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Á undanförnum árum hafa Landsvirkjun og önnur opinber orkufyrirtæki gert stóra 
orkusölusamninga til mjög langs tíma við erlend iðnfyrirtæki sem reist hafa álbræðslur hér á 
landi. Þrátt fyrir að hér sé um eitt mesta hagsmunamál þjóðarinnar hafa stjórnvöld til þessa 
komist upp með að upplýsa ekki um verðið sem álbræðslurnar greiða fyrir orkuna.  
 
Endrum og eins hafa upplýsingar um orkuverðið lekið og hafa lekarnir einatt bent til þess að 
verðið sé afar lágt í samanburði við heimsmarkaðsverð á orku. Vörn Friðriks Sophussonar, 
forstjóra Landsvirkjunar, var lengi vel að arðsemi virkjunarframkvæmda væri um 11%. Þessi 
vörn bendir einmitt til þess að Landsvirkjun sé að selja orkuna nálægt kostnaðarverði í stað þess 
að selja hana nálægt heimsmarkaðsverði. 
 
Það að samningar Landvirkjunar um orkuverð til stóriðju séu ekki opinberir er hneiksli. 
Stjórnvöld hafa lengi afsakað þetta ástand með því að það geti skaðar viðskiptahagsmuni 
Landsvirkjunar ef samningsverðið er gert opinbert. Það er hins vegar erfitt að sjá hvers eðlis sá 
skaði ætti að vera. Olíuverð, verð á gasi og öðru eldsneyti sem knýr samkeppnisaðila íslenskra 
álbræðslna er öllum aðgengilegt. Líklegri skýring er að stjórnvöld vilji koma í veg fyrir að 
almenningur gagnrýni þau fyrir að hafa samið um óeðlilega lágt verð. 
 
Nú er mikið rætt um frekari stóriðju á Íslandi. Það á að vera ófrávíkjanleg forsenda fyrir frekari 
stóriðju að orkusölusamningar verði gerðir opinberir. Auk þess eiga stjórnvöld að breyta 
upplýsingalögum þannig að allir samningar ríkis og ríkisfyrirtækja um kaup og sölu á vöru og 
þjónustu séu opinberar upplýsingar. Tími baktjaldamakks opinberra aðila á Íslandi á að vera 
liðinn. 
 
Ég veit að ég á marga bandamenn þegar kemur að efni þessarar greinar. Raunar hef ég ekki hitt 
nokkurn Íslending sem ver það að leynd hvíli yfir þessum samningum ef frá eru taldir ráðherrar, 
talsmenn álrisanna og forsvarsmenn opinberra orkufyrirtækja. En einhverra hluta vegna hefur 
þjóðin látið þetta yfir sig ganga í áraraðir. Ég skora á sem flesta að þrýsta dag eftir dag á að þessu 
verði breytt. Annars gerist ekkert. 
 


