðust slíkar sveiflur 

út (Orkuverð ræðst af heimsmarkaðsverði af áli, 1995). Í ársskýrslu Landsvirkjunar frá 

1995 kemur fram að ný verðformúla taki gildi fyrir allt samningsbundið rafmagn 

ÍSAL árið 2004 og það verði að fullu tengt heimsmarkaðsverði á áli (Landsvirkjun, 

1996).  

 

3.7 Samningur við Norðurál frá 1997 

Haustið 1996 náðist samkomulag milli Landsvirkjunar og Norðuráls, dótturfélags 

Columbia Ventures, um sölu á raforku til álvers félagsins á Grundartanga sem hóf 

starfsemi sumarið 1998. Í fullum rekstri var orkuþörf álversins upphaflega áætluð um 

900 GWst á ári. Samningurinn milli Norðuráls og Landsvirkjunar var til 20 ára frá 

afhendingu raforkunnar eða til 2018. Líkt og áður um samninga Landsvirkjunar og 

ÍSAL þá var uppbygging raforkusamnings Norðuráls leyndarmál en eins og nýlegur 

samningur við ÍSAL var raforkuverðið tengt við heimsmarkaðsverð á áli. Til að mæta 

eftirspurn Norðuráls eftir raforku var nauðsynlegt fyrir Landsvirkjun að kaupa raforku 

af Orkuveitu Reykjavíkur (Samkomulag um aðalatriði orkusamnings, 1996). 

 

3.8 Samningur við Íslenska járnblendifélagið árið 1997  

Samningur Landsvirkjunar og Íslenska járnblendifélagins var endurnýjaður árið 1997 

þó svo að raforkusamningurinn rynni ekki út fyrr en árið 1999. Samningstími nýja 

samningsins var 20 ár frá lokum hins fyrri eða til ársins 2019. Nýi samningurinn kvað 
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á um það að raforkuverðið væri verðtryggt miðað við norskar vísitölur (Framkvæmt 

fyrir 17 millljarða á 3 árum,1997). 

 

3.9 Samningur Landsvirkjunar og Alcoa 

Í ársskýrslu ársins 2002 gerir Landsvirkjun grein fyrir nýlegum raforkusamningnum 

við Alcoa. Þar kemur fram að samningar sem þessir séu mjög flóknir og viðameiri en 

einungis raforkuverð. Þess á meðal er að móðurfélagið Alcoa Inc. undirritar 

samninginn en ekki álverið sjálft þ.e. Fjarðarál. Móðurfélaginu ber að ábyrgjast 

kaupskyldu á raforkunni og ber einnig ábyrgð á því að klára byggingu álversins. 

Samningstíminn er 40 ár frá því að álverið er komið í fullan rekstur en einnig kemur 

fram að endursamið verði eftir 20 ár og þá mun nýtt orkuverð gilda. Eins og í fyrri 

samningum Landsvirkjunar við álver er orkuverðið tengt heimsmarkaðsverði á áli eins 

og það er skráð á hverjum tíma á Málmmarkaði Lundúna (Landsvirkjun, 2003b). 

Í ársskýrslunni kemur einnig fram að eftir 20 ár af samningnum skuli vera 

endursamið og taki orkuverð fyrir seinni 20 árin ,,hliðsjón af orkuverði til álvera í 

heiminum eins og það verður á þeim tíma”. Einnig koma fram þau skilyrði að Alcoa 

sé skylt að ,,gjalda fullt verð” fyrir 85% af þeirri orku sem komi fram í samningum og 

gildir þessi kaupskylda allan 40 ára samningstímann og er baktryggð af móðurfélaginu 

Alcoa Inc. (Landsvirkjun, 2003b). Fram kemur hins vegar ekki hvort móðurfélagið 

þurfi að greiða flatt verð fyrir 85% raforkunnar ef ekki verður nýting á henni eða hvort 

tengingin við heimsmarkaðsverð á áli haldi áfram. 

Í undirbúningi byggingar Kárahnjúkavirkjunar fékk Landsvirkjun óháðan 

aðila, Sumitomo banka, til þess að meta arðsemi verkefnisins. Í úttektinni fer 

Sumitomobanki yfir forsendur í arðsemisútreikningum verkefnisins og þar á meðal 

raforkusamning Landsvirkjunar og Alcoa Inc.. Þar kemur fram að tenging 

raforkuverðsins sé við þriggja mánaða framvirka samninga á Málmmarkaðinum í 

Lundúnum (LME) (Landsvirkjun, 2001a). 

 

3.10  Trúnaður um raforkuverð Landsvirkjunar til stóriðju   

Skipulega var unnið af því að hálfu Landsvirkjunar og stjórnvalda að fá orkufrekan 

iðnað til að hefja starfsemi á Íslandi. Samkeppni ríkti á milli landa til að fá til sín 

slíkan iðnað þar sem  atvinnustig gæti aukist í kjölfarið auk þess sem mögulegt væri 

að koma ónýttum auðlindum til nota (Friðrik Sophusson, 2006). Til að vernda 
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viðskiptahagsmuni sína og viðskiptavina sinna var eftirfarandi ályktun lögð fram fyrir 

stjórn Landsvirkjunar í desember árið 1995:  

 

Stjórn Landsvirkjunar ályktar að það gæti verið til þess fallið að veikja 

samningsstöðu Landsvirkjunar að því er varðar samninga um orkusölu að 

viðsemjendur fyrirtækisins hafi aðgang að verðákvæðum áður gerðra 

rafmagnssamninga og samþykkir því að viðskiptaleynd skuli ríkja um 

orkuverðsákvæði fyrirhugaðs viðaukasamnings við Íslenska álfélagið hf. 

(Friðrik Sophusson, 2006). 

 

Ályktunin var samþykkt af öllum stjórnarmönnum og seinna staðfest af 

iðnaðarráðherra. Trúnaðurinn um raforkuverð var ákveðinn þar sem það var talið 

þjóna hagsmunum Landsvirkjunar, og eigenda hennar, best. Því voru samningar við 

ÍSAL, Norðurál, og Íslenska járnblendifélagið á árunum 1995-1997 og allir samningar 

við stóriðjufyrirtæki seinna meir bundnir trúnaði um raforkuverð og uppbyggingu 

raforkusamninganna. Eigendur Landsvirkjunar, það er ríkisstjórn, og á sínum tíma 

borgarstjórn Reykjavíkur og bæjastjórn Akureyrarbæjar, auk iðnaðarnefndar Alþingis 

hafa verið upplýstir um verð og forsendur í raforkusamningum eftir að trúnaður var 

ákveðinn (Friðrik Sophusson, 2006). 

Að sögn þáverandi forstjóra, Friðriks Sophussonar, myndu nýir viðskiptavinir 

krefjast sama verðs og fyrri viðskiptavinir þegar kæmi að því að semja um 

raforkuverð ef öll gögn væru opinber. Því væri það í raun hagsmunir Landsvirkjunar, 

og eigenda hennar, að hafa leynd á samningunum þar sem að minni arðsemi fengist ef 

samningsmöguleikar Landsvirkjunar væru verri sökum þess að raforkuverð væri 

opinbert (Friðrik Sophusson, 2003). 

Fyrrverandi forstjórinn heldur því einnig fram að það sé mikilvægara fyrir 

almenning að vita um arðsemi verkefna Landsvirkjunar heldur en sjálft raforkuverðið 

til að meta hvernig Landsvirkjun standi að framkvæmdum sínum. Þar að auki er 

raforkuverðið breytilegt þar sem það er tengt við heimsmarkaðsverð á áli og sveiflist 

því mikið auk þess sem það er í Bandaríkjadölum. Því gefi væntanleg arðsemi 

verkefnanna meiri upplýsingar heldur en síbreytilegt raforkuverðið sjálft (Friðrik 

Sophusson, 2006).  

Máli sínu til stuðnings vísar hann til samningaviðræðna milli Landsvirkjunar 

og álversins í Straumsvík árið 2004 þegar samningar voru endurnýjaðir og segir: „að 
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orkuverð til álvera sé trúnaðarmál hvar sem er í heiminum nema þegar samningar 

byggjast á opinberri gjaldskrá“. Því krefjist álverið í Straumsvík fulls trúnaðar um 

raforkuverðið og einnig um tengingar þess við heimsmarkaðsverð á áli til dæmis þar 

sem að fyrirtækið sé á samkeppnismarkaði og telji að viðskiptahagsmunir geti tapast 

ef innihald raforkusamninga verði gert opinbert (Friðrik Sophusson, 2006). 

Vandi Landsvirkjunar er sá að það er opinbert fyrirtæki og þess vegna eru 

gerðar frekari kröfur um gegnsæi heldur en til dæmis fyrir einkafyrirtæki. Þorsteinn 

Pálsson skrifaði leiðara í Fréttablaðið sumarið 2006 þar sem hann gagnrýnir leynd 

Landsvirkjunar yfir raforkusamningum sínum. Í leiðara hans gerir hann grein fyrir því 

umhverfi sem Landsvirkjun var stofnað og segir að arðsemi hafi verið bannorð í 

miðstýrði hagkerfi og að undir þessum skilyrðum hafi rekstur Landsvirkjunar byggst 

upp. Að mat Þorsteins verða fyrirtæki annað hvort að lúta reglum opinberra fyrirtækja 

eða reglum einkamarkaðarins og Landsvirkjun sé engin undantekning. Almennt séð 

gangi ekki að reka opinbert fyrirtæki þar sem ákveðnir þættir í rekstrinum séu 

handvaldir eftir hentugleika (Þorsteinn Pálsson, 2006). 

Upplýsingar um raforkuverð eru ekki einungis nauðsynlegar fyrir 

arðsemisútreikninga heldur einnig til að eyða þeirri tortryggni almennings sem byggst 

hefur upp varðandi raforkuverð Landsvirkjunar til stóriðju (Hörður Arnarson, 2009). 

Því hefur verið haldið fram að raforkuverð til stóriðju sé svo lágt að leyndin yfir því sé 

einungis til að fela hið lága raforkuverð fyrir almenningi. Miðað við sögu 

raforkusamninga Landsvirkjunar og niðurgreiðslu almennings til að standa í skilum á 

lánum Alþjóðabankans á sínum tíma er varla hægt að afneita þeim grun.   

Tveir fyrrverandi stjórnarmenn í Landsvirkjun, Helgi Hjörvar og Álfheiður 

Ingadóttir, fóru þess á leit að leynd yfir raforkusamningum Landsvirkjunar yrði aflétt í 

kjölfar þess að forstjóri Alcoa Inc. sagði að raforkuverð á Íslandi væri helmingi lægra 

heldur en raforkuverð í Suður-Ameríku (Landsvirkjun: Óánægju gætir með 

framgöngu Alcoa, 2006). Stjórn Landsvirkjunar féllst ekki á tillögur stjórnarmannanna 

og stjórnarformaður Landsvirkjunar, Jóhannes Geir Sigurgeirsson, sagði að ,,algera 

stefnubreytingu“ þyrfti til að aflétta leyndinni (Væri stefnubreyting, 2006). Hins vegar 

skýtur það skökku við að annar samningsaðilinn telji leyndina yfir raforkusamningum 

ekki meiri en þá að hægt sé að benda á hana í samningaviðræðum í öðrum fjarlægum 

löndum. 

Leynd raforkusamninganna eykur tortryggni í garð Landsvirkjunar og í ljósi 

þess að bæði álverið í Straumsvík og Járnblendifélagið birta raforkukostnað sinn er 
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varla hægt að líta á þetta í raun sem mikið viðskiptaleyndarmál. Í ársreikningum 

þessara tveggja fyrirtækja, sem aðgengilegir eru hjá Ríkisskattstjóra, hefur 

raforkukostnaður verið birtur. Ekki hefur þessi kostnaðarliður ávallt verið birtur en til 

dæmis hóf álverið í Straumsvík að birta þessa sundurliðun í ársreikningi sínum árið 

2001 og hefur síðan viðhaldið þeirri venju. Því er erfitt að sjá hvernig stjórn álversins í 

Straumsvík telur raforkuverðið mikið leyndarmál miðað við það að taka það 

sérstaklega fram í ársreikningi sínum (Alcan Iceland Ltd.,2003; Alcan Iceland 

Ltd.,2005; Alcan Iceland Ltd., 2007; Alcan Iceland Ltd., 2009). Að sama skapi hefur 

Íslenska járnblendifélagið birt raforkukostnað sinn en þó stöpullega undanfarin ár 

(Íslenska járnblendifélagið, 1996; 1998; 2000; 2002; Íslenska járnblendifélagið ehf. , 

2004; 2006; 2008). 

Núverandi forstjóri Landsvirkjunar, Hörður Arnarson, skrifaði grein í 

Morgunblaðið vorið 2006 (sem þáverandi forstjóri hátæknifyrirtækisins Marels) þar 

sem hann gagnrýndi uppbyggingu virkjana fyrir stóriðju og óskaði eftir að frekari 

uppbygging yrði án afskipta ríkis og sveitarfélaga. Að auki gagnrýndi hann lága 

arðsemi af Kárahnjúkavirkjun og ívilnanir stjórnvalda og sveitarfélaga í formi lægri 

gjalda. Að hans mati var það alger grundvallarkrafa að ekki verði um að ræða 

ríkisábyrgðir og skattleysi fyrir virkjanir og að frekari virkjanaframkvæmdir verði 

boðnar út og að framkvæmdaraðilinn greiði fyrir aðgang að náttúruauðlindum. Ef 

þessum forsendum verði fylgt þá verði ekki deilt um arðsemi framkvæmda að hans 

mati (Hörður Arnarsson, 2006). 

Einnig hefur Hörður látið í ljós skoðun sína að leynd ætti að vera aflétt af 

raforkuverði Landsvirkjunar til stóriðju eins og kom fram í Kastljósviðtali þann 18. 

ágúst 2009. Þar segir hann að standa verður við gerða samninga en honum þyki líklegt 

að verðleynd Landsvirkjunar sé lítils virði þar sem að álfyrirtækin viti hvað 

samkeppnisaðilar eru að greiða fyrir raforkuna. Auk þess væri verðleyndin uppspretta 

tortryggni í samfélaginu og því væri réttast að leita einhverra leiða til að upplýsa 

almenning um hvernig raforkusamningar Landsvirkjunar við stóriðju er háttað. 

Mögulegt væri að birta einhver meðalverð en ekki verð til einstakra fyrirtækja. 

(Hörður Arnarson, 2009). 

Sú lausn að einkavæða Landsvirkjun hefur verið nefnd til að réttlæta leyndina 

yfir raforkusamningunum og einnig til að slá á gagnrýnisraddir líkt og farið er yfir í 

kafla 2.3. Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) auk fyrrverandi stjórnarformanns 

Landsvirkjunar, Illugi Gunnarsson, hafa lagt til að lausn á tortryggni í garð 
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Landsvirkjunar væri að rekstur fyrirtækisins færi alfarið fram á samkeppnismarkaði og 

rekstur og fjárfestingar væru í samræmi við reglur einkaframtaksins (OECD, 2003; 

Illugi Gunnarsson, 2006). 

 

3.11 Verðmismunin milli viðskiptavina   

Landsvirkjun var fram að setningu raforkulaga árið 2005 í einokunaraðstöðu við sölu 

á raforku til stóriðju. Í rekstarhagfræðilegum skilningi var Landsvirkjun því í töluvert 

öðruvísi stöðu heldur en þekkist í samkeppnisumhverfi. Þetta umhverfi býður upp á 

möguleika til svokallaðrar þriðju gráðu verðmismunar (e. third degree price 

discrimination) (Carlton og Perloff, 2005). Þriðju gráðu verðmismunun gengur hins 

vegar einungis upp ef mögulegt er að koma í veg fyrir endursölu raforkunnar milli 

mismunandi viðskiptavina. Auk þess þarf Landsvirkjun að þekkja eftirspurnarföll 

hvers viðskiptavinar. Ef þessar forsendur eru til staðar þá er mögulegt fyrir 

Landsvirkjun að verðleggja orkuna mismunandi til viðskiptavina sinna í samræmi við 

eftirspurn þeirra eftir raforkunni (Carlton og Perloff, 2005). 

Með því að setja bann við endursölu á raforku í skilmála við stóriðjufyrirtæki 

auk þess sem leynd er sett á raforkusamningana getur því verið mögulegt að 

Landsvirkjun hafi verið að reyna að verðleggja raforkuna á mismunandi hátt milli 

sinna viðskiptavina til þess að tryggja sem hæst verð hverju sinni. Líkt og stjórnendur 

Landsvirkjunar segja, eins og kemur fram í kafla 4.10, þá er leyndin til að vernda 

viðskiptahagsmuni sína og því mögulegt að Landsvirkjun hafi verið að reyna að fá 

hærra verð með því að kynna sér eftirspurnarföll hverrar stóriðju og áætla þannig 

hæsta mögulega verð sem fengist fyrir raforkuna (Carlton og Perloff, 2005). Með 

þriðju gráðu verðmismun gæti Landsvirkjun því tryggt hagsmuni eigenda sinna sem 

best þar sem að raforkuverð til stóriðju ætti ekki að hafa nein áhrif á raforkuverð til 

almenningsveitna. 
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4 Aðferðafræði 

4.1 Gögn  

Ársreikningar Landsvirkjunar frá árunum 1995-2008 voru fengnir af vef 

Landsvirkjunar (www.landsvirkjun.is) og einnig á Þjóðdeild Landsbókasafnsins. 

Raforkuverð til almenningsveitna fyrir tímabilið 1997 til 2008 var fengið úr skýrslu 

fyrrverandi stjórnarformanns Landsvirkjunar, Jóhannesar Geirs Sigurgeirssonar, sem 

var gefin út haustið 2009. Flutningsgjöld raforku voru fengin af heimasíðu Landsnets 

(www.landsnet.is). Heimsmarkaðsverð á áli sem notast er við er þriggja mánaða 

framvirkt verð á málmmarkaðinum í London (London Metal Excange) og fengust þau 

í gegnum Bloomberg gagnaveituna (www.bloomberg.com). Árlegt gengi íslenskrar 

krónu í bandarískum dölum var fengið af heimasíðu Seðlabanka Íslands 

(www.sedlabanki.is) Notast var við Excel töflureikni til að forvinna gögnin en 

tölfræðilegt mat var lagt á gögnin með því að nota tölfræðiforritið Eviews. 

Raforkunotkun stóriðjufyrirtækjanna er fengin úr grænu bókhaldi af vef 

Umhverfisstofnunnar (www.uts.is) eftir að sundurliðun lýkur í ársskýrslum 

Landsvirkjunar. 

4.2 Ársskýrslur og ársreikningar Landsvirkjunar og raforkuverð 

til almenningsveitna.  

 Landsvirkjun gefur út ársskýrslu á hverju ári þar sem fram kemur yfirlit um 

starfsemina á árinu. Þar kemur meðal annars fram hversu mikil raforkusalan var á 

árinu, bæði til almenningsveitna og stóriðju, auk stöðu ýmissa framkvæmda eða 

fyrirætlana. Auk þess hefur fylgt stutt yfirlit yfir starfsemina frá forstjóra og 

stjórnarformanni þar sem þeir lýsa sinni sýn á árið og framtíðina. Hefðbundinn 

ársreikningur fylgir ársskýrslunni og þar á meðal koma fram rekstartekjur og gjöld af 

raforkustarfsemi fyrir árið.   

Í gegnum árin hefur ársreikningur Landsvirkjunar breyst og upplýsingagjöf 

minnkað. Fram til ársins 2003 var til dæmis sundurliðun á rekstartekjum frá annars 

vegar almenningsveitum og hins vegar stóriðju. Frá og með ársskýrslunni frá árinu 

2003 er þessu breytt en þá er sundurliðun tekin út og einungis birtar rekstartekjur fyrir 

alla sölu. Með nýjum raforkulögum og stofnun Landsnets árið 2005 verður einnig 

breyting á framsetningu ársreikningsins. Frá og með 2005 eru flutningstekjur teknar 

http://www.landsnet.is/
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sérstaklega fram og einnig tekjur af raforkusölu einni og sér. Hægt er að reikna 

meðalverð til stóriðjunnar frá Landsvirkjun þar sem heildartekjur eru þekktar og 

einnig umfang heildarsölu á raforku til og með ársins 2003. Hins vegar verður 

vandasamara að átta sig á raforkuverði til stóriðjunnar eftir að Landsvirkjun hættir að 

birta sundurliðun árið 2005. 

Fyrrverandi stjórnarformaður Landsvirkjunar, Jóhannes Geir Sigurgeirsson 

(2009), skrifaði skýrslu um raforkuverð til almenningsveitna haustið 2009 þar sem 

hann hefur áætlað raforkuverðið. Notast hann við hlutfallslega hækkun á raforku með 

flutningi sem Landsvirkjun seldi til almenningsveitna á tímabilinu 1997-2008. Í þessu 

verkefni er því notast við tölur Jóhannesar um raforkuverð til almenningsveitna á 

árunum 2005-2008 til að reikna út verð til stóriðju á árunum 2005-2008. 

Til að meta sölu til hvers stóriðjufyrirtækis eftir að Landsvirkjun hættir að gefa 

upp sundurliðun er notast við svokallað grænt bókhald sem skilað er inn til 

Umhverfisstofu. Þar kemur fram meðal annars heildarnotkun á raforku auk 

sundurliðunar á þáttum sem geta haft umhverfisáhrif. Norðurál er eina fyrirtækið sem 

er með stóriðjusamning við Landsvirkjun sem kaupir raforku af fleiri 

orkufyrirtækjum. Því er sú forsenda gefin í útreikningum að Norðurál kaupi það magn 

af raforku sem stemmi við heildarsölu Landsvirkjunar eftir að búið er að draga frá sölu 

til annarra aðila. 

4.3 Raforku- og álverð á árunum 1995-2008  

 Auðvelt er að reikna meðalverð bæði til almenningsveitna og einnig til stóriðju eins 

og kemur fram í töflu þrjú og fjögur. Útfrá ársreikningum Landsvirkjunar er lesið 

bæði heildarsala til almenningsveitna og einnig til stóriðju. Að sama skapi er einnig 

lesið heildartekjur af raforkusölunni til bæði almenningsveita og stóriðju. Með 

einföldum reikningum fást því meðalverð til bæði almenningsveitna og stóriðju eins 

og sést í töflum þrjú og fjögur. 
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Ár Raforkusala Raforkutekjur Raforkuverð 

 (GWst) (milljónir kr.) (kr/kWst) 

1995 2.058 5.090.348 2,47 

1996 2.099 5.270.433 2,51 

1997 2.136 5.508.954 2,58 

1998 2.118 5.930.842 2,80 

1999 2.193 6.271.914 2,86 

2000 2.272 6.605.734 2,90 

2001 2.242 6.788.500 3,02 

2002 2.263 7.024.941 3,10 
Tafla 3: Raforkusala og raforkutekjur frá 1995-2002 til almenningsveitna 

 

Í útreikningum fyrir raforkuverð til stóriðju er einnig tekið fram hvert verðið er mælt í 

USD mills/kWst og þar er stuðst við gengisskráningu Seðlabanka Íslands á hverju ári. 

 

Ár Raforkusala Raforkutekjur Raforkuverð Raforkuverð 

 (GWst) (milljónir kr.) (kr/kWst) (kr/kWst) 

1995 2.391 2.528.206 1,06 16,32 

1996 2.451 2.425.000 0,99 14,84 

1997 2.823 2.847.933 1,01 14,21 

1998 3.471 3.069.497 0,88 12,44 

1999 4.284 3.837.415 0,90 12,37 

2000 4.683 4.743.726 1,02 12,89 

2001 4.956 6.169.217 1,25 12,77 

2002 5.222 6.503.640 1,25 13,63 
Tafla 4: Raforkusala og raforkutekjur frá 1995-2002 til stóriðju 

 

Eftir að Landsvirkjun hætti að sundurliða rekstartekjur frá almenningsveitum 

annars vegar og stóriðju hins vegar er stuðst við tölur frá Jóhannesi Geir 

Sigurgeirssyni. Margfeldi verðsins og magnsins ætti því að gefa til kynna rekstartekjur 

frá sölu til almenningsveitna. Þar sem að heildarrekstartekjur má lesa úr ársskýrslu 

Landsvirkjunar er auðvelt að draga rekstartekjurnar frá almenningsveitunum frá til að 

fá rekstartekjur frá stóriðju eins og gert er í töflu fimm. 

Ár Raforkusa

la 

Raforku- 

verð 

Raforku-tekjur 

alm.veitna 

Heildarraforku-

tekjur 

Raforkutekjur 

stóriðju 

 (GWst) (kr/kWst) (milljónir kr.) (milljónir kr.) (milljónir kr.)  

2003 2.310  3,17 7.322.700 12.773.881 5.451.181  

2004 2.304  3,26 7.510.062 13.542.623 6.032.561 
Tafla 5: Raforkuverð til almenningsveitna og raforkutekjur á árunum 2003-2004 
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Lesa má raforkusölu til stóriðju úr ársskýrslu Landsvirkjunar á þessum árum og því er 

auðvelt að finna út meðalverð á raforkunni til stóriðjunnar á þessum tíma líkt og gert 

er í töflu sex.  

 

Ár Raforkusala Raforkutekjur 

stóriðju 

Raforkuverð Raforkuverð 

 (GWst) (milljónir kr.) (kr/kWst) (USD mills/kWst)  

2003 5.232   5.451.181   1,04   13,57   

2004 5.234 6.032.561 1,15 16,44 
Tafla 6: Raforkuverð til stóriðju og raforkutekjur á árunum 2003-2004 

 

Frá og með stofnun Landsnets byrjar Landsvirkjun að birta rekstartekjur 

einungis frá raforkusölunni og birtir flutningstekjur sérstaklega. Því er nauðsynlegt að 

finna raforkuverð Landsvirkjunar án flutnings líkt og gert er í töflu sjö og stuðst er við 

meðalflutningsverð frá heimasíðu Landsnets (www.landsnet.is). 

 

Ár Raforkuverð með flutningi Flutningur Raforkuverð án flutnings 

 (kr/kWst) (kr/kWst) (kr/kWst) 

2005 3,30 0,84 2,46 

2006 3,47 0,88 2,59 

2007 3,66 0,94 2,72 

2008 3,88 0,97 2,91 
Tafla 7: Raforkuverð til almenningsveitna með og án flutnings 

Þar sem meðalverð raforkunnar til almenningsveitna án flutnings er nú vitað og einnig 

það magn raforkunnar sem selt var á tímabilinu 2005-2008 þá er hægt að reikna út 

rekstartekjur frá sölu til almenningsveitna án flutnings. Heildarrekstartekjur án 

flutnings eru birtar í ársskýrslunni og því er auðvelt að gera eins og áður og draga 

rekstartekjur af raforkusölu til almenningsveitna frá til að finna rekstartekjur til 

stóriðju.  

 

Ár Raforkus

ala 

Raforkuver

ð 

Raforkutekjur 

alm.veitna 

Heildarraforkutekjur Raforkutekjur 

stóriðju 

 (GWst) (kr/kWst) (milljónir kr.) (milljónir kr.) (milljónir kr.) 

2005 2.119 2,46 5.217.333 12.781.221 7.563.888 

2006 2.130 2,59 5.522.618 17.243.387 11.720.769 

2007 2.246 2,72 6.114.497 18.503.612 12.389.116 

2008 1.987 2,91 5.791.403 34.205.098 28.413.695 
Tafla 8: Raforkutekjur á árunum 2005-2008 

http://www.landsnet.is/
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Líkt og áður er nú hægt að reikna út meðalverð raforkunnar til stóriðju eins og kemur 

fram í töflu níu. 

 

Ár Rafork

usala 

Raforkutekjur 

stóriðju 

Raforku-

verð 

Flutningur Raforku-

verð án 

flutnings 

Raforku-

verð 

m.flutningi 

 (GWst) (milljónir kr.) (kr/kWst) (USD 

mills/kWst) 

(USD 

mills/kWst) 

(USD 

mills/kWst) 

2005 5.193 7.563.888 1,46 5,15 23,17 28,32 

2006 5.393 11.720.769 2,17 5,32 31,15 36,47 

2007 6.258 12.389.116 1,98 5,48 30,93 36,41 

2008 10.330 28.413.695 2,75 5,54 31,23 36,77 
Tafla 9: Raforkuverð til stóriðju 2005-2008 

 

Samantekið sést því í töflu tíu hvernig raforkuverð til bæði almenningsveitna og til 

stóriðju hefur þróast á tímabilinu 1995-2008. Einnig kemur fram í töflunni meðalverð 

áls á hverju ári.  

 

Ár Verð til alm.veitna m. 

flutningi 

Verð til stóriðju m. 

flutningi 

Heimsmarkaðsverð 

á áli 

 (kr/kWst) (USD mills/kWst) (USD/tonn) 

1995 2,47 16,32 1.831 

1996 2,51 14,84 1.538 

1997 2,58 14,21 1.620 

1998 2,80 12,44 1.380 

1999 2,86 12,37 1.390 

2000 2,90 12,89 1.567 

2001 3,02 12,77 1.455 

2002 3,10 13,63 1.365 

2003 3,17 13,57 1.429 

2004 3,26 16,44 1.724 

2005 3,30 28,32 1.903 

2006 3,47 36,47 2.597 

2007 3,66 36,41 2.664 

2008 3,88 36,77 2.635 
Tafla 10: Raforkuverð og álverð frá 1995-2008 

 

Mynd 11 sýnir hversu breytilegt heimsmarkaðsverð á áli hefur verið 

undanfarin ár. Eftir að fyrstu samningar Landsvirkjunar voru gerðir við 

stóruiðjufyrirtækin þá lækkar heimsmarkaðsverðið á áli lítillega og helst í kringum 

1400 USD/tonn á árunum 1998-2003. Á þessum tíma er raforkuverð til stóriðju 12-14 

USD mills/kWst. Frá og með 2006 verður hins vegar mikil breyting á 
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heimsmarkaðsverði á áli. Verðið rýkur upp og meðalverð ársins verður um 1000 

USD/tonn hærra heldur en undanfarin ár eða um 2500 USD/tonn. Að sama skapi sést 

hvernig raforkuverð til stóriðju eykst frá um 13 USD mills/kWst og hækkar upp í um 

35 USD mills/kWst.  

 

 

Mynd 11: Raforkuverð til stóriðju og álverð – 

 

Mynd 12 lýsir því hvernig álverð og raforkuverð hefur verið á hverju ári. 

Þyrping punkta um miðja mynd lýsa raforkuverð á árunum 1995-2005. Raforku- og 

álverðin á árunum 2006-2008 eru hins vegar í þyrpingu ofarlega hægra megin á 

myndinni.  
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Mynd 12: Raforkuverð og álverð Landsvirkjunar 

 

4.4 Ársreikningar ÍSALs 

Öllum stóriðjufyrirtæki sem eru með raforkusamning við Landsvirkjun ber að skila 

inn ársreikningi til Ríkisskattstjóra líkt og önnur fyrirtæki á Íslandi. Framsetning 

upplýsinga í þessum ársreikningum er hins vegar mjög mismunandi milli þessara 

fyrirtækja. Tvö fyrirtæki, álverið í Straumsvík (núverandi Rio Tinto Alcan – áður 

ÍSAL) og ELKEM (áður Íslenska járnblendifélagið) skila inn ársreikningi þar sem 

raforkukostnaður kemur fram á meðan að Norðurál og Fjarðarál birta ekki sundurliðun 

á raforkukostnaði. 

Frá árinu 1995 til 2000 var hráefni og orka sameiginlegur liður í 

rekstrarreikningi álversins í Straumsvík. Hins vegar verður breyting þar á árið 2001 

þegar að sundurliðun verður á kostnaði vegna orku annars vegar og hráefni hins vegar. 

Því má lesa beint úr ársskýrslu ÍSAL raforkukostnað álversins (Alcan Annual report, 

2001-2008). Í ársskýrslum Landsvirkjunar og einnig í grænu bókhaldi á vef 

Umhverfisstofnunar má svo finna raforkunotkun félagins. Því er hægt að reikna út 

raforkuverð Landsvirkjunar til álversins líkt og kemur fram í töflu 11. 
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Ár Raforkunotkun Raforkukostnaður Raforkuverð 

 (GWst) (USD) (USD mills/kWst) 

2001 2.745 37.950.239 13,83 

2002 2.785 37.142.133 13,34 

2003 2.829 38.128.034 13,48 

2004 2.842 45.816.086 16,12 

2005 2.845 66.738.969 23,46 

2006 2.696 80.949.835 30,03 

2007 2.863 95.044.240 33,20 

2008 2.922 97.216.625 33,27 
Tafla 11: Raforkunotkun og raforkuverð ÍSALs 

Á mynd 13 kemur raforkuverð hvers árs og einnig heimsmarkaðsverð á áli. Líkt og 

áður þá raðast raforku- og álverð áranna 2006-208 í ofarlega til hægri á myndina.  
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Mynd 13: Raforkuverð og álverð ÍSALs 

 

4.5 Tölfræðilegt mat á samningum Landsvirkjunar og álversins 

í Straumsvík 

Með fyrrgreinda útreikninga á raforkuverði Landsvirkjunar til stóriðju auk útskýringa 

úr kafla 4.9 á samningum Landsvirkjunar og stóðiðjufyrirtækja er mögulegt að beita 

aðferðum hagrannsókna til að meta samband raforkuverðsins og heimsmarkaðsverðs á 

áli. Sambandið þessara tveggja þátta hefur verið lýst sem eftirfarandi: 

Raforkuverð = P∙LME3m    (1) 
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Þar sem raforkuverð til stóriðju er í USD mills og heimsmarkaðsverð á áli er þriggja 

mánaða framvirka verðið á málmmarkaðinum í London (LME). 

Jafna eitt er metin með tölfræðilegum nálgunum til að fá mat á “P” í jöfnunni. 

Notast er við aðferða minnstu kvaðrata (e. least squares) við matið á gögnunum líkt og 

lýst er í Greene (2008). Var sú aðferð valin vegna þess að hún var talin gefa bestu 

niðurstöðuna miðað við eðli gagnanna. 
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5 Niðurstöður 

5.1 Tölfræðilegt mat á samningum Landsvirkjunar og 

stóriðjufyrirtækja 

Mat á jöfnu eitt úr kafla 4.5, með þeim útreikningum sem hafa verið framkvæmdir og 

koma fram í töflu tíu og einnig á mynd 11, er sett fram í töflu tólf hér að neðan. Þar 

sjást helstu mælikvarðar á tölfræðilegt mat og einnig áreiðanleiki matsins.  

 

 Stuðull Staðalfrávik T-gildi   Prob 

P  0,0199  0,0015 13,29 0,0000  

fasti -15,8424 2,7712  -5,72 0,0001  

 

Matsatriði Gildi Matsatriði Gildi  

R-squared      0,963600  Mean dependent var      34,77918       

Adjusted R-squared   0,945399 S.D. dependent var   5,151623 

S.E. of regression  1,203768  Akaike info criterion 3,515643  

Sum squared resid 2,898115   Schwarz criterion  3,208790 

Log likelihood  -5,031286  Hannan-Quinn criter. 2,842277 

F-statistic  52,94444 Durbin-Watson stat 2,011540 

Prob (F-statistic) 0,018369   
Tafla 12: Tölfræðilegt mat á stuðlum fyrir tímabilið 1995-2008 

 

Með matinu má því setja fram jöfnu 1 í kafla 4.5 á eftirfarandi hátt þar sem að 

hallastuðull og fasti koma fram: 

Raforkuverð = 0,0199∙LME3m – 15,8424 

Matið á hallastuðlinum gefur því til kynna að fyrir hverja 100 USD/tonn hækkun á 

álverði hækki raforkuverðið um tæplega 2 USD mills/kWst. Fastinn táknar skurðpunkt 

línunnar við y-ás og er hann metinn um -15,84. 

Mynd 14 sýnir hvernig raunveruleg þróun raforkuverðs var á þessum tíma, líkt og 

kemur fram á mynd 12 auk þess mats sem lagt er á gögnin. Neðsti hluti myndarinnar 

lýsir því hvernig leifaliðir þróast á hverju ári á tímabilinu. 
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Mynd 14: Mat og leifaliðir fyrir 1995-2008 

 

 

5.2 Brotgreining 

Hægt er að framkvæma brotgreiningu á gögnunum til að athuga réttmæti þess að 

breytingar hafi orðið á forsendum á þeim tíma sem notast er við í þessu verkefni. Því 

er framkvæmd svokallað Chow próf og kemur það fram í töflu 14. Sú greining gefur 

svokölluð F-gildi fyrir hvert ár sem vænta má breytinga (Greene, 2008) 

Ár F-gildi 

1997 1,61         

1998 2,37 

1999 2,33 

2000 2,32  

2001 3,89  

2002 4,62 

2003 4,34 

2004 4,46 

2005 63,67 

2006 0,08 

2007 0,05 
Tafla 13: Niðurstöður brotgreiningar 
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Tafla 13 gefur F- gildi fyrir Chow prófið. Þar kemur skýrt fram að langlíklegast 

er að breytingar hafi orðið árið 2005. Því er framkvæmt mat á gögnunum þar sem að 

annars vegar er tímabilið frá 1995-2004 metið og hins vegar frá 2005-2008 metið. 

 

5.3 Mat eftir tímabilum   

Þar sem að brotgreining gefur til kynna að breyting hafi orðið á raforkusamningum 

Landsvirkjunar er tímabilið nú metið í tvennu lagi. Það er, frá 1995 til 2004 annars 

vegar og hins vegar frá 2005-2008. Með þessu móti er hægt að átta sig á þeim 

breytingum sem gerðar voru á samningunum. Notast er við sömu forsendur og voru 

notaðar við mat í kafla 6.1. Niðurstöður mats á fyrra tímabilinu, 1995-2004, koma 

fram í töflu 14.  

 Stuðull Staðalfrávik T-gildi   Prob 

P  0,008145   0,001752 4,650096 0,0016 

fasti 1,485252 2,692824 0,551559 0,5963 

 

Matsatriði Gildi Matsatriði Gildi  

R-squared      0,729943         Mean dependent var      13,94810  

Adjusted R-squared   0,696186 S.D. dependent var  1,498507 

S.E. of regression  0,825967 Akaike info criterion 2,632332  

Sum squared resid 5,457771   Schwarz criterion  2,692849 

Log likelihood  -11,16166 Hannan-Quinn criter. 2,565945 

F-statistic  21,62340 Durbin-Watson stat 1,305962 

Prob (F-statistic) 0,001644   
Tafla 14: Mat á tímabilinu 1995-2004 fyrir Landsvirkjun 

Hina metnu jöfnu er nú hægt að setja fram á samskonar hátt og áður á eftirfarandi hátt: 

Raforkuverð = 0,008145∙LME3m + 1,485252 

 



  

- 50 - 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

12

13

14

15

16

17

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

Leifaliðir Raunþróun Mat

 

Mynd 15: Mat og leifaliðir fyrir fyrra tímabil  

 

Niðurstöður fyrir seinna tímabilið, 2005-2008, eru settar fram í töflu 15. 

 Stuðull Staðalfrávik T-gildi   Prob 

P  0,011279  0,000757 14,89167 0,0045 

fasti  6,894787 1,868392 3,690226 0,0662 

 

Matsatriði Gildi Matsatriði Gildi  

R-squared      0,991062    -   Mean dependent var      34,49104         

Adjusted R-squared  0,986593  S.D. dependent var  4,115969 

S.E. of regression  0,476584 Akaike info criterion 1,662508 

Sum squared resid 0,454265   Schwarz criterion  1,355655 

Log likelihood  -1,325017 Hannan-Quinn criter. 0,989143 

F-statistic  221,7619 Durbin-Watson stat 3,218233 

Prob (F-statistic) 0,004479    
Tafla 15: Mat á tímabilinu 2005-2008 fyrir Landsvirkjun 

Hin metna jafna er sett fram líkt og áður á eftirfarandi hátt byggt á matinu: 

Raforkuverð = 0,011279∙LME3m – 6,894787 
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Mynd 16: Mat og leifaliðir fyrir seinna tímabil 

 

5.4 Mat á samningum álversins í Straumsvík 

Gögn úr ársreikningum álversins í Straumsvík, sett fram í töflu 11 í kafla 5.4, eru 

metin á samskonar hátt og gögn Landsvirkjunar. Niðurstöður úr mati fyrir tímabilið 

2001-2008 eru settar fram í töflu 16 hér að neðan. 

 

 Stuðull Staðalfrávik T-gildi   Prob 

P  0,018961 0,001227 15,45835 0,0000 

fasti -12,22360 2,503842 -4,881936 0,0028 

 

Matsatriði Gildi Matsatriði Gildi  

R-squared      0,975506         Mean dependent var      25,12949      

Adjusted R-squared  0,971424 S.D. dependent var   10,97672   

S.E. of regression  1,855553  Akaike info criterion  4,286560 

Sum squared resid 20,65846   Schwarz criterion  4,306421 

Log likelihood  -15,14624 Hannan-Quinn criter. 4,152610 

F-statistic  238,9606 Durbin-Watson stat 3,061874 

Prob (F-statistic) 0,000005   
Tafla 16: Mat á raforkusamningi álversins í Straumsvík frá 2001-2008 

Mat gagnanna bendir því til að jafnan fyrir raforkuverði álversins í Straumsvík sé á 

eftirfarandi hátt:  

Raforkuverð = 0,018961∙LME3m – 12,22360 
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Hér sést að fyrir um 100 USD/tonn hækkun á álverði hækki raforkuverð um tæplega 

1,89 USD mills/kWst. Fastinn, og því skurðpunktur við y-ás, í þessu mati er metinn 

um -12,22. 
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Mynd 17: Mat og leifaliðir fyrir álverið í Straumsvík frá 2001-2008 

 

5.5 Mat eftir tímabilum fyrir álverið í Straumsvík   

Líkt og fyrir Landsvirkjun er raforkusamningur ÍSAL metinn í tveimur hlutum. Það er, 

frá 2001-2004 annars vegar og frá 2005-2008 hins vegar. Niðurstöður úr fyrra matinu 

eru settar fram í töflu 17 hér að neðan.  

 Stuðull Staðalfrávik T-gildi   Prob 

P  0,014457  0,004604 3,140309 0,0882 

fasti  -6,109393 6,903726 -0,884941 0,4695 

 

Matsatriði Gildi Matsatriði Gildi  

R-squared      0,831388   Mean dependent var      15,47980    

Adjusted R-squared  0,747082  S.D. dependent var  2,507882  

S.E. of regression   1,261239  Akaike info criterion  3,608918  

Sum squared resid 3,181446   Schwarz criterion  3,302066 

Log likelihood  -5,217837 Hannan-Quinn criter. 2,935553 

F-statistic  9,861539 Durbin-Watson stat 1,628126  

Prob (F-statistic) 0,088195   
Tafla 17: Mat á raforkusamningi álversins í Straumsvík frá 2001-2004 
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Mynd 18: Mat og leifaliðir á fyrra tímabili 

 

Hin metna jafna lítur út á eftirfarandi hátt: 

Raforkuverð = 0,014457 ∙LME3m -6,109393 

Niðurstöður úr seinna matinu koma fram í töflu 18 hér að neðan. 

 Stuðull Staðalfrávik T-gildi   Prob 

P  0,013920  0,001913 7,276293 0,0184 

fasti 0,721106 4,719229 0,152802 0,8926  

 

Matsatriði Gildi Matsatriði Gildi  

R-squared      0,963600  Mean dependent var      34,77918        

Adjusted R-squared  0,945399 S.D. dependent var  5,151623 

S.E. of regression  1,203768 Akaike info criterion 3,515643 

Sum squared resid 2,898115   Schwarz criterion  3,208790 

Log likelihood  -5,031286 Hannan-Quinn criter. 2,842277 

F-statistic  52,94444 Durbin-Watson stat 2,011540 

Prob (F-statistic) 0,018369   
Tafla 18: Mat á raforkusamningi álversins í Straumsvík frá 2005-2008 

Líkt og áður er hin metna sett fram á eftirfarandi hátt: 

Raforkuverð = 0,013920∙LME3m -0,721106 
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Mynd 19: Mat og leifaliðir á seinna tímabili 
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6 Umræður 

6.1 Samningar Landsvirkjunar   

Raforkusamningar Landsvirkjunar fyrir tímabilið 1995-2008 líkt og kom fram í kafla 

5.1 sjást á mynd 20. Einnig sjást samningar fyrir fyrra tímabil (1995-2004) og seinna 

tímabilið (2005-2008) líkt og lagt var mat á í kafla 5.3. Í töflu 24 má sjá raforkuverðið 

miðað við breytilegt heimsmarkaðsverð á áli til samanburðar. 

 

 

Mynd 20: Raforkusamningar Landsvirkjunar 

 

Á mynd 20 sést hvernig hallatalan er brattari í matinu á heildartímabilinu og 

skurðpunkturinn við y-ás er lægri heldur en þegar samningarnir eru metnir samkvæmt 

tímabilunum tveimur. Ef litið er til alls tímabilsins fæst því lægra raforkuverð ef 

álverð er lágt en að sama skapi hærra raforkuverð ef álverð er hátt.   

Mynd 20 gefur einnig til kynna hvernig raforkusamningarnir tóku breytingum 

árið 2005. Ef raforkusamningur fyrir fyrra tímabilið er borinn saman við 

raforkusamning fyrir seinna tímabilið sést að í öllum tilfellum fæst hærra raforkuverð. 

Hallatalan í samningunum fyrir tímabilin tvö eru áþekk en skurðpunktur við y-ás er 

metinn eilítið hærri fyrir seinna tímabilið. Niðurstöðurnar eru í samræmi við það að 

afsláttur hafi verið gefinn framan af samningstímanum og verðið hafi hækkað árið 

2005.  
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Álverð Tímabil í heild Fyrra tímabil Seinna tímabil 

(USD/tonn) (USD mills/kWst) (USD mills/kWst) (USD mills/kWst) 

500 -5,89 5,56 12,53 

1.000 4,06 9,63 18,17 

1.500 14,01 13,70 23,81 

2.000 23,96 17,78 29,45 

2.500 33,91 21,85 35,09 

3.000 43,86 25,92 40,73 

3.500 53,81 29,99 46,37 

4.000 63,76 34,07 52,01 

4.500 73,71 38,14 57,65 

5.000 83,66 42,21 63,29 
Tafla 19: Yfirlit yfir raforkuverð Landsvirkjunar miðað við mismunandi samninga 

 

 Í töflu 20 má sjá væntar tekjur af raforkusölu Landsvirkjunar miðað við mat á seinna 

tímabilli (2005-2008) og núverandi raforkusölu 10.330 GWst miðað við mismunandi 

heimsmarkaðsverð á áli. 

Álverð Tímabil í heild Seinna tímabil 

(USD/tonn) (milljónir USD) (milljónir USD) 

500 -118.10 7.225 

1.000 -1.531 13.051 

1.500 8.747 18.876 

2.000 19.025 24.702 

2.500 29.304 30.528 

3.000 39.582 36.353 

3.500 49.860 42.179 

4.000 60.139 48.004 

4.500 70.417 53.830 

5.000 80.696 59.656 
Tafla 20: Tekjur Landsvirkjunar miðað við mismunandi álverð og samninga 

 

6.2 Samningar við álverið í Straumsvík   

Gögn úr ársreikningum álversins í Straumsvík voru metin í kafla 5.4 og 5.5 og sjást 

niðurstöður úr því mati á mynd 21. Líkt og með raforkusamninga Landsvirkjunar þá 

hefur raforkusamningurinn fyrir heildartímabilið brattari halla og lægri skurðpunkt við 

y-ás heldur en þegar litið er á hvort tímabil fyrir sig. Raforkuverð fyrir mismunandi 

samninga sést í töflu 21 til samanburðar. 
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Mynd 21: Raforkusamningar við álverið í Straumsvík 

 

Líkt og áður þá verður breyting á raforkusamningum árið 2005 og raforkuverðið 

verður hærra í öllum tilfellum. Hallatalan er áþekk en skurðpunktur við y-ás verður 

hærri samkvæmt matinu. 

 

Álverð   Tímabil í heild Fyrra tímabil Seinna tímabil 

(USD/tonn) (USD mills/kWst) (USD mills/kWst) (USD mills/kWst) 

500 -2,74 1,12 7,68 

1.000 6,74 8,35 14,64 

1.500 16,22 15,58 21,60 

2.000 25,70 22,80 28,56 

2.500 35,18 30,03 35,52 

3.000 44,66 37,26 42,48 

3.500 54,14 44,49 49,44 

4.000 63,62 51,72 56,40 

4.500 73,10 58,95 63,36 

5.000 82,58 66,18 70,32 
Tafla 21: Raforkuverð álversins í Straumsvík 

 

Í töflu 22 má sjá áætlaðan raforkukostnað álversins í Straumsvík miðað við núverandi 

raforkunotkun 2922 GWst og mismunandi heimsmarkaðsverð á áli sé miðað við mat á 

samningi fyrir seinna tímabil (2005-2008). 
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Álverð Tímabil í heild Seinna tímabil 

(USD/tonn) (milljónir USD) (milljónir USD) 

500 -24.203 6.256 

1.000 350 2.659 

1.500 3.120 4.693 

2.000 5.891 6.727 

2.500 8.661 8.761 

3.000 11.431 10.794 

3.500 14.201 12.828 

4.000 16.971 14.862 

4.500 19.741 16.895 

5.000 22.512 18.929 
Tafla 22: Raforkukostnaður ÍSALs miðað við álverð 

 

6.3 Samanburður á raforkusamningum álversins í Straumsvík 

og Landsvirkjunar 

Samanburður á raforkusamningum Landsvirkjunar og álversins í Straumsvík fyrir 

heildartímabilið er settur fram á mynd 22. Ljóst er að matið á samningum 

Landsvirkjunar við viðskiptavini sína annars vegar og samningur álversins í 

Straumsvík við Landsvirkjun er mjög áþekkt. 

 

 

Mynd 22: Samanburður á samningum milli Landsvirkjunar og álversins í Straumsvík 
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Eðli málsins samkvæmt ættu þær niðurstöður ekki að koma stórlega á óvart þar sem 

að álverið í Straumsvík var stærsti viðskiptavinur Landsvirkjunar fram til ársins 2007. 

Hins vegar er vert að benda á að þessar niðurstöður fást á tvennan máta. Annars vegar 

með því að reikna sig áfram með verðum til almenningsveitna samkvæmt 

ársreikningnum Landsvirkjunar og tölum frá Jóhannesi Geir Sigurgeirssyni (2009) og 

fá þannig út verð til stóriðju frá Landsvirkjun. Hins vegar er raforkukostnaður 

álversins í Straumsvík fenginn beint upp úr ársreikningum fyrirtækisins og þær tölur 

því mjög áreiðanlegar. 

 

6.4 Samanburður á fyrra tímabili   

Á mynd 23 er settur fram samanburður á raforkusamningum Landsvirkjunar annars 

vegar og álversins í Straumsvík hins vegar fyrir fyrra tímabilið (1995-2004). Ljóst er 

að samningur álversins í Straumsvík fyrir þetta tímabil er töluvert frábrugðinn 

meðaltali raforkusamninga Landsvirkjunar til stóriðju. Hallatala í samningum 

álversins í Straumsvík er hærri og ef álverð er hærra heldur en um 1200 USD/tonn 

greiðir álverið í Straumsvík hærrra raforkuverð heldur en samkvæmt meðaltali 

raforkusamnings Landsvirkjunar.   

Ljóst er að munur er á raforkusamningunum á mynd 23. Ýmsar ástæður gætu 

verið fyrir því. Álverið í Straumsvík hafði verið starfrækt í langan tíma áður en kom 

að því að semja um raforkuverð árið 1995. Hins vegar kom nýtt álver, Norðurál, til 

sögunnar á Íslandi árið 1997 með enga reynslu af rekstri álvers á Íslandi og litla 

reynslu annars staðar. Því mætti ætla samkvæmt því mati sem hér er lagt fram og sett 

fram á mynd 23 að samningurinn við Norðurál hafi haft lægri hallatölu og lægra 

raforkuverð ef álverð var yfir um 1200 USD/tonn. Mögulegt er að Landsvirkjun hafi 

frekar verið tilbúið að taka meiri áhættu í samningum sínum við álverið í Straumsvík 

þar sem að reynslan og þekkingin var til staðar innan fyrirtækisins til að framleiða og 

selja ál.  
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Mynd 23: Samanburður á raforkusamningum fyrir fyrra tímabil 

 

6.5 Samanburður á seinna tímabili 

Samanburður á raforkusamningum Landsvirkjunar og álversins í Straumsvík fyrir 

seinna tímabilið er settur fram á mynd 24. Líkt og áður þá er hallatala í 

raforkusamningum Landsvirkjunar lægri heldur en álversins í Straumsvík. 

 

Mynd 24: Samanburður á seinna tímabili 
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6.6 Samanburður á samningum Landsvirkjunar og samningi frá 

1975  

 Samningur milli Landsvirkjunar og álversins í Straumsvík frá árinu 1975, sem farið 

var yfir í kafla 3.4 á undan, er settur hér fram á mynd á raunverði ársins 2008 og 

borinn saman við mat á samningum Landsvirkjunar frá árinu 1995. Á mynd 25 sést 

því að raforkuverð er lægra samkvæmt matinu á samningnum frá 1995 heldur en í 

samningnum frá 1975 þegar álverð er lægra en um 2000 USD/tonn. 

 

 

Mynd 25: Samanburður samnings frá árinu 1975 og samninga Landsvirkjunar 

 

Þar sem að verðið er síbreytilegt og nýrri samningurinn er línulegur en sá eldri er 

hvelfdur er erfitt að segja hvor samningurinn er betri til langs tíma litið fyrir 

Landsvirkjun. Hins vegar er það alveg ljóst að þegar þessi samningur var gerður var 

raforkuverðið sem álverið í Straumsvík hærra.  

Á mynd 26 eru samningar Landsvirkjunar fyrir bæði fyrra tímabil (1995-2004) og 

einnig seinna tímabil (2005-2008) auk samningsins frá 1975 á raunvirði líkt og áður. 
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Mynd 26: Samningur frá árinu 1975 borinn saman við fyrra tímabil 

 

Sé miðað við það mat sem lagt er á samninga Landsvirkjunar fyrir þessi tvö 

tímabil er ljóst að raforkuverð var lægra til dæmis á fyrra tímabili fyrir álverð undir 

rúmlega 3000 USD/tonn samanborið við samninginn frá 1975. Því styðja niðurstöður 

þessa verkefnis það að afsláttur hafi verið veittur á raforkuverði til að byrja með til að 

laða að viðskiptavini líkt og kemur fram í kafla 3.4.  

Samkvæmt mati á seinna tímabili er hins vegar raforkuverðið annað hvort svipað og 

áður fyrir verð frá tæplega 1000 USD/tonn og allt að 1500 USD/tonn en hærra eftir 

það. Heilt á litið eru núverandi raforkusamningar betri fyrir Landsvirkjun heldur en 

þeir samningar sem gerðir voru árið 1975 

6.7 Samanburður á mati á samningum álversins í Straumsvík og 

samningi frá 1975  

 Á mynd 27 sést, á samskonar hátt og fyrir Landsvirkjun, hvernig raforkusamningur 

frá 1975 á raunvirði ársins 2008 er borinn saman við mat á raforkuverði álversins í 

Straumsvík. Þar sést að eftir 1995 var raforkuverðið sem álverið greiddi lægra ef 

álverð var undir tæplega 2000 USD/tonn. Að sama skapi var raforkuverðið hærra 

samkvæmt nýja samningnum ef álverð var hærra heldur en um 2000 USD/tonn.  
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Mynd 27: Samanburður á samningi frá árinu 1975 og samningum álversins í Straumsvík frá 

árinu 1995 

 

Ef borinn er saman samningurinn frá 1975 og þau möt sem hafa verið lögð á tímabilin 

tvö í þessu verkefni sést það á mynd 21. Þar sést að samkvæmt matinu á tímabilinu 

2005-2008 þá segir núverandi raforkusamningur til um hærra raforkuverð ef álverð er 

hærra heldur en um 1600 USD/tonn en eilítið lægra ef álverð er lægra. 

 

 

Mynd 28: Samningur frá árinu 1975 borinn saman við seinna tímabil 
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6.8 Lokaorð 

Ef raforkusamningar Landsvirkjunar eru skoðaðir heildstætt þá var upphaflega 

raforkuverðið til álversins í Straumsvík flatt en í samningum fyrirtækisins frá 1975 var 

ákveðið tengja raforkuverðið við heimsmarkaðsverð á áli. Við þá breytingu jókst 

rekstaráhætta Landsvirkjunar þó svo að hin nýju verðlagning réðist af hvelfdu falli. 

Aftur var skref stigið í átt að aukinni rekstaráhættu með því að tengja raforkuverðið 

alfarið við heimsmarkaðsverð á áli árið 1995. Samkvæmt niðurstöðum í þessu 

verkefni þá varð rekstaráhættan enn meiri eftir þær breytingar sem áttu sér stað árið 

2005. Heilt á litið virðast samningar Landsvirkjunar hafa þróast í þá átt að bera með 

sér aukna rekstaráhættu fyrir fyrirtækið.  

Alþekkt er í hagfræði að ávöxtun ræðst af þeirri áhættu sem einstaklingar eru 

tilbúnir að taka. Mögulegt er því að Landsvirkjun hafi metið stöðu sína þannig að 

ávinningur af því að semja við álfyrirtæki hafi verið meiri en tap þar sem að framtíð 

áliðnaðarins var metin björt á samningstímum. Hins vegar er íhugunarvert að opinbert 

fyrirtæki skuli vera jafn háð álverði í heiminum og virðist vera samkvæmt 

niðurstöðum í þessu verkefni. 

Matið á raforkusamningunum segir til um uppbyggingu þeirra og hvernig 

tekjur Landsvirkjunar breytast í takt við heimsmarkaðsverð á áli. Erfitt er að segja til 

um hvort hallastuðlar í þessum samningi séu meiri heldur en eðlilegt þyki í 

samanburði við aðra sambærilega samninga þar sem að flestir slíkir samningar í 

heiminum eru viðskiptaleyndarmál. Hins vegar gefið hallastuðullinn til um hversu 

mikilvægar áhættuvarnir Landsvirkjunar kunna að vera þar sem að breytingar í álverði 

eru varðar með framvirkum samningum að einhverju leyti.  

Þó svo að aukin rekstaráhætta virðist vera í raforkusamningum Landsvirkjunar 

hafa möguleikar til að verja sig fyrir slíkri áhættu aukist á undanförnum árum með 

þróun framvirkra markaða. Því er mögulegt nú fyrir Landsvirkjun að verja sig fyrir 

þeim sveiflum sem verða á álmarkaði og jafna þannig út sveiflur í tekjum frá 

raforkusölu. Slíkt áhættustýring getur verið mjög vandasöm á hrávöruörkuðum þar 

sem verð eru breytileg og því nauðsynlegt fyrir fyrirtækið að vanda til verka.  

Erfitt er að greina að Landsvirkjun hafi tekist að semja um hærri raforkuverð 

með þriðju gráðu verðmismunun líkt og lýst er í kafla 3.11. Til dæmis, ef litið er til 

myndar 24 sést að raforkusamningur álversins í Straumsvík er mjög áþekkur og 

meðaltal raforkusamninga Landsvirkjunar fyrir tímabilið 2005-2008. Þar að auki 
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virðast ekki allir viðskiptavinir Landsvirkjunar virða þann trúnað sem gefið er í skyn 

að sé yfir raforkusamningunum.  

Miðað við það mat sem lagt hefur verið á raforkusamninga Landsvirkjunar í 

þessu verkefni er erfitt að sjá að trúnaður yfir raforkusamningnum hafi leitt af sér betri 

samninga fyrir Landsvirkjun. Því er varla hægt að afneita því að leyndin yfir 

raforkuverði til stóriðju hafi verið sett á til að leyna almenningi verðlagningu 

raforkunnar til stóriðju. Til að eyða þeirri tortryggni sem ríkir yfir raforkusamningum 

Landsvirkjunar ætti fyrirtækið að sjálfsögðu að birta raforkusamninga sína. Að öðrum 

kosti ætti fyrirtækið að birta nægilega miklar upplýsingar úr samningunum til að draga 

úr þeirri tortryggni sem ríkir í garð fyrirtækisins.  

Ljóst er að nokkuð gott tölfræðilegt mat fæst á þessa samninga en auk þess 

kemur fram yfirlit yfir fyrri samninga Landsvirkjunar og þróun þeirra mála. Eðli 

málsins samkvæmt hefur reynst erfitt að fá upplýsingar og því er ljóst að ákveðnar 

forsendur hafa reynst nauðsynlegar en þær hafa allar verið teknar með bestu vissu og 

rökstuddar í þessu verkefni.  

Niðurstöður í þessu verkefni eru háðar ýmiskonar óvissu. Helst ber að nefna að 

notast er við útreikninga frá Jóhannesi Geir Sigurgeirssyni á raforkuverði til 

almenningsveitna á árunum 2003-2008. Hans mat á því verði er grunnur að 

útreikningum á raforkuverði til stóriðju. Hins vegar fást samskonar niðurstöður með 

því að nota einungis ársreikninga álversins í Straumsvík þegar heildartímabilið er 

metið.   

Niðurstöður í þessu verkefni eru í samræmi við blaðagrein sem fyrrverandi 

Jóhannes Geir Sigurgeirsson (2009a) skrifaði um starfsemina. Þar segir hann meðal 

annars að stóriðja á Íslandi hafi að meðaltali ekki verið að borga undir $30 mills/kWst 

á árinu 2008. Hins vegar er margt sem þarf að taka tillit til og má þar til dæmis nefna 

breytingar í samningum eins og líklegt er að hafa orðið 2005. Bæði hefur það komið 

fram í skýrslum Landsvirkjunar og einnig kemur sú breyting fram í tölfræðilegri 

vinnu. Annað atriði sem ekki er tekið tillit til er verðlagning ótryggðrar orku. Öll 

stóriðjufyrirtækin notast við slíka orku að einhverju leyti og fæst hún ódýrara heldur 

en tryggða orkan. Hins vegar er engin góð leið til að taka tillit til þessa þáttar í 

verkefni sem þessu.  

Í þessu verkefni hefur verið dregin upp mynd sem vonandi nýtist við að skapa 

umræðu um raforkuverð til stóriðju á faglegri grunni heldur en áður hefur verið bæði 

hjá Landsvirkjun og einnig almenningi. Nauðsynlegt er að líta langt tilbaka og einnig 
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langt fram í tímann með raforkuverðið í huga og tengingu þess við álverð í heiminum 

þar sem að líklegt þykir að fleiri stóriðjufyrirtæki munu byggja upp starfsemi á Íslandi 

á næstu árum. Verð einstakra ára hefur lítið að segja fyrir, til dæmis, heildararðsemi af 

verkefnum Landsvirkjunar og því ber að Landsvirkjun að íhuga hvort réttast sé ekki 

að opinbera raforkusamninga sína til að létta á þeirri tortryggni sem umleikur 

fyrirtækið. Verkefni þetta verður því vonandi hvati fyrir Landsvirkjun til að opinbera 

raforkuverð sín og einnig hvati fyrir almenning til að ræða faglega um 

raforkusamninga Landsvirkjunar. 
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