
sþ. 844. Nefndarálit [149. mál]
um till. til þál. um virkjunarframkvæmdir og orkunýtingu.

Frá atvinnumálanefnd.

Atvinnumálanefnd sþ. hefur haft til umfjöllunar till. til þál. um virkjunarframkvæmdir
og orkunýtingu.

Nefndarmenn leggja áherslu á að ráðist verði í orkufrekan iðnað sem tryggi hagkvæma
nýtingu frá ofangreindum virkjunum. Þrátt fyrir það eru nefndarmenn sammála um að
nefndinni gefist ekki ráðrúm til að gera orkunýtingunni viðhlítandi skil á þeim skamma tíma
sem lifir þings.

Þess vegna fjalla breytingartillögur nefndarinnar fyrst og fremst um vatnsaflsvirkjanir,
enda hefur nefndin afgreitt veigamikla tillögu um iðnaðarstefnu, sem m. a. varðar það mál.

Um brtt. 1:
Nefndarmenn telja einsýnt að ráðist verði í Blönduvirkjun þegar á þessu ári og verði

samið við Landsvirkjun um framkvæmdir. Stíflumannvirki verði gerð með stækkun uppi-
stöðulóns með 400 Gl miðlun fyrir augum síðar meir ef þörf krefur að mati virkjunaraðila.

Nefndin leggur til að verði ágreiningur í samráðsnefndinni um aukna miðlun skuli
Alþingi úrskurða í málinu.

Um brtt. 2:
Mjög mikið rannsóknarstarf hefur verið unnið til undirbúnings Fljótsdalsvirkjun og eru

rannsóknir á lokastigi og hönnun lokið. Fljótsdalsvirkjun krefst aukinnar sölu orku til orku-
freks iðnaðar og þurfa rannsóknir á þeim möguleikum að fara fram jafnhliða virkjun, til
viðbótar við áformaða kísilmálmverksmiðju á Reyðarfirði.

Sömu sögu er að segja hvað varðar Sultartangavirkjun. Nauðsynlegt er að rannsaka
orkufreka iðjukosti um Suður- og Suðvesturland hennar vegna.

Í sambandi við iðjukosti vill nefndin enn fremur minna á slíkar hugmyndir um Norður-
land.



Um brtt. 3:
Miðað við áform um vatnsmiðlun á Þjórsár/Tungnaársvæðinu er nýting þess vatns við

Búrfell eðlileg og sjálfsögð. Nægir í því sambandi að benda á að kostnaðarsöm mannvirki,
sem fyrir eru við Búrfell. nýtast að fullu nýjum aflvélum. Er eðlilegt að leitað verði laga-
heimildar fyrir þeim aflauka við Búrfel\, ístað heimildar um fjórðu aflvél við Hrauneyjafoss og
Sigöldu.
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