
Stóriðja er í brennidepli þjóðmálaumræðunnar
um þessar mundir. Umræðan stafar eins og kunn-
ugt er af áformum um að reisa álver í Reyðar-
firði og mynda lón á Eyjabökkum vegna Fljóts-
dalsvirkjunar. Sitt sýnist hverjum um þessar
framkvæmdir. Margir telja þær afar þýðingar-
miklar fyrir þjóðarhag og byggð á Austurlandi
en aðrir halda því fram að Eyjabakkar séu slík
náttúruperla að þeim megi ekki fórna undir lón.
Einnig heyrast raddir um að stóriðja sé óæskileg
fyrir þjóðarbúskapinn. Í því sambandi er meðal
annars nefnt að þetta sé í raun úrelt atvinnugrein

sem hætta stafi af fyrir þjóðarbúskapinn – og
Íslendingar hafi ekki bolmagn til beinnar þátt-
töku í henni. Mér er ætlað að ræða hér efnahags-
lega hlið málsins.

Í erindi mínu mun ég einkum fjalla um við-
fangsefnið frá þremur sjónarhornum. Fyrst mun
ég ræða þjóðhagsleg sjónarmið og verður það
reyndar meginefni erindisins. Er skynsamlegt að
auka álframleiðslu á Íslandi? Er varhugavert að
hlutdeild álframleiðslu aukist í þjóðarbúskapn-
um? Hvaða forsendur eiga að liggja til grund-
vallar frekari stóriðju hér á landi? Þar á eftir mun
ég líta á innlendan fjármagnsmarkað í þessu
samhengi. Sumir hafa dregið í efa getu fjár-
magnsmarkaðarins til að takast á við svona stór
verkefni. Loks mun ég velta fyrir mér beinni
þátttöku Íslendinga í stóriðjuverkefnum. Á
eignarhlutdeild þeirra að vera mikil eða lítil –
eða jafnvel engin?

Þjóðhagsleg sjónarmið

Þegar litið er til þjóðhagslegra sjónarmiða er að
mörgu að huga. Sumir hafa áhyggjur af sveiflum
í áliðnaði, einkum ef hlutur hans í efnahagsstarf-
seminni verður mikill, en aðrir benda á áhrifin á
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þenslu, viðskiptajöfnuð og erlendar skuldir. Enn
aðrir vekja athygli á vandamálum í tengslum við
núverandi skipan raforkumála, einkum að því er
varðar að orkufyrirtækin eru nú í opinberri eigu.
Skoðum þessi atriði nánar.

Áliðnaðurinn er sveiflukennd atvinnugrein.
Sveiflurnar stafa einkum af miklum verðbreyt-
ingum eins og dæmin sanna. Þannig hefur verð
á áli sveiflast milli 1000 og 2200 dollara á tonn-
ið undanfarin tíu ár og ef lengra er farið aftur í
tímann eru dæmi um verð langt fyrir utan þenn-
an ramma. Þessi staðreynd segir hins vegar ekki
mikið um efnahagsleg áhrif sveiflnanna. Helstu
sveiflurnar eru jafnaðar af fyrirtækjunum sjálf-
um, þ. e. afkoman er einfaldlega slæm í erfiðu
ári en góð við hagfelldar aðstæður. Það er ein-
göngu í dýpstu lægðunum sem framleiðslutak-
mörkunum og lokunum er að jafnaði beitt og þá
bitna þær eðlilega á óhagkvæmustu framleiðslu-
einingunum.

Skýrt dæmi um þetta er ÍSAL. Þetta álfyrir-
tæki hefur nánast verið rekið á fullum afköstum
frá byrjun eða í þrjátíu ár. Framleiðslutruflanir
hafa verið óverulegar og þær sem hafa orðið á
annað borð stafa fyrst og fremst af innlendum
aðstæðum; vinnudeilum og raforkuskorti. Þetta
stafar bæði af hagkvæmum rekstri fyrirtækisins
og gerð orkusamnings við það. Jafnframt liggur
fyrir vönduð athugun á þjóðhagslegri arðsemi
fyrirtækisins eftir dr. Pál Harðarson, sérfræðing
á Þjóðhagsstofnun, sem sýnir umtalsverðan
ávinning af þessari starfsemi fyrir þjóðarbúið.
Þegar öllu er á botninn hvolft verður ekki sagt að
starfsemi ÍSAL hafi verið mikill sveifluvaldur í
þjóðarbúinu. Ýmsar aðrar atvinnugreinar hafa
leitt af sér mun meiri sveiflur í atvinnu og lífs-
kjörum.

En hvað um sveifluhættu ef álframleiðsla á
Íslandi ykist stórlega? Hvaða áform eru uppi?
Hversu stór verður áliðnaðurinn á landinu ef þau
verða að veruleika? Skoðum þetta nánar í tíu ára
samhengi eða svo. Gefum okkur að áformin í
yfirlýsingu íslenskra stjórnvalda, Landsvirkjun-
ar og Hydro Aluminium frá því í júní síðast-
liðnum verði að veruleika. Í því felst að 360
þúsund tonn plús 30 þúsund tonn hjá Norðuráli,
sem þegar hefur verið samið um, bættust við

núverandi framleiðslu áls á næstu tíu árum.
Auðvitað mætti hugsa sér önnur dæmi, t.d. að
staldrað yrði við 120 þúsund tonna áfangann
fyrir austan, en á móti ykist framleiðsla Norður-
áls í 180 þúsund tonn og ÍSAL bætti við fram-
leiðslu sína. En þegar þjóðhagslegu áhrifin eru
metin skiptir útfærslan að þessu leyti ekki
meginmáli og því mun ég til einföldunar halda
mig við fyrra dæmið, enda hefur það verið
reiknað eins nákvæmlega og aðstæður gefa til-
efni til.

Lítum á hlutdeild stóriðju á þrjá mikilvæga
mælikvarða í þessu samhengi. Fyrst er það
landsframleiðslan. Á mynd 1 kemur fram að
hlutdeild stóriðju er nú um 1% á þennan mæli-
kvarða og hún færi í um 2,2% árið 2010 miðað
við dæmið sem ég lýsti hér á undan. Þarna er að
vísu eingöngu um ál- og kísiljárnframleiðslu að
ræða, þ. e. aðrar tengdar greinar eru ekki teknar
með, s. s. raforka, verslun, flutningastarfsemi og
opinber búskapur (skattar). Ef þessum greinum
er bætt við má rúmlega tvöfalda tölurnar hér á
undan. Þannig verða umrædd 2,2% hér á undan
ríflega 5% þegar allt er talið. Af þessu má sjá að
þótt framleiðsla áls verði aukin í samræmi við
núverandi áform yrði hlutdeild áls í landsfram-
leiðslu ekki svo ýkja mikil. Þótt álframleiðsla
ykist frekar eftir 2010 yrði sú aukning varla
meiri en svo að greinin héldi í við þróun lands-
framleiðslunnar. Ég tel fremur ólíklegt að fleiri
álver verði byggð á Íslandi eftir álverið á
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Reyðarfirði en þau sem fyrir eru kunna að verða
stækkuð eins og nefnt var hér að framan. 

Sömu sögu er að segja þegar litið er til fjölda
starfsmanna. Á mynd 2 er sýnd hlutdeild stór-
iðju í vinnuaflinu. Þar kemur fram að nú er þetta
hlutfall um 0,7% en verður árið 2010 um 1% á
sömu forsendum og áður. Óbein áhrif yrðu hlut-
fallslega svipuð og í tilviki landsframleiðslunn-
ar.

Hlutur stóriðju í útflutningi yrði hins vegar
verulegur eða nálægt fjórðungur af útflutnings-
tekjum í heild. Þetta er sýnt á mynd 3. Hlut-
deildin um það bil tvöfaldast á næstu tíu árum,
fer úr 13% í tæplega 25%. Á móti þessum út-

flutningi stendur eins og gefur að skilja veruleg-
ur innflutningur. 

En eru þessi hlutföll hættulega há? Er var-
hugavert að stóriðjan verði þetta umfangsmikil í
þjóðarbúskapnum? Það verða trauðla færð sterk
rök fyrir því að svo sé. Öllum viðskiptum fylgir
vissulega áhætta en hún er ekki meiri fyrir okkur
í þessari grein en mörgum öðrum. Þvert á móti
má ætla að álframleiðslan verði góður stuðn-
ingur við aðrar greinar og stuðli að fjölbreyttara
atvinnulífi hér á landi. Líklega verða burðarbitar
útflutnings að tíu árum liðnum fjórir: Sjávarút-
vegur, eins og áður, hugbúnaðar- og hátækni-
greinar, ferðaþjónusta og stóriðja. Þessar greinar
munu að mínu viti styðja vel hver við aðra og án
stóriðjunnar væri einum burðarbita færra. Það
sem hér skiptir því máli er arðsemi fjárfestingar-
innar, hún er eini raunhæfi mælikvarðinn sem
vert er að líta á í þessu samhengi. Ef arðsemi
fjárfestingarinnar er talin standast samanburð
við aðra kosti er engin ástæða til að útiloka hana
vegna umfangs greinarinnar í efnahagslífinu. 

Víkjum þá að þeim rökum sem einkum snúa
að hagstjórnaráhyggjum, þ.e. að umræddar
framkvæmdir yrðu þensluvaldandi og ykju stór-
lega viðskiptahallann og þar með erlenda
skuldasöfnun. Þar er að ýmsu að hyggja. Á
mynd 4 er sýnd þróun fjárfestingar umrædd ár,
þ. e. hversu mikið bættist við áætlaða fjárfest-
ingu án nýrrar stóriðju. Í stuttu máli eru áhrifin
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lítil á næsta ári, eða um 5%, en fara vaxandi eftir
það og ná hámarki við fyrsta áfangann árið
2003. En þensluáhyggjurnar beinast ekki síst að
næsta ári þegar álframkvæmdirnar eru í raun
óverulegar í þjóðhagslegu samhengi. Næstu árin
þar á eftir ætti að vera svigrúm fyrir umræddar
framkvæmdir því að líklegt er að hagvöxtur
verði þá hægari en síðustu árin. Einnig yrðu
stóriðjuframkvæmdir mun minni á þessum árum
en þær hafa verið undanfarin ár ef ekki verður
ráðist í byggingu nýs álvers. Fyrirhugaðar fram-
kvæmdir fela ekki í sér auknar stóriðjufram-
kvæmdir heldur viðhalda þær áþekku fram-
kvæmdastigi og verið hefur.

Að því er varðar viðskiptahallann og erlenda
skuldasöfnun nægir í sjálfu sér að benda á að
þessi framkvæmd skilar auknum útflutningstekj-
um síðar og er því ekki áhyggjuefni þótt þær
valdi tímabundnum halla meðan þær standa yfir.
Myndir 5 og 6 lýsa þróun viðskiptajafnaðar og
erlendra skulda miðað við þær áætlanir sem
raktar eru hér á undan. Ferlarnir sýna mismun
frá grunndæmi sem hlutföll af landsframleiðslu.
Fyrsti áfangi álversins veldur um það bil 2%
viðskiptahalla miðað við grunndæmið, þegar
framkvæmdirnar eru mestar, og erlendar skuldir
aukast um 4% en síðan fer munurinn minnkandi
eftir að álverið hefur starfsemi. Næsti áfangi er
stærri og því verða frávikin frá grunndæmi
eðlilega meiri. Þessar tölur eru ekki sérstakt
áhyggjuefni í ljósi þess sem áður segir um aukn-
ar útflutningstekjur vegna þessarar fjárfestingar
– og að sjálfsögðu að því gefnu að rétt verði að
þeim staðið. Í því efni er jafnframt rétt að vekja
athygli á að fjárfesting í stóriðju hér á landi
hefur jafnan verið jákvætt innlegg við mat á
lánshæfi landsins en ekki hið gagnstæða og er þá
mikilvægt að gera glögga grein fyrir áhrifum
stóriðjuframkvæmda á þjóðarbúskap í bráð og
lengd.

Þegar horft er til næstu tíu ára er mikilvægt
að hafa hugfast að margt breytist annað en á
sviði stóriðju. Þjóðarbúskapurinn mun vafalaust
eflast á mörgum sviðum og búast má við að
gerðar verði skipulagsbreytingar af ýmsu tagi,
þar á meðal á raforkusviðinu. Ég tel mikilvægt
að raforkuöflun vegna aukinnar álframleiðslu
eftir fyrsta áfanga álversins á Reyðarfirði verði
með nýju sniði. Þannig verði Fljótsdalsvirkjun
síðasta stóra virkjunin sem opinbert fyrirtæki
ræðst í vegna orkuöflunar fyrir stóriðju. Næstu
virkjanir þar á eftir tel ég að ættu að vera á veg-
um hlutafélaga þar sem ekki verði um ábyrgð
opinberra aðila að ræða. Þetta getur bæði gerst
með stofnun nýrra hlutafélaga um orkuvinnslu
og hlutafjárvæðingu núverandi fyrirtækja. Á
sama tíma verði komið á orkumarkaði fyrir
landið í heild. Þannig verði lögmál viðskipta-
lífsins leidd inn í orkukerfið. Þetta fæli í sér
samkeppni í orkumálum og jafnframt tæki
þjóðarbúið í heild ekki á sig ábyrgð á þeim

94 FJÁRMÁLATÍÐINDI, 47. ÁRGANGUR, 2000

Erlendar skuldir
Mynd 5

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
0

2

4

6

8

10

12
Mismunur, % af VLF

Frávik 1 

Frávik 2

 

Viðskiptajöfnuður
Mynd 6

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

0,0

0,5

1,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

-3,0

-3,5

-4,0

Mismunur, % af VLF

Frávik 1  

Frávik 2

 



skuldum sem verður stofnað til vegna nýrrar
stóriðju. Auknar erlendar skuldir vegna stóriðj-
unnar yrðu því skuldir einkaaðila.

Ég sé því fyrir mér miklar breytingar á helstu
kennileitum í orkubúskapnum og þjóðarbú-
skapnum á næstu tíu árum. Nauðsynlegt er að
meta stóriðjuverkefnin í því ljósi.

Innlendur fjármagnsmarkaður

Eins og fram kom hér á undan hafa ýmsir látið
það í ljós að innlendur fjármagnsmarkaður hafi
ekki burði til að takast á við stóriðjuverkefni af
því tagi sem hér eru til umræðu. Þessi fullyrðing
fær að mínu viti ekki staðist nánari skoðun. Í því
sambandi nægir í raun að nefna nokkrar tölur
um umfang fjármagnsmarkaðarins og setja þær í
samhengi við fyrirhugaðar framkvæmdir við ál-
ver og virkjanir.

Á mynd 7 er sýnd þróun verðbréfamarkaðar
síðastliðin tíu ár. Annars vegar er þar um að
ræða yfirlit um skuldabréf og hins vegar hluta-
bréf á Verðbréfaþingi Íslands. Eins og myndin
sýnir hefur þróunin verið gríðarlega ör. Í byrjun
áratugarins voru umsvifin á verðbréfamarkaði
óveruleg, innan við 50 milljarðar í skuldabréfum
og nær engin í hlutabréfum. Síðan vex veltan ár
frá ári og nú standa skuldabréfin í 400 milljörð-
um króna og hlutabréfin í rúmlega 300 milljörð-
um. Samhliða hefur þekking og kunnátta aukist

í slíkum viðskiptum og leyfi ég mér að halda því
fram að fjármálamarkaðurinn hér á landi geti nú
tekist á við hvaða verkefni sem er á þessu sviði
til jafns við það sem gerist annars staðar. Búast
má við að þróunin verði áfram í áþekkum takti
og ber að hafa það sérstaklega í huga þegar
skoðuð eru áhrif álversframkvæmdanna. Þannig
líða fjögur ár áður en álfyrirtækið birtist að fullu
í þessu talnaefni.

En hvað er umrætt álfyrirtæki stórt? Áætl-
aður fjárfestingarkostnaður vegna fyrsta áfanga
álversins er um 30 milljarðar króna, þar af má
ætla að allt að þriðjungur verði fjármagnaður
með eigin fé, eða um tíu milljarðar, en afgangur-
inn verði sóttur á lánsfjármarkaði hér heima og
erlendis. Samkvæmt yfirlýsingu íslenskra
stjórnvalda, Landsvirkjunar og Hydro Alumin-
ium frá því í júní síðastliðnum er reiknað með
því að íslenskir fjárfestar og Hydro Aluminium
myndi meirihluta í álfyrirtækinu. Ekki hefur ver-
ið samið um hlut hvors aðila en segjum svo til að
kalla fram einhverjar tölur að hlutföllin verði
60/40 og að Íslendingar verði í meirihluta. Segj-
um einnig að þessir aðilar standi á bak við allt
eigið féð á byggingartíma álversins. Í þessu felst
að íslenskir fjárfestar legðu fram allt að 6 millj-
örðum króna á næstu fjórum árum. Þetta getur
engan veginn talist óviðráðanleg fjárhæð fyrir
innlendan fjármagnsmarkað, einungis 2% af
hlutabréfamarkaðnum á þessu ári og verður enn
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lægra hlutfall eftir því sem hlutabréfamarkaðn-
um vex fiskur um hrygg.

Einnig má líta á stærð álfyrirtækisins frá
annarri hlið. Nú eru 75 fyrirtæki skráð á Verð-
bréfaþingi Íslands. Þar af er markaðsvirði 8
fyrirtækja meira en 10 milljarðar króna sem
svarar til eigin fjár álfyrirtækisins. Efst á lista
yfir verðmætustu fyrirtækin er Eimskip sem
metið er á rúmlega 30 milljarða króna og þar á
eftir fylgja fjögur önnur fyrirtæki sem eru með
markaðsvirði um eða yfir 20 milljarða. Ef við
setjum til fróðleiks álverið inn á topp-tíu-listann
lendir þetta „risafyrirtæki“ í 9. sæti, eins og sjá
má á mynd 8, – og fyrirtækið verður ekki skráð
fyrr en eftir nokkur ár þegar ný stórfyrirtæki
verða komin á þennan lista og verðmæti þeirra
sem fyrir eru verður vafalaust orðið hærra.

Þá má benda á að árlegt ráðstöfunarfé líf-
eyrissjóða verður á milli 100 og 200 milljarðar
króna á því árabili sem hér er til umræðu. Mynd
9 sýnir hvernig ráðstöfunarfé lífeyrissjóða hefur
þróast á undanförnum árum og þarf enginn að
velkjast í vafa um að þeir geti tekið þátt í svona
verkefnum ef þeir telja þau ábatasöm. Lífeyris-
sjóðirnir eru hér eingöngu nefndir sem dæmi því
að margir aðrir aðilar geta lagt fé í svona fyrir-
tæki. Þá má benda á einkavæðingu FBA sem var
nýlega seldur fyrir 14,6 milljarða króna eins og
kunnugt er. Það er því deginum ljósara að inn-
lendur fjármagnsmarkaður ræður við fyrsta
áfanga álversins.

En hvað þá um næsta áfanga? Í því efni er
fyrst að telja að fyrsti áfanginn er sjálfstætt verk-
efni, þ. e. fjárfestarnir gera kröfu um að sá
áfangi geti staðið undir sér að öllu leyti. Hins
vegar sjá þeir mikla möguleika í stækkun álvers-
ins, þótt ekki sé verið að taka ákvörðun um ann-
að en fyrsta áfanga nú. Það er því ekki ljóst
hvort til stækkunar komi. Um það verður fyrst
tekin ákvörðun á árabilinu 2005-2010, eftir 5 til
10 ár. Sá áfangi – áfanginn úr 120 þúsund tonn-
um í 360 þúsund tonn – kostar líklega um 120
milljarða króna þegar litið er til álframkvæmd-
anna og virkjana. Í ljósi þróunar fjármagnsmark-
aðarins undanfarin ár sem rakin var hér á undan
tel ég engan vafa á að markaðurinn réði við þátt-
töku í þessu verkefni, þótt hann tæki þátt bæði í
orkuöfluninni og álverinu. Það er hins vegar
erfitt að sjá fyrir hvernig verður staðið að fjár-
mögnun þessa áfanga. Í því sambandi má meðal
annars benda á að hugsanlega yrði talið hag-
kvæmt að stofna sérstakt hlutafélag um orku-
verin, e. t. v. með þátttöku útlendinga, og einnig
er hugsanlegt að búið verði að einkavæða
Landsvirkjun. Þá getur hugsast að eigendur
fyrsta áfanga telji skynsamlegt að fá nýja aðila
að málinu.

Af þessu má sjá að engin haldbær rök eru
fyrir því að hafna þessu verkefni á þeim grund-
velli að næsti áfangi sé óviðráðanlegur fyrir fjár-
magnsmarkaðinn. Þar kemur einkum tvennt til.
Annars vegar er alls ekki verið að taka ákvörðun
um þann áfanga nú og hins vegar bendir ekkert
til að Íslendingar geti ekki tekið þátt í honum ef
það verður talið skynsamlegt þegar þar að kem-
ur. Að öllu samanlögðu er því verkefnið sem
blasir við að taka afstöðu til þátttöku í fyrsta
áfanga og meta síðan framhaldið í fyllingu tím-
ans.

Þátttaka íslenskra fjárfesta

Þá er komið að þriðja þætti þessa máls, þ. e.
þátttöku Íslendinga í fyrirhuguðu álfyrirtæki. Er
skynsamlegt fyrir Íslendinga að eiga í álfyrir-
tækinu og þá hversu mikið? Það er að sjálfsögðu
ekki til neinn algildur sannleikur í því efni og
auðvitað er það fjárfestanna sjálfra að gera upp
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við sig hversu mikinn þátt þeir vilja taka. En
enginn vafi er á því í mínum huga að þeir hafa
bæði kunnáttu og getu til afgerandi þátttöku í
svona verkefni. Málið snýst einfaldlega um
hvort þeir telja álverið arðvænlega fjárfestingu
eða ekki sem fer meðal annars eftir því hvernig
samningar nást við Hydro Aluminium. Þetta er
kjarni málsins.

Ég hef hins vegar hallast að þeirri skoðun að
skynsamlegt væri fyrir íslenska fjárfesta að eiga
meirihluta í álverinu, a. m. k. fyrsta áfanga, ef
það verður á annað borð reist með þátttöku
þeirra. Þannig geta þeir að mínu viti best tryggt
aðild sína að stjórnun fyrirtækisins og stöðu sína
í samningum við Hydro Aluminium. Áhrif
Íslendinga yrðu einfaldlega mun meiri á rekstur
og framtíðarstefnumótun fyrirtækisins en ef þeir
yrðu í minnihluta. Ég ber því fullt traust til ís-
lensku fjárfestanna og tel að þeir eigi að taka að
sér leiðandi hlutverk í fyrirtækinu ef samningar
nást sem fela í sér viðunandi arðsemi að þeirra
mati.

Í þessu ljósi sýnist mér fyllilega tímabært að
Íslendingar taki beinan þátt í álframleiðslu ef
þeir meta það svo að arðgjöfin standist saman-
burð við önnur verkefni. Kunnáttan og getan er
fyrir hendi. Það væri því við hæfi að þriðja ál-
verið sem yrði byggt á Íslandi yrði í meirihluta-
eign landsmanna. Þetta er í samræmi við það
sem gerst hefur annars staðar í heiminum þegar
þjóðir hafa náð ákveðnu stigi markaðsbúskapar
og hagsældar. Þá hefur bein þátttaka þeirra í
lykilatvinnugreinum jafnan aukist. 

Lokaorð

Hér í lokin vil ég draga saman helstu niður-
stöður mínar í fáum orðum. Þrennt skiptir mestu
máli:

1.Aukin álframleiðsla sem byggist á arðsemi
er vafalítið til þess fallin að efla þjóðarbú-
skapinn. Ekki verður séð að hlutdeild stór-
iðju í efnahagslífinu í samræmi við þær
áætlanir sem hér hefur verið lýst skapi sér-
staka hættu fyrir þjóðarbúið umfram fjár-
festingu í öðrum greinum.

2.Innlendur fjármagnsmarkaður hefur án vafa
bolmagn til beinnar þátttöku í stóriðjuverk-
efni af því tagi sem hér hefur verið til um-
ræðu. Verkefnið er í raun ekki svo stórt þeg-
ar litið er til umfangs fjármagnsmarkaðarins
og nýlegra verkefna sem þar hafa verið
leyst.

3.Veigamikil rök má færa fyrir beinni þátttöku
Íslendinga í álverinu og hallast ég að þeirri
skoðun að meirihlutaeign sé skynsamleg í
því skyni að tryggja áhrif þeirra á stjórnun
fyrirtækisins og stefnumótun.

Að öllu samanlögðu tel ég því efnahagslega
hlið málsins sýna að áhugavert sé að ráðast í um-
ræddar framkvæmdir ef arðsemi þeirra verður
metin viðunandi þegar línur skýrast enn frekar
um kostnað við byggingu álversins og öflun
orku til þess. 
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