
Inngangur

Á seinni hluta 9. áratugarins var ástand innviða
(e. infrastructure) ýmissa OECD-ríkja óviðun-
andi enda höfðu fjárfestingar í ýmsum innviðum
vikið fyrir velferðarútgjöldum sem aukist höfðu
umtalsvert. Bent var á að neyðarástand kynni að
skapast ef nýfjárfestingar og viðhald ykist ekki á
þessu sviði. Á sama tíma voru ríkissjóðir
OECD-ríkja mjög aðþrengdir og því urðu að
koma fram aðrar fjármögnunarleiðir. Bretar riðu
á vaðið í byrjun níunda áratugarins með um-
fangsmikilli einkavæðingu innviða og síðar með
því að fela einkaaðilum byggingu og rekstur
nýrra innviða eða einkaframkvæmd (private
finance) eins og það hefur verið nefnt. Töluvert
moldviðri varð í Bretlandi vegna þessara breyt-
inga en augu manna hafa í vaxandi mæli opnast
fyrir þeim möguleikum og tækifærum sem felast
í þessari aðferð og sífellt fleiri lönd hafa tileink-
að sér hana.

Í þessari grein verða m.a. notuð þrjú hugtök
sem rétt er að útlista nánar:

Innviðir er sú grunngerð þjóðfélagsins sem er
forsenda framleiðslu og verðmætasköpunar.
Innviðir eru meðal annars vegir og önnur sam-
göngumannvirki og hvers konar veitustarfsemi,
eins og fjarskipta- og orkufyrirtæki.

Verkefnafjármögnun(e. project finance) felur í
sér að lánveitandi tiltekins verkefnis telur ásætt-
anlegt að afborganir af láninu felist einungis í

greiðsluflæði og tekjum verkefnisins og að
ábyrgð lánsins felist í eignum verkefnisins. Í
mörgum tilfellum koma þó til utanaðkomandi
ábyrgðir og jafnvel greiðslur, ekki síst þar sem
stjórnvöld hafa komið að verkefnafjármögnun. Í
þessari grein eru slík verkefni einnig talin til
einnar tegundar verkefnafjármögnunar. 

Einkaframkvæmd(e. private finance) er ein
tegund verkefnafjármögnunar. Í því tilfelli gerir
ríkið samning við einkaaðila um að veita til-
tekna þjónustu. Í flestum tilfellum krefst verk-
efnið umtalsverðrar fjárfestingar og er samn-
ingstíminn að jafnaði 20-30 ár. „Samningur
milli ríkisins og einkaaðila um einkaframkvæmd
er yfirlýsing beggja um það hvernig þeir hyggj-
ast skipta með sér áhættunni af viðkomandi
verkefni. Einkaaðilum er falið að fullnægja fé-
lagslegum markmiðum ríkisins á viðskiptaleg-
um forsendum. Einkaaðili getur líka átt allt
frumkvæði og tekið alla áhættu sem í verkinu
felst.“1 Óljós skil eru á milli hugtakanna
einkavæðingog einkaframkvæmd. Einkavæðing
er þó oftast notað í víðari skilningi um tilfærslu
verkefna frá ríki til einkaaðila en þó aðallega um
beina sölu opinberra fyrirtækja til einkaaðila. 

Fátt bendir til annars en að einkaframkvæmd
verði innan tíðar fyrirferðarmikil á sviðum sem
áður voru nær einokuð af opinberum aðilum. Ef
skoðaðar eru tölur frá Bretlandi um umfang
einkaframkvæmdar þar í landi kemur í ljós að á
árinu 1998 námu fjárfestingar með einkafram-
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1. Fréttatilkynning fjármálaráðuneytisins um skýrslu um
einkaframkvæmd, 1998.
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kvæmd um 2,2 milljörðum sterlingspunda og
gert er ráð fyrir að fjárfestingar með einkafram-
kvæmd nemi um 3,1 milljarði á þessu ári. Þessar
upphæðir samsvara allt að helmingi allra opin-
berra fjárfestinga í Bretlandi á þessum tveimur
árum. 

Segja má að sú leið sem farin var með gerð
Hvalfjarðarganga, sem eru dæmi um árangurs-
ríka einkaframkvæmd, hafi opnað augu margra
fyrir þeim möguleikum og tækifærum sem felast
í þessari aðferð hérlendis. Einkaframkvæmd
hefur marga kosti en hún getur líka reynst
varasöm ef markmiðið er fyrst og fremst að
komast undan aga fjárlaga en ekki að ná fram
hagkvæmni markaðarins við fjármögnun, bygg-
ingu og starfrækslu tiltekinnar þjónustu. 

1. Forsagan

Evrópulönd hafa beitt margvíslegum aðferðum
við uppbyggingu og rekstur innviða. Frakkar
hófu þegar á 17. öld að bjóða út framkvæmdir
sem tengdust uppbyggingu sjóhers Frakka. Þá
urðu til fyrstu útboðsskilmálar milli ríkis og
einkaaðila sem hafa svipuð einkenni og nútíma
útboðsskilmálar. Frakkar lögðu áherslu á að
skilgreina hvernig staðið skuli að útboði, hvaða
almenn skilyrði tilboðsgjafi þyrfti að uppfylla
og um verktíma og ábyrgðir þeirra sem tóku
verkefni að sér. Á 19. öldinni var einkaaðilum
falið að reisa og reka vatnshreinsistöðvar fyrir
sveitarfélög. Frakkar töldu brýnt að fyrirtækin
sem tækju að sér að reka innviði væru fjárhags-
lega burðug. Því urðu til stórfyrirtæki í
Frakklandi sem ráku fjölbreytta innviðastarf-
semi fyrir sveitarfélög eins og frárennsli, vatns-
veitu og húshitun. Þetta hefur stundum verið
nefnt franska aðferðin. Innviðir eru í opinberri
eigu en reksturinn er á herðum einkafyrirtækis
eða hálfopinbers fyrirtækis. Franska aðferðin
náði töluverðri útbreiðslu bæði í nýlendum
Frakka og í mörgum Evrópulöndum. Holland,
Ítalía, Noregur, Þýskaland og ýmis önnur
Evrópuríki beittu frönsku aðferðinni þar sem
einkaaðilar sáu um rekstur innviðanna og inn-
heimtu notkunargjalda en hið opinbera átti inn-

viðina. Á Íslandi hafa ríkið og sveitarfélög að
mestu sinnt rekstri innviða. Innviðafyrirtækin,
eins og veitufyrirtæki, eru rekin að mestu sem
sjálfstæð fyrirtæki í eigu sveitarfélaga eða ríkis
og með pólitískt skipaða stjórn. 

Ensku aðferðina við rekstur innviða má rekja
til Bretlands og Bandaríkjanna þar sem vatns-
og gasveitur, járnbrautir og ýmis önnur innviða-
starfsemi var snemma í eigu og rekstri einka-
fyrirtækja. Hlutverk ríkisins takmarkaðist við
það að setja reglur um starfsemi fyrirtækjanna
og verðlagningu þeirra. 

Eftir því sem möguleikar á samkeppni í
innviðastarfsemi hafa aukist og reglur orðið
skýrari hefur enska aðferðin fest sig betur í sessi.
Lorrain (1994) heldur því þó fram að ástæða
útbreiðslu ensku aðferðarinnar sé ekki síst efna-
hagsstyrkur Bandaríkjanna eftir seinna stríð og
öflug ráðgjafar- og verkfræðifyrirtæki í Banda-
ríkjunum sem hafa breitt út þessa aðferð. Þá
telur hún jafnframt að ástæðan geti legið í því að
Alþjóðabankinn og aðrir þróunarbankar og
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi tileinkað sér
þessar aðferðir og kynnt þær á meðal þróunar-
ríkja og fyrrum kommúnistaríkja.

Í Bretlandi, Bandaríkjunum og Nýja-Sjá-
landi hófst ný bylgja einkavæðingar innviða
snemma á níunda áratugnum. Fleiri OECD-ríki
bættust ekki strax í hóp þessara ríkja. Í ýmsum
öðrum heimshlutum voru viðbrögðin afdráttar-
lausari. Í Austur-Asíu var mikil þörf fyrir
nýframkvæmdir á sviði innviða til að fullnægja
þörfum almennings og atvinnulífs á hraðvaxtar-
svæðum. Þeirri eftirspurn var mætt með því að
fela einkafyrirtækjum byggingu og rekstur
margvíslegra innviða. Í Mið- og Suður-Ameríku
voru innviðir fyrst seldir en síðan bættust við
nýframkvæmdir. Fyrrum kommúnistaríki í Mið-
og Austur-Evrópu bættust fljótt í hóp þeirra ríkja
sem einkavæddu innviðafyrirtæki. Frá árinu
1984 hefur umfang einkavæðingar innviða og
einkaframkvæmdar numið um 60 milljörðum
Bandaríkjadala á ári. Þar af nam einkavæðing
(sala á innviðum sem áður voru í eigu ríkisins)

2. The World Bank. Public Policy for the Private Sector.
Infrastructure, June 1996.
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um 53% en einkaframkvæmd um 47% af þessari
upphæð.2

Þrátt fyrir að einkavæðing og einkafram-
kvæmd innviða séu vaxandi í flestum ríkjum eru
mismunandi ástæður fyrir aðgerðum stjórnvalda
á þessu sviði. Í Austur-Asíu varð gríðarleg hag-
vaxtaraukning sem krafðist verulega aukinna
innviðaframkvæmda sem hið opinbera gat ekki
sinnt, í Mið- og Austur-Evrópu miðar einka-
væðing að því að auka hagkvæmni þeirra
innviða sem fyrir eru, örva erlenda fjárfestingu
og bæta stöðu ríkissjóðs. Í OECD-ríkjunum
skýrðist fyrst um sinn aukinn áhugi fyrir ólíkum

rekstrar- og eignarformum innviða aðallega af
slæmri skuldastöðu og takmarkaðri endurnýjun
og viðhaldi ýmissa innviða ríkjanna. Á síðustu
misserum má hins vegar segja að aukinn áhuga
megi einnig skýra með árangursríkum dæmum
af einkaframkvæmd bæði frá Bretlandi og víðar.

2. Verkefnafjármögnun

Verkefnafjármögnun er samheiti yfir þau verk-
efni sem fjármagna sig sjálf, þ.e. með þeim
tekjum sem verkefnið skapar. Lánveitendur taka

Ólíkir möguleikar á rekstri innviða

Myndin sýnir þá möguleika sem eru fyrir hendi við ákvörðun um breytingar á rekstrar- eða eignarformi

innviða. Í fyrsta lagi eru það útboð á nýframkvæmdum, aðföngum og stoðþjónustu. Í þessu tilviki á hið

opinbera innviðina en býður út aðföng eða einstaka þætti í rekstrinum. Þetta er sú aðferð sem mest hefur

verið beitt hérlendis. Í öðru lagi eru það útboð á stjórnun tiltekins rekstrar án þess þó að ábyrgð á rekstr-

inum sé flutt yfir á verktaka. Í þriðja lagi er það almennt útboð á rekstrinum eða samningur við fyrirtæki

um rekstur innviða. Í þessu tilfelli er verktaki ábyrgur fyrir að veita tiltekna þjónustu ásamt því að við-

halda innviðum og fær ákveðið endurgjald eða notkunargjöld fyrir. Í þessu felst franska aðferðin. Í fjórða

lagi er einkaframkvæmd þar sem verktaki reisir innviði, ber alla ábyrgð á þeirri þjónustu sem veitt er, fjár-

magnar starfsemina með notendagjöldum eða á annan hátt og sér hugsanlega um að fullnægja aukinni

eftirspurn. Í enda leigutímans er innviðum skilað í hendur ríkisins. Loks er það sala innviða eða einka-

væðing. Í því tilfelli eignast kaupandi innviði en reglur eru settar um verðlagningu eða hámarksábata af

starfseminni þar sem slíkt er talið nauðsynlegt.

Enska aðferðin

Ólíkir möguleikar á rekstrar- og eignarformi innviða
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áhættu í verkefninu og afborganir miðast við
tekjur og greiðsluflæði verkefnisins. 

Verkefnafjármögnun festi sig fljótt í sessi og
teygði anga sína víða enda sáu fyrirtæki fljótt
kosti þessarar leiðar sem fólust m.a. í því að
fyrirtækjunum gafst kostur á að ráðast í verulega
fjárfestingu án þess að áhættan væri öll á þeim
sjálfum, verkefnin röskuðu ekki rekstrar- og
efnahagsreikningi eins og við hefðbundna fjár-
mögnun og höfðu þar með ekki áhrif á láns-
hæfismat þeirra. Þegar reynsla af verkefnafjár-
mögnun lá fyrir á einkamarkaði hóf ríkisvaldið
að hagnýta sér þessa aðferð. Einkaframkvæmd,
eins konar afsprengi verkefnafjármögnunar, fól í
sér að opinberir aðilar áttu beina eða óbeina
aðild að verkefnafjármögnun.

Lengst af þótti nokkuð framandi í Evrópu-
löndum að einkaaðilar ættu og rækju vegi og
brýr, veitufyrirtæki, flugvelli og hafnir. Það er
mjög eðlilegt í ljósi þess að innviðastarfsemi
felur í mörgum tilfellum í sér margháttaða
áhættu og gríðarlegar fjárfestingar sem skila sér
ekki til baka nema á mun lengri tíma en þekkist
í almennum atvinnurekstri. Með verkefnafjár-
mögnun og meira framboði fjármagns opnuðust
leiðir fyrir einkamarkaðinn í innviðaverkefnum
sem höfðu að mestu verið á herðum hins opin-
bera. 

Með verkefnafjármögnun urðu stórstígar
framfarir við áhættumat. Eftir því sem áhætta er
betur skilgreind og verðlögð er auðveldara að
skipta henni niður í einstaka bita og dreifa á
meðal þátttakenda í verkefnafjármögnun.

Frönsku hugmyndirnar, sem áður var getið um,
lögðu áherslu á að verkefnin væru oft svo um-
svifamikil að áhættan væri of mikil fyrir einka-
aðila. Þetta hefur breyst með þróun áhættumats.
Sem dæmi um nokkrar skilgreiningar á áhættu í
innviðastarfsemi má í fyrsta lagi nefna áhættu á
hönnunar- og framkvæmdastigi. Í Vestfjarða-
göngunum reyndist vatnsæð liggja um göngin
sem tafði framkvæmdir og jók kostnað. Slíkt er
dæmigert fyrir mögulega áhættu á framkvæmda-
stigi. Í þessu tilfelli var áhættan nær eingöngu
ríkisins. Í öðru lagi er það áhætta í upphafi
rekstrar. Í verkefnafjármögnun er ekki litið svo á
að verkefni sé lokið þegar framkvæmdum lýkur
heldur þegar verkefnið hefur náð fullri fram-
leiðslugetu eða nýtingu miðað við áætlun. Í 
þriðja lagi má nefna áhættu við viðhald. Í fjórða
lagi er það áhætta sem felst í áframhaldandi 
rekstri innviðarins. Áhættan við Hvalfjarðar-
göngin gæti falist í því að aðrir samgöngumögu-
leikar komi til sem dragi úr líkum þess að bif-
reiðaeigendur noti göngin eða að verulega dragi
úr bílaumferð á næstu árum. Þá gætu orðið slys
eða óhöpp í göngunum sem drægju úr eftirspurn.
Loks má nefna fjárhagsáhættu sem felst í
mögulegum sviptingum á lánamarkaði, gengis-
áhættu, breyttum lánskjörum o.fl.

Þegar um umfangsmiklar nýframkvæmdir
og mikla fjárfestingu er að ræða sem fjármagn-
aðar eru á hefðbundinn hátt hefur slíkt áhrif á
reikninga þess fyrirtækis sem stendur að fram-
kvæmdunum og jafnvel á lánshæfismat þess.
Með verkefnafjármögnun er þessu öðruvísi
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Þrír möguleikar í tekjuöflun innviða:

1. Verkefnið stendur algerlega undir sér með notendagjöldum. Afskipti hins opinbera af þessum verk-
efnum einskorðast við að setja reglur og heimila framkvæmdina. 

2. Verkefnið stendur að mestu eða öllu undir sér með þjónustutekjum (skuggagjöldum) frá hinu opin-
bera. 

3. Verkefnið er fjármagnað að hluta til með opinberum framlögum og með öðrum tekjum eins og
notendagjöldum en er í umsjá einkafyrirtækis. Þátttaka hins opinbera kemur til vegna þess að talið er
að almannahagur sé af tiltekinni framkvæmd og einkafyrirtæki ráðast ekki í framkvæmdir án einhvers
konar þátttöku hins opinbera. 



farið. Framkvæmdin er utan efnahagsreiknings-
ins og þannig verður til eins konar utanbók-
haldsfjármögnun. Í flestum tilvikum flyst þó
hluti ábyrgða á þann sem stendur að verkinu og
slíkar ábyrgðir koma að sjálfsögðu fram í reikn-
ingum. Umfang þeirra ábyrgða er þó oft ein-
ungis brot af þeirri upphæð sem fyrirtækið þyrfti
að tilgreina í reikningum sínum með hefðbundn-
um fjármögnunarleiðum. Þessi utanbókhaldsleið
kann að reynast gagnrýniverð þegar kemur að
framkvæmdum hins opinbera þar sem hætt er
við að slíkt geti stuðlað að misnotkun við ný-
framkvæmdir.

Mat á arðsemi og áhættu af innviðum ræðst
m.a. af notkun þessara mannvirkja. Það er ekki
síst vegna þátttöku fjármálastofnana í áhættu við
byggingu og rekstur innviða sem framfarir hafa
orðið hvað mestar í arðsemis- og áhættu-
útreikningum á þessu sviði. Til að mynda eru
umferðarspár í tengslum við samgöngumann-
virki stöðugt áreiðanlegri en þó er mismunandi
eftir einstökum verkefnum hversu auðvelt er að
meta notkun samgöngumannvirkja. 

3. Dæmi um einkaframkvæmd innviða

Árið 1996 var finnsku einkafyrirtæki falið að
breikka akbraut á milli höfuðborgar Finnlands,
Helsinki, og Lahtiborgar, einnar stærstu borgar
Finnlands. Samningur finnska ríkisins og
fyrirtækisins fól í sér að fyrirtækið sér um að
leggja veginn, fjármagna hann og halda við, en
ríkið ábyrgist greiðslu miðað við notkun veg-
arins. Áhættan af framkvæmdinni, viðhaldi og
rekstri var því færð yfir á einkafyrirtækið. Milli
borganna eru aðrar greiðfærar leiðir og því er
fyrirtækinu einnig veitt aðhald með því að öku-
menn nýta sér aðra samgöngumöguleika ef við-
haldi er ábótavant. Þá er einnig mögulegt að aðr-
ir mælikvarðar en umferðarþungi geti haft áhrif
á endurgjald ríkisins. Í því sambandi má nefna
fjölda umferðaróhappa og umhverfisþætti. Í
finnska verkefninu er einkaaðila gert skylt að
gera reglulega mat á ýmsum öryggisþáttum veg-
arins.

Þessi aðferð hefur stundum verið nefnd PPP

eða Public private partnership og er þá vísað til
þess að ríkið og verktakinn deila með sér 
áhættu. (Verkamannaflokkurinn í Bretlandi
notar þetta hugtak í stað „Private Finance Initia-
tive“ sem Íhaldsflokkurinn kynnti). Í þessu til-
felli felst samstarfið í því að einkaaðilunum er
falin gerð og rekstur samgöngumannvirkja en
hið opinbera greiðir skuggagjald fyrir hverja
bifreið sem nýtir mannvirkin. Áhætta hins opin-
bera felst í því að ef fleiri bifreiðar nýta sér veg-
inn en áætlað var verða framlög ríkisins meiri.
Önnur áhætta, eins og við hönnun, framkvæmdir
og viðhald, er á herðum einkaaðila. Áhætta hins
opinbera er því verulega takmörkuð í þessari
aðferð. 

Í verkefnum af þessum toga felst áhætta
verkkaupa í því að fleiri bifreiðar aki um til-
tekinn veg en áætlað var og áhætta verktaka felst
m.a. í því að færri bifreiðar aki um veginn. Þess
vegna hafa samningsaðilar sett þak og gólf sem
minnka áhættu samningsaðila. Gólf væri t.d. sett
þannig að verktaki fengi óháð umferð um veg-
inn a.m.k. framlag sem dygði til að standa við
skuldbindingar vegna einkaframkvæmdar (en
allt hlutafé glataðist). Þak væri sett í samræmi
við bjartsýnar spár um umferðarþunga. 

Bretar hafa beitt svipaðri aðferð við á annan
tug vegaframkvæmda þar sem skuggagjöld
koma við sögu og nefnt hana „Hönnun, bygging,
fjármögnun og rekstur“. Samkvæmt niðurstöðu
nýlegrar athugunar breskra vegamálayfirvalda
reyndist sparnaður af fyrstu sex verkefnum af
þessari tegund um 13% miðað við fyrri útboðs-
aðferðir.3 Samkvæmt niðurstöðum eldri athug-
unar reyndist kostnaður vegna vegafram-
kvæmda sem boðnar höfðu verið út með hefð-
bundnum hætti um 28% hærri en samnings-
upphæðin milli verkkaupa og verktaka hljóðaði
upp á.4 Enda þótt hluta þessarar hækkunar megi
rekja til breytinga sem vegamálayfirvöld gerðu
sjálf er stærstur hluti hennar kominn til vegna
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þess að ríkið tók alla áhættu væri jarðvegur
annar en tilgreindur var í útboðsgögnum, mæl-
ingar verkkaupa væru ekki nákvæmar o.s.frv. 

Annað athyglisvert dæmi frá Bretlandi er
einkaframkvæmd á byggingarlandi. Um var að
ræða 5 hektara lands í bænum Caerphilly Castle
í Suður-Wales. Þetta svæði var í niðurníðslu og
var ætlunin að byggja þar upp í samræmi við
nýtt aðalskipulag miðbæjarins. Á svæðinu
skyldi reisa stórmarkað ásamt verslunarrými,
bílastæðum og annarri þjónustu samkvæmt
miðbæjarskipulaginu. Einkafyrirtækið keypti
landið af bæjarfélaginu og tók alla áhættu af
verkefninu. Skýrt var kveðið á um skipulag
svæðisins, gróft útlit bygginga, bílastæði o.þ.h. Í
þessu tilviki er aðferðin nefnd „Bygging, eign
og rekstur“. 

Loks má nefna Eyrarsundsbrúna milli Dan-
merkur og Svíþjóðar sem verður opnuð fyrir
umferð árið 2000. Í því tilviki voru sett á lagg-
irnar fyrirtæki í eigu landanna tveggja. Þetta
samgöngumannvirki er að mestu fjármagnað
með erlendum lánum og eru ríkisstjórnirnar
ábyrgar fyrir greiðslum. Miðað er við að veg-
gjöld standi undir lánunum sem eru til 25 ára. 

Einkaframkvæmd á öðrum sviðum en í hefð-
bundnum innviðum hefur farið vaxandi og hafa
Bretar verið þar í forystu og aflað reynslu sem
að gagni getur komið annars staðar. Það hefur
komið nokkuð á óvart að ríkisstjórn Verka-
mannaflokksins í Bretlandi hefur lagt áherslu á
einkaframkvæmd skóla og sjúkrahúsa en margir
töldu að einkaframkvæmd á þessum sviðum
hefði ekki hljómgrunn í Verkamannaflokknum.
Óvíst er þó hversu langt Verkamannaflokkurinn
mun ganga í þessum efnum, þ.e. hvort t.d. í heil-
brigðismálum verði lækningaþátturinn einnig
boðinn út, eins og íhaldsmenn hugðust gera, eða
hvort einkaframkvæmd nái aðeins til bygginga
og stoðþjónustu. Á annan tug sjúkrahúsa hafa
verið boðin út þar sem verktakar sjá um bygg-
ingar og stoðþjónustu. Í þeim tilfellum eru t.d.
bílastæðahús, þjónustu- og skrifstofuaðstaða og
göngudeildaraðstaða boðin út. Húsnæði er í eigu
einkaaðila sem sjá síðan um að útvega leigutaka
að verslunar- og þjónustuhúsnæðinu en aðstaða
fyrir sjúklinga er leigð sjúkrahúsum.

Annað dæmi um einkaframkvæmd óhefð-
bundinna innviða voru námsmannaíbúðir og
kennsluaðstaða háskólans í Greenwich. Einka-
aðilar reistu vistarverur fyrir 600 námsmenn og
sjá um rekstur íbúðanna næstu 30 árin. Háskól-
inn ábyrgist fulla nýtingu íbúðarhúsnæðisins en
einkaaðilar taka aðra áhættu af verkefninu. Aðr-
ar tekjur einkaaðilanna af byggingunum kunna
að felast í leigu íbúða og fundaraðstöðu utan
skólatíma. 

Loks má nefna rekstur safna en í Bretlandi er
nokkrum verkefnum lokið á því sviði. Stækka
þurfti húsnæði safns í Leeds. Einkaaðilar sáu um
byggingarframkvæmdir og síðan viðhald bygg-
inga. Þá sjá þeir einnig um almennan rekstur
safnsins eins og greiðslur til starfsmanna,
miðasölu o.fl. Einkaaðilar eiga þriðjungshlut í
safninu en hið opinbera afganginn. 

4. Einkaframkvæmd hérlendis

Framlög íslenska ríkisins til viðhalds og fjár-
festingar hafa numið um 15-17 milljörðum
króna á ári. Rúmlega helmingur þessarar upp-
hæðar fer til vegamála. Aðrir stórir liðir í fjár-
festingum ríkisins eru bygging skóla og heil-
brigðisstofnana. Á tíu ára tímabili frá 1987 til
1997 var varið um 67 milljörðum króna til vega-
mála.5 Verulegur hluti þessara framkvæmda var
boðinn út en ekki hefur komið til önnur þátttaka
einkaaðila í þessum verkefnum.

Hvalfjarðargöngin voru fyrsta verkefnið á
sviði einkaframkvæmdar hérlendis. Sú fram-
kvæmd gekk vel og afkoma fyrirtækisins virðist
ætla að standa undir væntingum eigenda og lán-
veitenda. Við fjármögnunina þurfti að taka
sérstaklega tillit til þess að allar tekjur af göng-
unum væru í íslenskum krónum og ekki reyndist
fært fyrir lánveitendur að mæta þeirri áhættu
með skiptasamningum til svo langs tíma á ís-
lenska fjármálamarkaðnum. Þess vegna voru
fimm gjaldmiðlar notaðir í samningunum.
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Umfjöllun tímaritsins Project & Trade
Finance um verkefnafjármögnun Hvalfjarðar-
ganganna nefndist „Ný uppgötvun á Íslandi“.
Þótt samningar vegna Hvalfjarðarganganna hafi
einkennst af gríðarlegri pappírsvinnu eins og
algengt er með verkefnafjármögnun, getur
reynslan af þessari fyrstu einkaframkvæmd inn-
viða stuðlað að fjölgun slíkra verkefna hérlend-
is. Innlendir fjármögnunaraðilar eru taldir mjög
þýðingarmiklir í innviðaframkvæmdum víða um
heim. Innlendu lífeyrissjóðirnir eru mikilvægir
þátttakendur í fjármögnun Hvalfjarðarganganna
og áframhaldandi þátttaka þeirra og annarra
innlendra fjármálastofnana í fjármögnun innviða
er afar þýðingarmikil í frekari einkaframkvæmd.

Því má bæta við hér að eftir því sem samn-
ingum á þessu sviði fjölgar aukast líkur á því að
hægt verði að staðla samninga í sambandi við
verkefnafjármögnun. McCormick (1999) segir
að ef hið opinbera, leiðandi aðilar í verkefna-
fjármögnun og lánveitendur tækju sig saman
væri hægt að auka verulega stöðlun í sambandi
við hvers konar verkefnafjármögnun og gera
hana þannig hagkvæmari.

Þrátt fyrir fá verkefni í einkaframkvæmd og
einkavæðingu innviða hérlendis hefur að nokkru
leyti verið tekið upp verklag í anda verkefna-
fjármögnunar sem efla mun þekkingu á þessu
sviði. Í þessu sambandi má nefna arðsemis-
útreikninga vegna samgöngumannvirkja. Hér-
lendis eru arðsemisathuganir vegna samgöngu-
mannvirkja unnar af Borgarverkfræðings-
embættinu og Vegagerð ríkisins. Í þessum
athugunum er reynt að meta þætti eins og um-
ferðarþunga, slysatíðni og kostnað bíleigenda og
þjóðfélagsins vegna umferðartafa. Mikilvægt er
að skoða reynsluna af þessum athugunum og
endurmeta í framhaldinu aðferðir við útreikn-
ingana.

Á árinu 1998 fór fram útboð vegna einka-
framkvæmdar Iðnskólans í Hafnarfirði. Þar var
óskað eftir aðila til að útvega og leigja verk-
kaupa (ríkinu og Hafnarfjarðarbæ) húsnæði fyrir
Iðnskólann ásamt þjónustu- og viðhaldsverk-
efnum. Lægstbjóðendur voru Nýsir hf., Ístak hf.
og Íslandsbanki hf. Nýsir hf. er þinglýstur eig-
andi byggingarinnar og fyrirtækið stýrir verk-

efninu að öðru leyti. Að sjálfsögðu er ekki
komin reynsla á þessa einkaframkvæmd. Það
sem er nýstárlegt við þennan samning er að ekki
er búið til sérstakt félag um reksturinn eins og
tíðkast víða. Nýsir hf. er eigandi hússins og
tekur í raun stærstan hluta áhættunnar. Það sem
má spyrja sig að í þessu sambandi er hversu
mikið er treyst á hag þessa fyrirtækis í verkefn-
inu? Hvernig fer með Iðnskólann í Hafnarfirði
ef Nýsir hf. verður gjaldþrota vegna annarra
skuldbindinga sem fyrirtækið hefur undirgeng-
ist? Það kann að vera umdeilt að svo umfangs-
mikið verkefni og samningur til 25 ára skuli
ekki gerður við sjálfstætt félag sem einungis hafi
þetta verkefni á sinni könnu. Félag fleiri aðila,
t.d. verktaka, um rekstur sem þennan kann að
leiða til þess að einstakir eigendur reyni að
hagnast á því að vera í lykilstöðu þegar teknar
eru ákvarðanir um einstaka þjónustuþætti. Það
er hins vegar mál sem flest fyrirtæki þurfa ávallt
að takast á við. Enda þótt ljóst sé að verkkaupi
er tryggður fyrir hugsanlegum áföllum verksala
kann þetta form að flækja mál síðar og skapa
óvissu sem kemur hugsanlega niður á starfsemi
skólans. Það er mjög mikilvægt fyrir stjórnvöld
að láta gera strax úttekt á undirbúningi og
framvindu þessa máls til þess að læra af því. 

Annað verkefni sem nefna má eru landakaup
og uppbygging íbúða- og þjónustusvæða á
vegum einkaaðila. Björgun hf. reið á vaðið í
þessum efnum með uppbyggingu á Bryggju-
hverfi við Grafarvog þar sem fyrirtækið sér um
uppfyllingu, lagningu gatna, skipulag svæðisins
o.s.frv. Þá má nefna að Úlfarsfell hf. og sam-
starfsaðilar þess hafa keypt Blikastaðaland í
Mosfellsbæ. Enda þótt hér sé að mörgu leyti um
mjög jákvæða þróun að ræða er mikilvægt að
sveitarstjórnir fari ekki of geyst í þessum efnum.
Til dæmis væri það hrein misnotkun á hug-
myndum í sambandi við einkaframkvæmd ef
einstakir þjónustuþættir á svæðinu yrðu ekki
boðnir út af sveitarfélaginu beint eins og t.d.
bygging og rekstur leikskóla og skóla, íþrótta-
svæða o.s.frv. Hið opinbera verður að hagnýta
sér kosti samkeppni um einstaka þætti í upp-
byggingu þjónustu til að einkaframkvæmd nýtist
sem skyldi. Samkeppnin á að fela í sér að sá,
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sem kemur með bestu og hagkvæmustu lausn-
irnar, fær verkefnið. Ef fyrirtæki, sem kaupir
land í sveitarfélagi, á að sinna uppbyggingu allr-
ar þjónustustarfsemi á svæðinu, verður það að
gerast að undangengnu útboði en ekki með ein-
hvers konar viðaukasamning við landakaupa-
samning sem gerður er eftirá milli sveitarfélags
og verktaka. 

Þá má nefna byggingu og rekstur íþróttahúss
í Reykjanesbæ. Í þessu verkefni vantaði nokkuð
á að útboðsskilmálar væru nægjanlega ítarlegir
eða skilmerkilegir. Loks má nefna að þegar þetta
er skrifað er lokið útboði vegna byggingar og
rekstrar hjúkrunarheimilis í Reykjavík. Auk
byggingar og rekstrar hjúkrunarheimilisins er
einnig leitað eftir þjónustu vegna umönnunar. 

Í öllum þeim verkefnum sem nefnd eru að
framan er mjög mikilvægt að hið opinbera skilji
breytt hlutverk sitt sem kaupanda þjónustu á
markaði. Þar verður að viðhafa allt önnur vinnu-
brögð en tíðkuðust þegar hið opinbera annaðist
sjálft uppbyggingu og allan rekstur á opinberri
þjónustu.6

5. Hvaða verkefni koma til greina?

Á næstu árum er eðlilegt að líta til þeirra aðferða
sem að framan greinir við sölu innviðafyrirtækja
eða nýjar innviðaframkvæmdir hérlendis. Í sam-
bandi við einkavæðingu innviða má nefna
Landssímann, Landsvirkjun, Rafmagnsveitur
ríkisins og Orkuveitu Reykjavíkur. Ný tækni,
efnahagssamruni landa og bætt regluumhverfi
hafa aukið möguleika á samkeppni í innviða-
starfsemi sem áður bjó við fákeppnis- eða ein-
okunarskilyrði. Fjarskiptastarfsemi hefur á
skömmum tíma breyst úr dæmigerðri einokunar-
starfsemi í samkeppnisgrein. Í framleiðslu og
dreifingu raforku sjást einnig merki um aukna
samkeppni.7 Hérlendis er einnig ljóst að í upp-
hafi næstu aldar ættu að hafa skapast auknir

möguleikar til samkeppni í framleiðslu orku.
Eftir því sem samgöngur batna og samgöngu-
möguleikum fjölgar hafa einnig skapast mögu-
leikar á aukinni samkeppni í samgöngum t.d. við
rekstur ganga, vega, brúa, hafna og flugvalla.

Hér verða ekki frekar útlistaðir möguleikar á
einkavæðingu innviða sem fyrir eru en sjónum
þess í stað beint að einkarekstri eða umtalsverðri
þátttöku einkaaðila í nýjum innviðum. Í því
sambandi má nefna breikkun Reykjanesbrautar,
nýja akstursleið frá Reykjavík til Kjalarness
(Sundabraut) og flugvöll og flugvallarbyggingu
í Reykjavík. Síðastnefnda dæmið var ágætlega
rakið í skýrslu nefndar fjármálaráðherra um
einkaframkvæmd og verður ekki nánar fjallað
um það hér. Einnig hafa verið viðraðar hug-
myndir um göng milli lands og Eyja þar sem
einkaframkvæmd kann að eiga við og göng á
Norðurlandi og Austurlandi. Þá mætti einnig
nefna önnur verkefni sem hugsanlega má nýta
kosti einkaframkvæmdar við. Þetta eru t.d. nýtt
gæsluvarðhaldsfangelsi og tónlistarhús og ráð-
stefnuaðstaða á höfuðborgarsvæðinu. Hér verða
nokkur þessara dæma skýrð nánar.

Breikkun Reykjanesbrautar
Breikkun Reykjanesbrautarinnar gæti byggst á
svipuðum hugmyndum og notaðar voru við
breikkun vegarins á milli Helsinki og Lahti í
Finnlandi. Þar greiða vegamálayfirvöld fyrir-
tækinu sem stóð að breikkun vegarins fyrir
hvern bíl sem ekur um veginn það sem nefnt
hefur verið skuggagjald. Ef farið yrði eins að
með Reykjanesbraut og Lahtiveginn mundi
Vegagerðin vera kaupandi þjónustunnar af
einkafyrirtæki fyrir hönd samgönguráðuneytis.
Stofnað yrði sérstakt fyrirtæki, „Reykjanesbraut
hf.“, félag þeirra sem buðu lægst í verkið, sem
sæi um hönnun, lagningu, viðhald og fjármögn-
un vegna breikkunar Reykjanesbrautar. Þetta
fyrirtæki gæti verið í eigu allra þeirra aðila sem
koma að verkefninu. 

Að undangengnu útboði er gengið til samn-
inga við „Reykjanesbraut hf.“ þar sem Vega-
gerðin, fyrir hönd ríkisins, ábyrgist greiðslur
fyrir hverja þá bifreið sem ekur veginn. Sett er
þak á hversu mikið Vegagerðin mun greiða, þ.e.
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að þrátt fyrir að notkun verði meiri en áætlað var
greiðir Vegagerðin einungis sem nemur
ákveðnu hámarki. Að sama skapi er gengið út
frá lágmarki eða gólfi í samningnum sem
Vegagerðin þarf að leggja fram óháð umferðar-
þunga.

Munurinn á Reykjanesbraut og finnska veg-
inum er að aðrar brautir eru ekki til staðar á milli
Hafnarfjarðar og Reykjanesbæjar ef undan er
skilin Krýsuvíkurleið. Nú eru framkvæmdir að
hefjast við breikkun vegarins á milli Reykja-
víkur og Hafnarfjarðar. Í því tilfelli eru hins
vegar tveir góðir kostir fyrir bifreiðar að aka um.
Þar hefði því hugsanlega mátt koma við beinum
veggjöldum. Óhagkvæmni slíkra veggjalda
hefur fyrst og fremst falist í því að framkvæmd-
in hefur verið dýr. Setja þarf upp sérstaka að-
stöðu fyrir innheimtu, það hægist á umferð og
slys á þessum stöðum kunna að vera tíð. Nú eru
komnar fram rafrænar aðferðir við innheimtu
veggjalda eins og í Hvalfjarðargöngunum sem
gera innheimtu mun hagkvæmari og hraðvirkari.

Það er hugsanlegt að taka að hluta til veg-
gjald og að hluta skuggagjald. Þá mætti hugsa
sér að íbúar á Reykjanesi og þeir sem búa utan
svæðisins en starfa innan þess fái eins konar
grænt kort, þ.e. fái t.d. tvær ferðir ókeypis á dag.
Aðrir greiði veggjald. Ásamt þessu legði hið
opinbera til upphæð fyrir hverja bifreið sem
nýtir veginn. Veggjald ber að skoða því að veg-
gjald er farsælasta leiðin til að tryggja að farið
verði í arðbærar framkvæmdir í samgöngumál-
um sem því miður eru oft látnar víkja fyrir öðr-
um og óarðbærari verkefnum.

Sundabraut
Ný akstursleið á milli Kjalarness og Reykja-
víkur (Sundabraut) er dæmi um framkvæmd þar
sem hægt er að beita einkaframkvæmd með veg-
gjöldum eða með skuggagjöldum. Svo virðist
sem leið einkaframkvæmdar verði ekki farin í
sambandi við Sundabraut heldur verði farnar

hefðbundnari leiðir í sambandi við uppbyggingu
og rekstur mannvirkisins, þ.e.a.s. bygging
Sundabrautar verður boðin út í áföngum og
kostnaður vegna hennar verður greiddur af
vegaáætlun. Það er kannski fyrst og fremst
vegna niðurstöðu skýrslu Hagfræðistofnunar
Háskóla Íslands um fjármögnun Sundabrautar
sem einkaframkvæmd fær ekki góðar undirtektir
hjá vinnuhópi um Sundabraut.8 Í skýrslu Hag-
fræðistofnunar er bent á ýmis vandkvæði við
einkaframkvæmd, t.d. með skuggagjöldum, eins
og þau að útgjöld hins opinbera verði „mjög
óviss“. Það er ljóst að í því felst áhætta hins
opinbera en þá áhættu má minnka með því að
setja gólf og þök eins og rætt var um hér fyrr.
Það virðist bera á því í umræðunni um einka-
framkvæmd Sundabrautar að áhyggjur manna
felist fyrst og fremst í þessu atriði og því að
margar vegtengingar verða á Sundabraut og
erfitt verður að áætla umferð sérstaklega í ljósi
þess að ný íbúðarhverfi, sem nýta munu Sunda-
braut, hafa ekki enn risið. 

Þetta eru allt þættir sem ber að skoða. Það
eru hins vegar ýmsir kostir við einkaframkvæmd
Sundabrautar, hvort sem einkaframkvæmdin
verður í formi veggjalda eða skuggagjalda. Það
sem er þýðingarmikið í þessu sambandi er að
áhætta vegna uppbyggingar og rekstrar brautar-
innar er flutt yfir á einkaaðila. Það getur hins
vegar verið rétt að vegna óvissu um notkun á
brautinni verði áhætta einkaaðila við uppbygg-
ingu, rekstur og fjármögnun hennar of mikil sem
þýðir að kostnaður við brautina eykst og
skuggagjöldin (veggjöldin) hækka. Á þessa
þætti ber að líta nánar og á þessu stigi hefur
ekkert komið fram sem koma á í veg fyrir einka-
framkvæmd Sundabrautar.

Orkuver
Stækkun orkuvera í tengslum við frekari upp-
byggingu orkufreks iðnaðar gæti einnig verið í
því formi að starfsemin sé algerlega fjármögnuð
og rekin af einkafyrirtæki. Einkafyrirtæki gæti
séð um byggingu og rekstur orkuvers og fjár-
magnað það síðan með langtímasamningi við
iðnfyrirtækið sem nýtir orkuna. Í þessu dæmi
gætu nokkrir aðilar boðið í framkvæmdina og
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8. Fjármögnun Sundabrautar. Skýrsla til vegagerðarinnar
og Borgarverkfræðings. Hagfræðistofnun Háskóla
Íslands. Júlí 1998. Sundabraut - Tillögur vinnuhóps,
nóvember 1998.



reksturinn og þannig gæti náðst fram aukin
hagræðing í rekstri þessa hlutar raforkufram-
leiðslunnar. Nýjar aðferðir af þessum toga geta
opnað möguleika fyrir aukinni samkeppni í
framleiðslu orku á næstu árum. 

Menningar- eða tónlistarhús
Verkefnafjármögnun getur einnig nýst við
annars konar uppbyggingu sem áður var á
herðum opinberra aðila. Auk þess sem áður var
nefnt um skóla og heilsugæslu má sem dæmi
nefna ráðstefnuaðstöðu eða tónlistarhús. Til
dæmis gæti einkafyrirtæki fjármagnað og reist
tónlistarhús en framlög ríkisins verði í formi
skuggagjalda eða langtímaleigu á hluta hús-
næðisins, t.d. undir æfingar og tónleika Sin-
fóníuhljómsveitarinnar. Líklegt má telja að tón-
listarhús að verðmæti vel yfir 1 milljarði króna
geti ekki borið sig einungis með tekjum af tón-
leikahaldi. Hins vegar þarf að liggja fyrir hversu
miklar tekjur megi hafa af slíkri fjárfestingu og
ef ríkisvaldið vill stuðla að byggingu stærra húss
en getur borið sig miðað við áætlaðar tekjur
þurfa skattgreiðendur að brúa það bil. Slíkt á
hins vegar ekki að koma í veg fyrir að kostir
einkarekstrar séu nýttir í þessu sambandi en þeir
eru m.a. margvíslegar fjármögnunaraðferðir eins
og t.d. hlutabréfaútgáfa, áskriftar- eða stólasala,
sala eða leiga þjónustuaðstöðu og útleiga til
fundahalda. Þá er ekki síður mikilvægt að nýta
áfram þann áhuga sem er á byggingu og rekstri
tónlistarhúss hjá einstaklingum og fyrirtækjum.
Slíkur hópur kynni að henta vel til að reka tón-
listarhús. Einkarekstur tónlistarhúss miðar að
því að endar nái saman. Það er ekki þar með sagt
að menningarviðburðir víki ávallt fyrir vin-
sælum popptónleikum í einkareknu tónlistar-
húsi. Hins vegar þarf einhver að greiða fyrir
menningarviðburði sem ekki er líklegt að standi
undir sér og farsælast er að slíkt sé gert beint úr
opinberum sjóðum eða með einkaframlögum. 

Hér hefur einungis verið stiklað á nokkrum
stórverkefnum en það eru þó ekki síður ýmis
minni verkefni sem skoða má með einkarekstur
og verkefnafjármögnun á. Í því sambandi má
nefna rekstur tölvukerfa ríkisstofnana (sem
reyndar eru þegar dæmi um hérlendis) en í

Bretlandi á ríkið ekki þær tölvur og hugbúnað
sem starfsmenn nota heldur einkafyrirtæki sem
sér um viðhald og endurnýjun tölva og hugbún-
aðar. Þá má beita þessari aðferð við uppbygg-
ingu margvíslegrar stoðþjónustu fyrir ríkisstofn-
anir. 

6. Nokkur varnaðarorð

Það eru nokkur atriði sem ber að varast í sam-
bandi við einkaframkvæmd. Ýmis hættumerki
eru þegar að koma fram nú þegar áhugi fyrir þess-
ari aðferð eykst. 

Svo virðist sem helstu gagnrýnendur einka-
framkvæmdar með því sniði sem hún hefur birst í
ýmsum löndum komi úr fjármálaráðuneytum og
sérfræðistofnunum um ríkisfjármál eins og
OECD. Á Íslandi virðist þetta ekki vera raunin.
En ástæða þess að fjármálaráðuneyti í ýmsum
löndum hafa ekki haldið einkaframkvæmd meira
á lofti en raun ber vitni er sú að þessa aðferð er
hægt að misnota. Ef beitt er þeirri aðferð að
ríkissjóður greiði fyrir hverja bifreið sem nýtir sér
tiltekið einkarekið umferðarmannvirki er ekkert
því til fyrirstöðu að farið sé í óhagkvæmar fram-
kvæmdir en ríkið greiðir einungis hærri upphæð
fyrir hverja bifreið. Þannig hefði mátt hagnýta
einkaframkvæmd með skuggagjöldum við upp-
byggingu og rekstur Vestfjarðaganganna og við
framkvæmdir á næstu árum við t.d. Austfjarða-
göngin. Einkaaðilar hefðu tekið alla áhættu af
framkvæmdinni en ríkið hefði þurft að greiða
nokkrar þúsundir króna á hverja bifreið sem nýtti
sér göngin. Þetta getur í sjálfu sér verið ein aðferð
við byggðastefnu og það er alveg ljóst að ef
framkvæmdir við t.d. Sundabraut eða Reykjanes-
braut hefjast með þessu fyrirkomulagi munu
koma fram kröfur um sams konar mannvirki á
fáfarnari stöðum. Það sama má segja um einka-
framkvæmd í velferðarþjónustunni þar sem ríkið
greiðir fyrir hvern þann sem nýtur þjónustu
einkafyrirtækis. Ef ekki er vandað til undirbún-
ings eins og kostur er kann að vera hætta á því að
þetta fyrirkomulag dagi uppi ekki ósvipað og
daggjaldakerfið sem hefur reynst gagnslítið
aðhalds- og stjórnunartæki í ríkisrekstrinum.
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Fulltrúar ríkisins hafa mikilvægu hlutverki
að gegna við að ganga svo frá málum að faglega
sé staðið að undirbúningi einkaframkvæmdar,
grundvallarhugmyndir einkaframkvæmdar séu í
heiðri hafðar og að mat fari fram á þeim
verkefnum sem lokið er í einkaframkvæmd. 

Verkefnafjármögnun innviða getur reynst
varasöm ef ríkið tekur á sig umtalsverðar
ábyrgðir eða skuldbindingar vegna tiltekinna
verkefna eða hyggst greiða há skuggagjöld eins
og að framan er getið vegna þess til dæmis 
hversu tiltekinn vegur er lítið nýttur. Í verkefna-
fjármögnun þar sem hið opinbera tekur á sig
umtalsverðar ábyrgðir getur falist veruleg freist-
ing. Framkvæmdir sem hafa beðið vegna fjár-
skorts verða allt í einu á dagskrá þar sem utan-
bókhaldsaðferð verkefnafjármögnunar hefur
ekki áhrif á reikningsskil hins opinbera eða láns-
hæfismat þess. Þá kann enn frekar að vera örvuð
viðleitni til að kaupa nú og greiða seinna. Þrátt
fyrir að hið opinbera taki á sig töluverðar
ábyrgðir eða skuldbindingar til tuttugu ára þarf
slíkt ekki að hafa áhrif á ársuppgjör hins opin-
bera fyrir þetta ár. Halli eða afgangur verður
óbreyttur. Þannig mætti byrja með misarðbærar
framkvæmdir strax á þessu ári án þess að það
hefði áhrif á stöðu ríkissjóðs til skamms tíma.
Hins vegar væri ríkið búið að skuldsetja sig fram
í tímann, bæði með ábyrgðum og hugsanlegu
skuggagjaldi til 25 ára. Enda þótt ný lög um fjár-
reiður ríkisins kveði svo á að öll gjöld ríkisins
skuli sýnd á rekstrargrunni í stað greiðslugrunns
er óvíst hvernig farið yrði með langtímaskuld-
bindingar á borð við skuggagjöld.

Auðvitað felur stór hluti fjárfestingar hins
opinbera í sér langtímaskuldbindingar. Í fæstum
tilfellum er þó tekið tillit til þeirra þegar t.d.
ríkið stendur eitt í slíkum framkvæmdum. Með
verkefnafjármögnun innviða er a.m.k. hluti
skuldbindinga og ábyrgð á viðhaldi flutt yfir á
einkaaðila. Þannig liggur þó betur fyrir hvað
leggja þarf fram af almannafé til rekstrar þessa
mannvirkis. 

Einkaframkvæmd með aðild ríkisins verður
að byggja á tveimur meginþáttum. Í fyrsta lagi
verður reglan að vera sú að öll þau verkefni sem
hafist er handa með séu hagkvæm og fyllstu var-

færni gætt í meðferð þess almannafjár sem varið
er til verkefnisins til lengri og skemmri tíma. Í
öðru lagi verður einkageirinn að taka á sig 
áhættu vegna verkefnisins, að hluta eða öllu
leyti. Þetta seinna atriði auk beinna notenda-
gjalda er lykillinn að vel heppnaðri einkafram-
kvæmd.

Það kann þó að teljast óréttlátt ef skatt-
greiðandi á suðvesturhorninu þarf eins og aðrir
skattgreiðendur að fjármagna samgöngumann-
virki um allt land en í ofanálag að greiða veg-
gjald ef hann vill aka fyrirhugaða Sundabraut og
komast þannig hjá umferðarteppu við Gullinbrú.
Við slíkar aðstæður er líklegt að skattgreiðand-
inn líti svo á, að nokkru leyti réttilega, að veg-
gjöldin feli í sér aukin álög á hann en ekki þá
sem nota mannvirki sem fjármögnuð eru með
hefðbundnum hætti. Ef vegaáætlun liggur hins
vegar fyrir til nokkurra ára í senn og tilteknar
framkvæmdir eru ekki fyrirhugaðar í áætluninni
kann að reynast hagkvæmara fyrir bifreiðar-
eiganda, jafnvel þótt hann greiði fyrir afnot, að
ný akbraut sé lögð á vegum einkaaðila heldur en
að ekkert sé aðhafst um nokkurra ára skeið. Ný
akbraut fjölgar kostum og léttir álagið á þeim
samgöngumannvirkjum sem fyrir eru.

Í Noregi hafa vega- og gangaframkvæmdir
verið fjármagnaðar með veggjöldum um alllangt
skeið. Löng hefð var fyrir ferjusiglingum yfir
norska firði og þegar gerð voru göng þótti ekki
nema eðlilegt að innheimta gjald fyrir með sama
hætti og ferjur höfðu innheimt gjald. Þetta er án
efa ástæða þess að veggjöld hafa orðið útbreidd
í Noregi. Mikilvægt er að koma veggjöldum á
hérlendis einnig, ekki síst til að flýta brýnum
verkefnum í samgöngumálum.

Stærstu framkvæmdir í samgöngumálum á
næstu árum verða að öllum líkindum lagning
Sundabrautar, breikkun Reykjanesbrautar og
göng á landsbyggðinni. Þessi verkefni eru mjög
misarðbær en án efa verður lögð á það rík 
áhersla að um þau náist byggðapólitísk sátt. Til
þess að flýta þessum verkefnum mætti hugsa sér
að í öllum þessum tilvikum verði tekin upp veg-
gjöld. Ljóst er að veggjöld nægja þó ekki til að
fjármagna þessar framkvæmdir og því þyrfti
ríkissjóður að brúa bilið. Öll þessi verkefni
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mætti síðan fela einkaaðilum að einhverju eða
öllu leyti. 

7. Uppbygging innviða næstu ár

Eins og hér að framan er getið eru ýmis verkefni
í innviðum sem ráðast þarf í á Íslandi á næstu ár-
um. Alþjóðleg þróun í verkefnafjármögnun mun
án efa auðvelda ríkjum að leita eftir fjármagni til
innviðafjárfestingar á alþjóðamarkaði. Hins veg-
ar eru nokkrir þættir hér innanlands sem geta
haft veruleg áhrif á umfang einkaframkvæmdar
á næstu árum.

Í fyrsta lagi má nefna að með einkavæðingu
og aukinni samkeppni í fjármálakerfinu má gera
ráð fyrir að fleiri fjármálastofnanir keppist um
að leita að hagkvæmustu fjármögnunarlausnum
fyrir einstök innviðaverkefni og fjármögnun á
innviðum sem einkavæddir eru. Þá skiptir miklu
að innlendir lífeyrissjóðir sýni innviðafjárfest-
ingu áhuga. Þannig eykst þekking á sérsniðnum
fjármögnunarverkefnum eins og í innviðafjár-
mögnun og áhugi fyrir innviðafjárfestingu. 

Í öðru lagi skiptir miklu hvernig tekst til með
ný verkefni á sviði einkaframkvæmdar. Iðn-
skólinn í Hafnarfirði er mikilvægt prófverkefni á
sviði einkaframkvæmdar og því er mjög brýnt
að fram fari úttekt á því.

Í þriðja lagi skiptir miklu að fram komi fleiri
fyrirtæki með þekkingu á einkaframkvæmd sem
leiði saman ólíka aðila til að taka að sér verkefni
af þessum toga.

Í fjórða lagi er brýnt að ekki verði litið á
einkaframkvæmd sem leið til þess að spara fjár-
muni án þess að tekið sé nægilegt tillit til þjón-
ustunnar sem veitt er, útlits mannvirkja o.s.frv. Í
þessu sambandi má þó nefna að fyrirtæki hafa
komið með lausnir sem hafa verið dýrari en gert
var ráð fyrir í einkaframkvæmdarskilmálum í
upphafi en þau hafa talið að þær borguðu sig
þegar horft er til 20-30 ára samningstíma. Þann-
ig notuðu einkaaðilar t.d. kopar í þök á skólahús
í Bretlandi og juku stofnkostnað en drógu úr við-
haldskostnaði næstu áratugi. Þá hafa einkaaðilar
boðið nýjar ogsnjallar lausnir í þjónustu sem hafa
bæði bætt hana og aukið hagkvæmni hennar. 

Loks skiptir verulegu máli að lagaumhverfið
miðist við að auka samkeppni og styrkja reglu-
umhverfi starfsemi sem hægt sé að færa til
einkaaðila. Þetta á ekki síst við um hefðbundna
innviðastarfsemi eins og fjarskipta- og veitu-
starfsemi sem með aukinni tækni getur breyst úr
hefðbundnum einokunar- og fákeppnisgreinum í
samkeppnisgreinar. Þá má m.a. nefna að oft er
það lögbundið að ríkið fjármagni og starfræki
tiltekna starfsemi eða sérstaklega tilgreint í
lögum að þjónustan skuli veitt af starfsmönnum
ríkisins. Slíkar hindranir þarf að fjarlægja.

Hið opinbera er að breytast úr umsvifamikl-
um atvinnurekanda í kaupanda þjónustu á mark-
aði. Eftir því sem einkaframkvæmd vex fiskur
um hrygg opnast fleiri möguleikar á að beita
markaðslausnum í opinberri starfsemi. Einka-
framkvæmd á samt ekki að vera trúarbrögð sem
eru yfir alla gagnrýni hafin eða leið til að örva
tækifærismennsku hjá hinu opinbera. Miðað við
reynslu þeirra sem lengsta sögu hafa af einka-
framkvæmd að segja getur vandlega undirbúin
einkaframkvæmd flýtt uppbyggingu arðbærra
innviða, örvað samkeppni og bætt þjónustu.
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