
Nd. 1017. Breytingartillögur [320. mál]
við frv. til laga um raforkuver.

Frá meiri hl. iðnaðarnefndar (SkA, PP, PJ, GGÞ).

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Landsvirkjun er heimilt að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar

- að stækka Hrauneyjafossvirkjun i allt að 280 MW afl,
- að stækka Sigölduvirkjun í allt að 200 MW afl,
- að gera ráðstafanir sem nauðsynlegar þykja til að tryggja rekstur orku-

veranna á Þjórsársvæðinu og koma vinnslu getu þeirra i eðlilegt horf, m. a.
með Kvíslaveitu, stækkun Þórisvatnsmiðlunar og stíflu við Sultartanga,

- að virkja á ármótum Þjórsár og Tungnaár við Sultartanga (Sultartanga-
virkjun) með allt að 130 MW afli.
Ríkisstjórninni er heimilt að semja við Landsvirkjun m. a. um að reisa og

reka eftirtaldar vatnsaflsvirkjanir. Uns þeir samningar hafa tekist skulu Raf-
magnsveitur ríkisins hafa með höndum rannsóknir, hönnun og undirbúnings-
framkvæmdir í nánu samráði við Landsvirkjun.
- Virkjun Blöndu i Blöndudal (Blönduvirkjun) með allt að 180 MW afli,
- virkjun Jökulsár i Fljótsdal (Fljótsdalsvirkjun) með allt að 330 MW afli.
- virkjun Héraðsvatna við Villinganes (Villinganesvirkjun) með allt að 40 MW

afli.
Einnig getur ríkisstjórnin heimilað Landsvirkjun, Rafmagnsveitum ríkisins,

Hitaveitu Suðurnesja og/eða öðrum aðilum, er standa að virkjun jarðvarma.
að reisa og reka jarðvarmavirkjanir til raforkuframleiðslu á háhitasvæðum eða
stækka slík orkuver, sem fyrir eru, um samtals 50 MW, enda fullnægi aðili
skilyrðum sem ríkisstjórnin kann að setja fyrir slíkum heimildum í þvi skyni
að tryggja hagkvæman heildarrekstur raforkukerfisins.

Virkjunaraðila er heimilt að gera nauðsynlegar ráðstafanir á vatna- og
háhitasvæðum þeirra virkjana, sem lög þessi taka til, í því skyni að tryggja
rekstur orkuveranna gegn .truflunum og til að ná fram áætlaðri vinnslugetu.

Virkjunaraðila er einnig heimilt að reisa og reka orkuveitúr til að tengja
framangreind orkuver við núverandi landskerfi og Rafmagnsveitum ríkisins
og/eða Landsvirkjun er heimilt að styrkja landskerfið að því marki, sem nauð-
synlegt er talið til að flytja orkuna til afhendingarstaða út frá landskerfinu.

Ríkisstjórnin getur enn fremur heimilað Rafmagnsveitum ríkisins, Lands-
virkjun og Orkubúi Vestfjarða að reisa varastöðvar með samtals allt að 50 MW
afli á næstu 10 árum í því skyni að tryggja viðunandi öryggi notenda gagnvart
bilunum.

2. Við 2. gr. 2. málsgr. orðist svo:
Tillögur um framkvæmdir við nýjar vatnsaflsvirkjanir og virkj unar áfanga,

þar á meðal um framkvæmdaröð, skulu lagðar fyrir Alþingi til samþykktar.
Skal áður liggja fyrir greinargerð frá Landsvirkjun, Orkustofnun, Rafmagns-
veitum ríkisins og öðrum þeim aðilum, sem ríkisstjórnin kveður til, um þjóð-
hagslega hagkvæmni virkjunarleiða og þýðingu þeirra fyrir raforkukerfi lands-
ins. Jafnframt leggi ríkisstjórnin fram greinargerð um þá möguleika sem fyrir
liggja um nýtingu orkunnar til orkufreks iðnaðar og sparnaðar á innfluttu
eldsneyti.


