
Nd. 798. Nefndarálit [190. mál]
um frv. til 1. um Norðvesturlandsvirkjun.

Frá fjárhagsnefnd.

Fjárhagsnefnd hefur athugað frv. og sent það til umsagnar eftirgreindum að-
ilum:

1. Orkumálastjóra.
2. Rafmagnsveitum ríkisins.
3. Sambandi íslenskra rafveitna.
Svör hafa þegar borizt. Orkumálastjóri og Rafmagnsveitur ríkisins mæla gegn

samþykkt frumvarpsins, en meiri hluti stjórnar Sambands íslenzkra rafveitna tjáir
sig fylgjandi málinu. Umsagn irnar eru prentaðar hér með sem fylgiskjöl.

Í ýtarlegri greinargerð, sem fylgdi frumvarpinu, er rakinn undirbúningur máls-
ins heima í héraði, og kemur fram algjör samstaða þeirra fulltrúa, er um málið hafa
fjallað af hálfu Húnavatns- og Skagafjarðarsýslna og Sauðárkrókskaupstaðar.

t fjárhagsnefnd voru skiptar skoðanir um þetta frumvarp. Hins vegar voru
nefndarmenn sammála um nauðsyn þess, að ákvarðanir verði teknar um það hið
bráðasta, á hvern veg raforkuvinnslu á Norðurlandi vestra verði hagkvæmlegast
fyrir komið.

Raforkumálaráðherra hefur nýverið skipað nefnd til að íhuga að nýju raforku-
öflun fyrir Norðurland vestra og Austurland. Fjárhagsnefnd telur eðlilegt, að álit
þeirrar nefndar liggi fyrir, áður en Alþingi tekur ákvarðanir um, á hvern hátt leysa
beri raforkuþörf einstakra landshluta.

Í trausti þess, að ríkisstjórnin hlutist til um, að nefnd þessi skili áliti, áður en
næsta reglulegt Alþingi kemur saman, leggur fjárhagsnefnd til, að frv. verði vísað
til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 16. maí 1~9.

Matthías A. Mathiesen,
form., frsm.

Vilhjálmur Hjálmarsson.

Sigurður Ingimundarson. Lúðvík Jósefsson.
fundaskr.

Skúli Guðmundsson. Guðlaugur Gíslason.
Óskar E. Levy.

Fylgiskjal I.

ORKUSTOFNUN
1. apríl 1969.

Fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis.

Norðvesturlandsvirkjun.
Með bréfi, dags. 28. marz 1969, sendir hæstvilrt fjárhagsnefnd Orkustofnun til

umsagnar frumvarp til laga um Norðvesturlandsvirkjun.
Meginefni frumvarpsins fjallar um skipulagsbreytingu ti vinnslu, flutningi og

dreifingu raforku í vesturhluta Norðurlands, þ. e. Skagafjarðar- og Húnavatnssýsl-
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um, Að undanskildum kaupstöðunum Sauðárkróki og Siglufirði annast Rafmagns-
veitur ríkisins nú raforkuiðnaðinn í þessum héruðum. Frumvarpið gerir hins vegar
ráð fyrir, að þessu verði breytt á þann veg, að sérstakt sameignarfyrirtæki ríkisins
og sveitarfélaga í landshlutum þessum taki við hlutverki Rafmagnsveitna ríkisins.

Að auki eru í frumvarpinu ákvæði um sérstaka heimild fyrir Norðvesturlands-
virkjun til þess að ráðast í 6 MW virkjun í Svartá í Skagafirði og til að leggja
aðalorkuveitur ti! annarra orkusvæða til öflunar raforku.

Varðandi þetta síðara atriði framkvæmdaheimildar frumvarpsins vill Orku-
stofnun benda á, að fyrir um það bil tveimur árum gerði stofnunin mjög nákvæmari
og ýtarlegan samanburð á hagkvæmni Svartárvirkjunar annars vegar og línulögn
milli Akureyrar og Sauðárkróks, þ. e. tengingu við Laxársvæðið, hins vegar. Voru
niðurstöðurnar lagðar fyrir Raforkunefnd Norður- og Austurlands, sem þá starfaði
og vikið er að í greinargerð með frumvarpinu. Voru þær alveg ótvírætt á þá leið,
að tenging við Laxársvæðið væri hagkvæmari. Var það og álit allra nefndarmanna,
þeirra er sérfróðir mega teljast í raforku- og/eða efnahagsmálum, nema eins, raf-
magnsveitustjóra ríkisins, að fremur bæri að velja tengingu við Laxársvæðið. Í
frumvarpinu eru ekki færð fram nein rök, er raski niðurstöðu þessarar athugunar.
Af þeim sökum telur Orkustofnun heimildarákvæðið til virkjunar Svartár óheppi-
legt og vill ráða frá samþykkt slíks ákvæðis um valkost, sem nákvæm athugun
hefur sýnt að á ekki rétt á sér frá hagkvæmnissjónarmiði og er því ekki í þágu
raforkunotenda að valinn sé.

Þessar athuganir Orkustofnunar á hagkvæmni Svartárvirkjunar annars vegar
og tengingar við Laxársvæðið hins vegar sýna, að tenging milli þessara landshluta
er þegar tímabær eftir þeim forsendum um þróun raforkunotkunar, sem þar var
gengið út frá. Eru ekki sjáanleg nein rök gegn því að stíga nú þegar þetta skref til
framfara í raforkuiðnaðinum (rafveitumálurn ), að tengja Norðurland vestra og
Norðurland eystra í eitt samveitusvæði, nema þau, að almenn þróun í efnahags-
og atvinnumálum Norðurlands vestra kunni að verða mjög hæg næsta áratuginn
eða staðna alveg.

Fyrra atriði frumvarpsins, skipulagsbreytingin, er að sjálfsögðu veigamesta
atriði þess. Um það vill Orkustofnun láta í ljós þetta álit:

Það er samdóma álit allra dómbærra manna, að þróunin í raforkuiðnaðinum
sé hvarvetna í átt til stærri rekstrareininga. Eitt vandamálið í raforkuiðnaði okkar
íslendinga, eins og raunar í efnahagslífi okkar yfirleitt, er einmitt smáar og mátt-
litlar rekstrareiningar. Jafnvel stærstu raforkufyrirtæki okkar eru lítil, eftir því
sem annars staðar gerist, en til þeirra eru þó gerðar - og umfram allt verða gerðar
í framtíðinni - sömu kröfur um verð, gæði og þjónustu og til miklu stærri fyrir-
tækja erlendis. Enda þótt fleira en stærðin ein komi til, er meta skal styrk raforku-
fyrirtækis og hæfni þess til að veita þjónustu, þá væri það samt barnaskapur að
ímynda sér, að stærðin skipti þar ekki verulegu máli.

Frumvarpið gerir ráð fyrir, að hluti af starfsemi Rafmagnsveitna ríkisins sé
skilinn frá þeim og sérstöku fyrirtæki - sem ríkið á þó aðild að - verði falin
þessi starfsemi. Með öðrum orðum, að núverandi starfsemi Rafmagnsveitnanna
verði framvegis í höndum tveggja fyrirtækja í stað eins.

Slík skipan mála væri í beinni andstöðu við þá þróun til stærri rekstrareininga,
sem að framan er lýst. Að dómi Orkustofnunar væri slíkt spor aftur á bak ---
ekki áfram.

Í umræðum um þessi mál hefur verið lögð áherzla á, að nýta þurfi frumkvæði
og áhuga heimamanna í raforkumálum. Orkustofnun telur, að þetta frumkvæði og
þessi áhugi séu mikilsverðir þættir og geti verið raforkumálunum til mikils fram-
dráttar, ef þeir beinast í réttan farveg. Segja má kannske, að finna þurfi slíkan
réttan eða heppilegan farveg. En stofnunin telur það ekki réttan farveg að búta
sundur rekstrareiningar í raforkuiðnaðinum, sem þegar eru í minnsta lagi. Slíkt
væri að stefna í öfuga átt. Stofnunin telur, að unnt eigi að vera að beina áhuga
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og frumkvæði heimamanna - sem vissulega er lofsvert og mikilvægt - inn á
jákvæðar brautir til gagns fyrir þróun raforkuiðnaðarins í framtíðinni, í stað þess
sem nú er, að þessi viðleitni virðist helzt beinast' að því að tefja eða trufla alveg
óhjákvæmilega þróun.

Í þessu sambandi vill Orkustofnun geta þess, að henni er kunnugt um, að hjá
Rafmagnsveitum ríkisins eru uppi áform, sem, sumpart eru komin til framkvæmda,
um meiri áhrif heimamanna ~ stjórn og rekstur Rafmagnsveitnanna með skipun
ráðgjafanefnda o. þ. h. Þetta mun þó enn vera mjög í mótun. Orkustofnun telur,
að með góðum vilja beggja, forráðamanna Rafmagnsveítnanna og heimamanna, megi
finna form á samvinnu, sem báðir geti við unaði; form þar sem áhugi og frum-
kvæði heimamanna fær notið sín í jákvæðu samstarfi við þróun, sem okkur er
mjög mikilvægt að fái að ganga sem truílanaminnst, þróun, sem hefur að markmiði
sem lægstan raforkukostnað - handa heimamönnum sjálfum í hverju héraði. Orku-
stofnun er fyrir sitt leyti fús að aðstoða við að finna slíkt samstarfsform. En okkar
litlu rekstrareiningar í raforkuiðnaðinum má að dómi hennar með engu móti gera
enn minni.

Með hliðsjón af framanrituðu leyfir Orkustofnun sér að ráða frá því að lög-
festa frumvarp þetta.

Allra virðingarfyllst,
Jakob Gíslason.

Fylgiskjal II.

RAFMAGNSVEITURRÍKISINS
14. apríl 1969.

Fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis.

Með bréfi fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis, dags. 28. marz 1969, hefur
verið óskað umsagnar um frv. til laga um Norðvesturlandsvirkjun.

Af þessu tilefni vil ég leyfa mér að benda á eftirfarandi:
1. Raforkukerfi Rafmagnsveitnanna í þessum landshluta nær að austan um 5 km

norður fyrir Hofsós og að vestan til Borðeyrar i Strandasýslu. Fyrirhugað er að
auka kerfið að austanverðu til tengingar við línur Rafmagnsveitnanna, sem liggja
i vesturátt frá Skeiðsfossvirkjun. og enn fremur að auka það vestan Hrúta-
fjarðar, í Strandasýslu til býla í Fellshreppí, Óspakseyrarhreppi og Bæjar-
hreppi. Hér er því um að ræða hagsmuni isveita viðar en í Húnavatns- og
Skagafjarðarsýslum.

Á orkuveitusvæðinu. eins og það nú er, eru rafstöðvar Rafmagnsveitnanna
Laxárvatnsvirkjun 480 kW vatnsafl og 1000 kW dísilafl, Gönguskarðsárvirkjun
1064 kW vatnsafl og 1200 kW dísilafl og á Skagaströnd 200 kW dísilafl. Sam-
tals 3944 kW.

Aðalorkuflutningslínur, þ. e. með 30 kV spennu, eru Laxárvatn-Göngu-
skarðsárvirkjun 40.15 km og Laxárvatn-Víðiidalur 34.11km. Samtals 74.26 km.

Frumvarpið gerir ráð fyrir, að Norðvesturlandsvirkjun eigi aðeins hluta
þessa vinnslu- og aðalflutningskerfis, eða aðeins Laxárvatnsvirkjun, Göngu-
skarðsárvirkun og tengilínu þar á milli.

Slíka skiptingu má telja óæskilega með tilliti til heildarrekstrar kerfisins.
2. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir, að sveitarfélög sýslnanna verði helmings-

eigendur að sameignarfyrirtækinu Norðvesturlandsvirkjun.
Hér mun þá vera um að ræða 31 hreppsfélag. auk Sauðárkrókskaupstaðar,

og eru þá ekki meðtaldir þeir :3 hreppar í 'Strandasýslu, sem tengdir eru -
og verða, - inn á kerfið.

Það verður ekki séð á frumvarpinu né greinargerð, að þessi hreppsfélög
hafi gert neinar samþykktir um að taka II sig þær fjárhagslegu skuldbind-
ingar, sem felast í frumvarpinu.
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Varðandi þetta atriði má benda á, að með raforkulögum frá 1946 var gert
ráð fyrir, að sýslufélög landsins, ásamt með Rafmagnsveitum ríkisins, tækju
þátt í rafvæðingu hinna einstöku byggðarlaga. Reynt var þá að haga málum
í samræmi við þetta lagaákvæði, en reyndin varð sú, að sýslufélögin voru ófús
til að taka á sig þær fjárhagslegu skuldbindingar, sem þessu voru samfara, og
lenti því öll rafvæðingin í hlut Rafmagnsveitna ríkisins.

Af þessum sökum var, með tilkomu orkulaga, fellt úr ákvæði um þátt-
töku sýslufélaga í rafvæðingarmálunum.

Nokkur hætta mun vera á því, að þátttaka hinna mörgu sveitarfélaga, allt
að 35 að tölu, á þessu einangraða svæði verði jafnvel enn erfiðari í framkvæmd
en sýslufélaganna áður.

3. Varðandi virkjun Svartár má geta þess, að Rafmagnsveitur ríkisins hafa nú í
atbugun aukningu raforkuvinnslu fyrir Norðvesturland frá innlendum orku-
lindum. Í þessu sambandi kemur til athugunar, auk virkjunar Svartár, tenging
við kerfi Laxárvirkjunar, eða virkjun í Húnavatnssýslu, t. d. virkjun Víði-
dalsár, sem mun verða nokkru orkumeiri en Svartá, eða jarðvarmavirkj un. Í
sambandi við þessi mál verður að taka nokkurt tillit til þess öryggisatriðis að
hafa orkuvinnslu á vesturhluta svæðisins, en segja má, að Vestur-Húnavatns-
sýsla sé allafskipt í þessum efnum, svo og áðurnefnd svæði Strandasýslu. Eins
og áður er getið, er virkjun nú þegar í Skagafjarðarsýslu og önnur i Austur-
Húnavatnssýslu. Ef litið er til nefndra öryggismála einna, má telja, að virkjun
Svartár sé frekar fyrir Sauðárkrók og Skagafjarðarsýslu, en síður fyrir Húna-
vatnssýslu og vesturhluta hennar.

4. Ef áðurnefndur þáttur raforkukerfis Norðvesturlands verður slitinn úr tengslum
við heildarkerfið, með Norðvesturlandsvirkjun, standa eftir tveir aðilar um
dreifingu og sölu, en það er Rafveita Sauðárkróks Um sölu innan bæjarmarka
Sauðárkróks og Rafmagnsveitur ríkisins á öðrum svæðum sýslnanna. Frum-
varpið gerir ráð fyrir, að hin einstöku sveitarfélög kunni að stofna sérstakar
héraðsrafmagnsveitur, þar sem Rafmagnsveitur ríkisins nú annast sölu og dreif-
ingu, og að Norðurlandsvirkjun geti um lengri eða skemmri tíma tekið að sér
rekstur þeirra.

Nú er allverulegur mismunur á kostnaði við dreifingu og sölu í þéttbýli og
strjálbýli. Í þessum efnum stendur Sauðárkrókur bezt að vígi, og þar næst koma
minni þéttbýliskjarnar, svo sem Blönduós. Önnur svæði kjördæmisins standa
verr að vígi. Við sundurgreiningu í smærri rafveitueiningar verður hætta á
mismunandi raforkuverði í hinum einstöku byggðarlögum.

Við núverandi skipan þessara mála er sama raforkuverð, verðjöfnun alls
staðar á landinu, þar sem Rafmagnsveitur ríkisins hafa á hendi dreifingu og
sölu, þ. e. í öllu dreifbýli landsins. Hins vegar er Sauðárkrókur og fleiri kaup-
staðir utan þessa verðjöfnunarsvæðis, því þeir hafa sínar eigin bæjarrafveitur
og ákveða útsöluverð sitt eftir tilkostnaði og ákvörðun bæjarstjórna á hverjum
stað. Undantekningarlaust er tilkostnaður bæjarrafveitna lægri en á dreifbýlis-
svæðum Rafmagnsveitna ríkisins.

5. Rafveita Sauðárkróks nýtur nú þeirrar sérstöðu að geta selt raforkuna við
lægra verði en gildir annars staðar í sýslunum, Þetta stafar annars vegar af
því, að ódýrara er að dreifa raforku innan þéttbýlis eins kaupstaðar en í dreifð-
um byggðum sveitanna, og hins vegar af því, að Rafmagnsveitur ríkisins selja
Rafveitu Sauöárkróks raforkuna undir kostnaðarverði, og töluvert lægra en
inn á dreifikerfi Rafmagnsveitnanna sjálfra um sýslurnar.

Til þess síðarnefnda eru ástæður þessar:
Rafmagnsveitur ríkisins selja raforku í heildsölu til 16 bæjarrafveitna í land-

inu, og er eitt og sama heildsöluverð látið gilda til allra þeirra. Þetta heild-
söluverð er hins vegar nær eingöngu ákveðið út frá kröfum bæjarrrafveitna á
Suðvesturlandi, sem ekki vilja sætta sig við mjög hærra verð en Reykjavík
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nýtur, en hún fær raforku í heildsölu frá Landsvirkjun, flutta að sínum bæjar-
dyrum, an sérstaks reiknaðs kostnaðar við flutning raforkunnar.

Þetta heildsöluverð, þannig miðað við Suðvesturland, er síðan látið gilda
til annarra bæjarrafveitna í landinu, óháð tilkostnaði á hverjum stað, og er þar
Hafveita Sauðárkróks i flokki með raforkuinnkaupum undir kostnaðarverði
þeirrar raforkuvinnslu, sem á sér stað í sýslunum.

Fyrir Húnavatns- og Skagafjarðarsýslur, og raunar einnig fyrir Sauðárkrók
til frambúðar, er það meira hagsmunamál að stuðla að einu og sama raforku-
verði í kjördæminu, frekar en að stofna til þeirrar misjöfnunar, sem óhjá-
kvæmilega mun sigla í kjölfar þeirrar tilhögunar, sem hugsuð er með stofnun
Norðvesturlandsvirkj unar.

6. Til hliðsjónar um hugmyndina um Norðvesturiandsvirkjun hefur verið bent á
Andakilsárvírkjun, sem er sameign sýslusjóðs IMýra- og Borgarfjarðarsýslu og
Akraneskauptúns. Þess CI' þó að geta, að sú 'virkjun hefur ekki tekið þátt í
rafvæðingu dreifbýlis í sveitum sýslnanna. Þáð hafa Rafmagnsveitur ríkisins
annazt, en þrátt fyrir eignarhluta sýslnanna í virkjuninni selur hún raforkuna
á hærra verði inn á strjálbýliskerfi sýslnanna en til Akraness og Borgarness,
auk þess sem virkjunin tekur ekkert aukagjald fyrir flutning orkunnar til
þessara tveggja kauptúna.

Hér er eigendum mismunað og þéttbýlinu ívilnað á kostnað dreifbýlisins.
7. Eitt mjög mikilvægt mál í öllum, rafveiturekstri er öryggi gegn truflunum og

straumrofi, en slíkt getur, sem kunnugt er, valdið miklu tjóni við hvers konar
starfrækslu, sem háð er raforku. Það ber því .hrýna nauðsyn til, að þeir, sem
starfa við gæzlu og viðhald raforkumannvirkja. hafi sem víðtækasta þekkingu
og reynslu í þessum efnum. '

Lítið raforkufyrirtæki á mjög erfitt með, vegna kostnaðar, að hafa á að
skipa starfsliði til þessara hluta.

Rafmagnsveitur ríkisins hafa byggt og starfrækt 35 rafstöðvar og nálægt
5000 km af háspennulínum víðs vegar um landið. Staðarmenn annast gæzlu
þessara mannvirkja, en sérþjálfaðir menn Hafrnagnsveitnanna heimsækja á
vissum fresti allar rafstöðvar þeirra til eftirlits, viðhalds og stillingar hinna
margbrotnu tækja, sem í stöðvunum eru. Þessir menn fá því meiri þjálfun og
afla sér víðtækari þekkingar á stöðvar- og línubúnaði en hægt er að vænta
að aðrir menn hér á landi öðlist. Truflanir log straumrof vegna sjálfs raf-
stöðvarrekstrarins eru því mjög fátítt fyrirbrigði hjá Rafmagnsveitum ríkisins.

Stofnun sérstaks fyrirtækis, Norðvestur landsvirkjunar, úr tengslum við
þetta kerfi Rafmagnsveitnanna, gæti því á þessu sviði haft alvarlegar afleið-
ingar.

8. Þegar rekstrareiningar eru litlar, skapast margvisleg vandamál, sem hagkvæmara
er að leysa úr við stærri rekstrarheildir .

Hér má telja hvers konar birgðamál. varaefni í búnað rafstöðva og orku-
flutningskerfi, skýrslugerðir og margvísleg fj~rhags- og bókhaldsmál.

Þar sem stórar rekstrarheildir eru, þarf minni tilkostnað á hverjum stað, en
hver staður nýtur þess fjárhagslega að vera liður í stærra orkuvinnslu- og orku-
veitukerfi.

9. Það hefur verið bent á, að tengsli milli raforkukaupenda og stjórnar Rafmagns-
veitna ríkisins séu ekki svo náin sem æskilegt væri og þess vegna sé hagkvæm-
ara að hafa sérstaka rafveitu í hverju héraði, og mun þetta vera ein af ástæðum
til framkomu þessa frumvarps.

Rafmagnsveitur ríkisins hafa að undanfðrnu unnið að því að ráða bót á
þessu og unnið að skipulagsbreytingum í því skyni,

Rafmagnsveitum hefur nú verið skipt í rekstrarsvæði. eftir kjördæmum, og
verður skipaður rafveitustjóri fyrir hverju, búsettur á viðkomandi svæði. Þessi
skipan er þegar á komin í þremur kjördæmum landsins.
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Til enn nánari tengsla við notendur er hverju kjördæmi skipt í undir svæði
með svonefndum rafveitustjóra II fyrir hverju.

Þá hefur enn fremur, í samræmi við orkulög frá 1967, verið ákveðið að til-
nefna ráðgjafanefnd Rafmagnsveitnanna, skipaða einum manni frá hverju kjör-
dæmi, búsettum þar, en hlutverk nefndarinnar er að koma á framfæri við yfir-
stjórn Rafmagnsveitnanna hvers konar ábendingum um málefni, sem þeir og
almennir raforkukaupendur kynnu að telja, að betur mættu fara í raforkumálum
hvers héraðs eða þeirra í heild. Nefnd þessi verður skipuð af ráðherra eftir til-
nefningu Sambands islenzkra sveitarfélaga.

Með þessari skipulagsbreytingu má vænta þess, að hlutur Norðvesturlands í
raforkumálum verði ekki fyrir borð borinn.

10. Þróun i raforkumálum allra landa Evrópu hefur stefnt í þá átt að sameina þessi
mál í stærri heildir en áður var. t þeim efnum má vísa til meðfylgjandi greinar-
gerðar "Um skipulag raforkuiðnaðar í ýmsum löndum Evrópu".

Sem dæmi um slíka þróun má benda á, að í Danmörku voru árið 1936 starf-
andi 540 rafveitur, en á árinu 1966 var tala þeirra komin niður í 175. tEnglandi,
Írlandi, Frakklandi og Ítalíu hefur þróunin runnið sitt skeið á enda, og er þar í
hverju landi aðeins ein rafveita.

Slík þróun hefur skapazt af hagkvæmnisástæðum, þegar raforkukerfin hafa
aukizt og tengzt saman og nauðsynlegt orðið að starfrækja þau sem eina heild.
Þessi þróun hefur einnig orðið sem afleiðing vaxandi krafna íbúanna um eitt og
sama raforkuverð, hvar sem þeir eru búsettir í landinu. Reynslan var áður sú,
að þar sem mörg raforkufyrirtæki voru starfandi, voru jafnmörg mismunandi
raforkuverð, því hvert þeirra hafði mismunandi hagstæða aðstöðu til raforku-
öflunar og dreifingar, auk ýmissa annarra atriða bundinna sjónarmiðum eigenda.

Það verður ekki annað séð en að frumvarpið um Norðvesturlandsvirkjun stefni
í andstæða átt við þá þróun, sem átt hefur sér stað í þessum efnum, þar sem til
þekkist í öðrum löndum. Enn fremur má telja mjög sennilegt, að samþykkt frum-
varpsins verði til þess að auka ójöfnuð i raforkuverði til notenda, sérstaklega til
hækkunar í Húnavatnssýslu og á vestasta hluta svæðisins. Afleiðingin mundi einnig
almennt verða örvun til þeirra staða víðar á landinu, sem góða aðstöðu hafa til raf-
orkuöflunar og dreifingar, um að skera sig út úr heildarkerfi, til tjóns fyrir þá, sem
við lakari aðstöðu búa.

Virðingarfyllst,

Valgarð Thoroddsen.

Fylgiskjal III.

SAMBAND ÍSLENZKRA RAFVEITNA
Reykjavík, 9. apríl 1969.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis.

Stjórn Sambands íslenzkra rafveitna þakkar bréf háttvirtrar fjárhagsnefndar
neðri deildar Alþingis, dags. 28. marz 1969, þar sem óskað er umsagnar StR um frum-
varp til laga um Norðvesturlandsvirkjun.

Stjórnin sendir yður hjálagt umsögn um stofnun Norðvesturlandsvirkjunar, sem
Steingrímur Jónsson, f. rafmagnsstjóri, hefur tekið saman að beiðni stjórnarinnar.
Mælir meiri hluti stjórnarinnar með samþykkt frumvarpsins.

Virðingarfyllst,

f. h. stjórnar StR

Haukur Pálmason.
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Umsögn um stofnun Norðvesturlandsvirkjunar.

Lagt hefur verið fram fyrir Alþingi það, sem nú situr, frumvarp til laga um
Norðvesturlandsvirkjun (190. mál, 1969). Er hugmyndin með því sú, að Vestur- og
Austur-Húnavatnssýslur ásamt Skagafjarðarsýslu og kaup staðnum Sauðárkróki
stofni í sameiningu rafvæðingarstjórn innan héraðs, að hálfu á móti ríkisstjórninni.
Má segja, að fyrirmynd sé fyrir þessari tilhögun hér á landi, þar sem er Andakílsár-
virkjunin, enda þótt ríkissjóður sé þar eigi þátttakandi,

Fyrir Alþingi 1966 var lagt fram frumvarp til laga um Austurlandsvirkjun (93.
mál, 1966), þar sem ætlunin var á sama hátt, að sýslur og kaupstaðir á Austurlandi
ásamt ríkisstjórninni tækju að sér að koma upp raforkuverum og veitum um svæðið
og annast rekstur þeirra. Það frumvarp dagaði uppi, enda höfðu aðilar í héraði ekki
tekið afstöðu til þessa samstarfs, þegar frumvarpið var borið fram.

Þá hefur einnig verið lagt fram á Alþingi áður frumvarp til laga um virkjun
Reykjafoss í Svartá í Skagafirði, þar sem Skagafjarðarsýsla og Sauöárkrókur tækju
að sér, með ábyrgð ríkissjóðs, að annast byggingu og rekstur Reykjafossvirkjunar
fyrir héraðið. Það frumvarp dagaði einnig uppi. M:(lsegja, að núverandi frumvarp
sé framhald þessa virkjunarfrumvarps. en með þeirr i framför, að Húnavatnssýsl-
urnar eru með í fyrirtækinu, enda er þegar komin á samveita þar í milli undir stjórn
Rafmagnsveitna ríkisins. Þetta frumvarp er og Iramf'ör frá hinu fyrra um Austur-
landsvirkjun að því leyti, að aðilar innan héraðsins eru sammála um þetta samstarf.

Frumvarp þetta ber vott um mikinn áhuga héraðsstjórna um að efla rafvæðingu
innan héraðs og að þeim þykir seint ganga framkvæmdir í því efni í höndum Raf-
magnsveitna ríkisins. Eru héraðsstjórnir þessar reiðubúnar til að taka þátt í fram-
kvæmdum á þessu sviði að sínu leyti. Ber að fagna Þeim áhuga og, ef svo mætti segja,
virkja hann, til þess að allir aðilar sameinist um framkvæmdirnar, en ekki verði
áfram haldið, eins og nú, að Rafmagnsveitur ríkisins standi einar að þessu, því þótt
stjórnendur þeirra séu allir af vilja gerðir um að efla þróunina sem bezt, þá verður
þeim ekki unnt að fullnægja öllum þörfum í þessu efni nema fleiri aðilar komi til,
og allir tiltækir kraftar verða að sameinast um framgang rafvæðingarinnar.

Samband íslenzkra rafveitna (SÍR) hefur í rnaira en áratug rætt þessi mál á
fundum sínum, og hafa skoðanir verið skiptar um stjórn og tilhögun framkvæmda
í þessu mikla fyrirtæki, sem er rafvæðing Íslandsbyggða. Hefur einkum borið á milli
tilhögun á stjórn héraðsveitnanna, og hefur meiri hluti stjórnar SÍR og fulltrúa raf-
veitnanna verið á þeirri skoðun, að stjórn héraðsveitnanna ætti að vera í höndum
héraðsstjórnanna sjálfra, einkum að því CI' varðar sölu og umsjón með dreifingu
orkunnar innanhéraðs. en hlutverk Rafmagnsveitna ríkisins yrði fremur á sviði
orkuöflunar frá hagstæðum virkjunum og orkuflutning frá þeim til héraðsveitnanna,
að svo miklu leyti sem héruðin gætu ekki annaztorkuöflunina sjálf. Enn fremur
yrði hlutverk Rafmagnsveitna ríkisins að sjá um samrekstur milli veitukerfa hérað-
anna um aðalorkuflutníngslinur, þegar þær kæmu tíl, eftir því sem þróunin innan
einstakra héraða krefst.

Þá hefur einnig, einkum hin síðari árin, borið á öðrum ágreiningi. um virkjunar-
staði, og málum blandað saman við stórvirkjanir, á okkar mælikvarða, til orkufreks
iðnaðar. Að vísu geta nálægir landshlutar stórvirkjana notið góðs af þeirri orku-
öflun við rafvæðingu sína, en rafvæðing byggðanna; sem fjær liggja, má ekki byggja
á langlínum einum, án virkjana í héruðum víða Í landinu, þar sem hagstæð virkj-
unarskilyrði eru.

Eitt slíkt hérað er Norðvesturland. Þótt Laxá 41' Mývatni yrði virkj uð til fulls
og línur lagðar þaðan til Norðvesturlands, mundi virkjun innanhéraðs. helzt á fleiri
stöðum, verða því meiri nauðsyn sem lengur líður, og notendur verða háðari raf-
orkunni í daglegum störfum. Þótt sums staðar hagi svo til, að áhöld verði um, hvort
lína skuli koma annars staðar að eða virkjun héraði, þá verður víst, að hvort
tveggja þarf að koma, þegar til lengdar lætur.
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Það er ekki ágreiningur um það, að dísilstöðvar eru hentugar til vara og nauð-
synlegar í því skyni í víðáttumiklu veitukerfi, en þær eru ekki æskilegar til orku-
öflunar að öðru leyti en því að aðstoða í vatnsþurrðarárum og til að vinna upp
orkumarkaðinn tiltölulega stutt tímabil. Eru allir á einu máli um það, að rafvæð-
inguna beri að byggja fyrst og fremst á innlendri orku og þá einkum frá vatnsafli,
sem nóg er fyrir um allt land, og þegar að því kemur, it jarðvarma, þar sem hann er
tiltækur. Hann hefur þann kost, sem dísilvélarnar hafa, að aukningarnar má gera
í tiltölulega smáum skrefum og þá að sama skapi viðráðanlegr i, eftir því sem orku-
notkunin vex.

Í fylgiskjali með þessari umsögn er gerð áætlun um vöxt orku þarfarinnar innan-
héraðs á Norðvesturlandi. Má af henni sjá, að mikið starf er fyrir höndum til að
vinna fyrir eflingu rafvæðingarinnar innanhéraðs, sem telja má að stjórn Norð-
vesturlandsvirkjunar geti unnið að ötullagar í þágu héraðsins en Rafmagnsveitur
ríkisins eru færar um að gera í þágu þessa héraðs sérstaklega, þegar þær þurfa jafn-
framt að líta til annarra landshluta. Má einnig orða þetta svo, að með þessari skipan,
sem frumvarpið gerir ráð fyrir, má ná auknum framkvæmdum í rafvæðingu lands-
ins en Rafmagnsveitur ríkisins eru færar um með einni miðstjórn.

Það má þó ekki búast við góðum árangri með þessari skipan, nema Orkumála-
stjórn ríkisins og ríkisstjórnin sjálf veiti henni stuðning og verði fúsar til að auka
þau framlög, sem þurfa til hraðari framkvæmda fyrir héraðið.

Um frumvarpið sjálft er óþarfi að fara mörgum orðum. Í 5. grein er heimilt að
leggja aðalorkuveitur til tengingar við önnur orkuveitu svæði ... og gera gagn-
kvæma samninga .,. við önnur virkjunar fyrirtæki. Þetta atriði er, þegar fram í
sækir, mikilvægara en svo, að það sé aðeins heimild, þegar samveitukerfi er á komið
milli héraða. Mætti jafnvel setja þetta samstarfsákvæði inn sem 5. lið i tilgangi fyrir-
tækisins, en hann er talinn í 2. gr. Mætti t. d. bæta við: 5. að hafa samstarf við Raf-
magnsveitur ríkisins og nágrannahéruð um samrekstur rafveitnanna um orkuflutn-
ing til eða frá Norðvesturlandsvirkjun.

Þá má segja, að í 6. gr. sé fullþröngt tiltekið um aðeins eitt: ,,6 MW orkuver i
Svartá eða öðru fallvatni." Samkvæmt orkuspánni á þetta aðeins við um fyrstu virkj-
un, en nær ekki til síðari virkjana, sem þó þurfa að koma.

Það má fara um þetta mál fleiri orðum og ræða það frá ýmsum hliðum, svo sem
þeirri, að ef þessi héraðsstjórn Norðvesturlandsvirkjunar yrði skipuð, mundi Austur-
landsveitan koma á eftir, svo ekki sé lengra rakið. En orsökin fyrir því, að þessar
óskir koma fram, er í rauninni sú, að of lengi hafa dregizt framkvæmdir vatnsafls-
virkjana úti um landið. Hafa engar virkjanir verið framkvæmdar þar um mörg ár á
vegum Rafmagnsveitna ríkisins, fyrr en nú í ár, Smyrlabjargaá í Hornafirði, eftir
mikinn drátt, en héruðin búa víða við raforku af tiltölulega skornum skammti, sem
sums staðar er aflað með dísilorku að hlutfallslega miklu leyti. Hefur þessi dráttur
á virkjunarframkvæmdum orðið til þess, að nú er komin mikil þörf á að virkja á
fleiri stöðum í senn, bæði á Austur- og Norðurlandi, Vestfjörðum og Vesturlandi.
Æskilegast hefði verið, að þetta hefði getað gerzt jafnara og hver virkjunin rekið
aðra, i stað þess að þurfa að vera it ferðinni með margar í senn.

Þótt frumvarpi því, sem hér liggur fyrir, sé ekki ætlað að leysa þetta mál nema
fyrir einn landshluta, er það þó spor í áttina til aukinna framkvæmda, sem nauðsyn
ber til að styðja og efla.

Reykjavík, 5. april 1969.

Steingrímur Jónsson,

Til stjórnar Sambands íslenzkra rafveitna, Reykjavík.
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