
Hvalárvirkjun í þágu erlendra aðila 
Undanfarið hafa einhverjir orðað það að ómálefnalegt og jafnvel ómaklegt sé 
að nefna það að framkvæmdaaðilinn sem hyggst virkja árnar Rjúkanda, Hvalá 
og Eyvindará í Ófeigsfirði og Eyvindarfirði á Ströndum sé erlendur, og því 
jafnvel hafnað algerlega. Einn framkvæmdastjóri HS Orku sem mætti á 
málþingið Arfleifð Árneshrepps í sumar hélt því meira að segja fram fullum 
fetum, en þó ranglega, að HS Orka væri í raun í meirihlutaeigu lífeyrissjóða.  

Það er engin ástæða til að hafa efasemdir um þetta. Það er engum blöðum um 
það að fletta að Alterra Power Corp í Kanada á HS Orku í gegnum 
skúffufyrirtæki í Svíþjóð, og HS Orka á Vesturverk.  

Eignarhald Vesturverks 
Það þarf ekki að leita lengra en í ársreikning HS Orku til að komast að raun 
um hið sanna. Þar er meðal annars að finna eftirfarandi: 

„Samstæðuársreikningur félagsins hefur að geyma ársreikning félagsins og 
dótturfélagsins Vesturverks ehf. ásamt hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga 
sem færð eru samkvæmt hlutdeildaraðferð.“ (Ársreikningur HS Orku, bls. 
12). 

og síðan:  

„Þegar yfirráðum var náð á árinu 2016 eignaðist félagið viðbótar 12,1% 
eignarhlut og atkvæðisrétt í Vesturverk. Af þessu leiðir að eignarhluti 
félagsins í Vesturverk jókst úr 52,5% í 66,6% [...]“ (Ársreikningur HS Orku, 
bls. 42). 

Þannig er ljóst, án nokkurs vafa, að Vesturverk er í 66,6% eigu HS Orku og er 
gert upp sem dótturfélag þess. Enda er í yfirliti rekstrarfjármuna HS Orku 
talað um „yfirtöku Vesturverks“ (Ársreikningur HS Orku, bls. 27). 

Eignarhald HS Orku 
Og þá að HS Orku. Í ársreikningi HS Orku er eftirfarandi að finna: 
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„Félagið er dótturfélag Magma Energy Sweden AB. Ársreikningur félagsins 
er hluti af samstæðureikningi móðurfélagsins Alterra Power Corp. sem er 
með höfuðstöðvar í Kanada.“ (Ársreikningur HS Orku, bls. 12). 

og aðeins síðar:  

„Meirihlutaeigandi félagsins, Alterra Power Corp, í gegnum dótturfélag sitt 
Magma Energy Sweden, á 66,6% hlut og atkvæðisrétt í HS Orku 
hf.“ (Ársreikningur HS Orku, bls. 45). 

Eignir Alterra Power Corp 
Þegar vefur Alterra Power Corp í Kanada er skoðaður kemur ýmislegt fróðlegt 
í ljós. Á yfirlitssíðunni Management eru allir lykilstjórnendur Alterra og þar á 
meðal er Ásgeir Margeirsson, forstjóri HS Orku og stjórnarformaður 
Vesturverks, ásamt auðvitað starfandi stjórnarformanni, Ross Beaty. 

Það er enn fróðlegra að skoða síðuna þar sem eignir félagsins eru listaðar. Þar 
má til að mynda skoða eignir þess á Íslandi og á þeim lista eru allar virkjanir 
og virkjanakostir HS Orku, og þar á meðal Hvalárvirkjun. 

Ef einhver velktist í vafa um hver kæmi til með að eiga Hvalárvirkjun, þá 
tekur Alterra Power Corp af öll tvímæli. 

Fleiri útlendingar í hópi hagsmunaaðila 
En Ross Beaty er ekki eini útlendingurinn sem á mikilla hagsmuna að gæta í 
því að Hvalárvirkjun komist á koppinn. HS Orka hefur samið við ítalska 
baróninn Felix von Longo Liebenstein, eiganda Eyvindarfjarðar, um nýtingu 
vatnsréttinda í Eyvindarfirði og má reikna með því að hann muni fá í sinn hlut 
hundruð milljóna á samningstímanum, jafnvel milljarða, sakmvæmt 
minnisblaði Hagfræðideildar Háskóla Íslands. 

Þetta minnisblað Hagfræðideildar Háskóla Íslands er reyndar einkar 
áhugavert því þar kemur fram að brúttóárstekjur Vesturverks/HS Orku/
Alterra Power Corp yrðu  

„um einn og hálfur milljarður fyrsta árið en allt að tveir milljarðar [á ári] 
eftir 15 ár. [...] Á sömu forsendum hafa leigugreiðslur til eigenda 
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Ófeigsfjarðar verið áætlaðar stighækkandi frá tæpum 30 milljónum á ári í 
um 160 milljónir árlega eftir 20 ár.“ 

og það jafnvel þótt miðað sé við raforkuverð sem er lægra en heildsöluverð 
Landsvirkjunar á raforku, þannig að það er mjög varlega áætlað og allar líkur 
á að upphæðirnar komi til með að verða hærri, ef af virkjun verður. 

Samningar Longo-Liebenstein eru að mestu leyti samhljóða samningi sem 
gerður var við landeigendur í Ófeigsfirði hvað leigugreiðslur áhrærir. Þannig 
að upphæðirnar sem minnisblaðið áætlar í leigugreiðslur til eigenda 
Ófeigsfjarðar (en meðal eigenda Ófeigsfjarðar eru eigendur Vesturverks aðrir 
en HS Orka) eru þær sömu og eigandi Eyvindarfjarðar, barón Longo-
Liebenstein, mun fá í sinn hlut. 

Til samanburðar má nefna að skatttekjur Árneshrepps af virkjuninni myndu 
líklega nema um 15 milljónum á ári. 

Þannig að ef einhver er enn á því að það sé ómálefnalegt og ómaklegt að tala 
um erlent eignarhald og erlenda hagsmuni í tengslum við virkjanirnar í 
Ófeigsfirði og Eyvindarfirði, þá er ljóst að það er bæði málefnalegt og maklegt, 
enda erlenda eignarhaldið og hagsmunirnir augljósir og yfirgnæfandi. 


