
Nd. 468. Nefndarálit
imi t'rv. til I. 11111 v irkjun Amiakilsár í Borgurfjarðarsýslu.

l ’iá  niinni iil. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sannnála. Meiri hlutinn vill gerbreyta frumvarpinu. 
Minni htutinn leggur tit, að það sé samþykkt ineð mjög litlum breytingum, þar sem 
virkjunarsérleyfi það og ábyrgðarheimild sú, sem hér er farið fram  á, sé í senn 
eðiileg og hliðsta'ð ábyrgðarheimildum þeim, sem veittar hafa verið til v irk junar 
Sogsins, Laxár og annarra  fallvatna, og líklegast s«í að fá skjótar framkvæmdir i 
þessu máli og heppilegar með því að halda áfram á þeim grundvelli, sem undirbúinn 
hefur verið fram að þessu.

Það er aðallega 11111 tvennt deill i þessu máti; hið fyrra  er, hvort virkja skuli 
Andakíisá, hið siðara, hver skuli virkja, ef virkjað sé. Skal hið fyrra  nú rætt.

Virkjun Andakilsár liefur verið á döfinni í fjöldamörg ár, en aldrei liomizc í 
framkva'ind, af þvi skort hefur fjármagn, svo héruðin þarna hafa hingað til farið á 
mis við gæði raforkunnar .  Nú hafa Mýra- og B orgarfjarðarsýslur og Akraneskaup- 
slaður myndað sameignarfélag til þess að virkja Andakilsárfossa og ákveðið að hefja 
þar virkjun. Áður en sú ákvörðun var tekin, fóru fram h inar ýtarlegustu virkjunar- 
rannsóknir, og nutu  sýslurnar jiar aðstoðar kunnáttum anna, er rikið lét þeim í té og 
áður höfðu að v irk junum  starfað.

Rannsóknir þessar fóru fram árið 19B9, og gerði Arni Pálsson verkfræðingur 
áætlanir um orkuverið og sjátfa v irkjunina, en Jakob Gíslason, forstöðum aður raf- 
magnseftirlits ríkisins, gerði áa 'tlanir um háspennulinur. Þessar rannsókn ir  leiddu 
i ljós, að v irk junarskilyrði eru þarna mjög hagkvæm, samanborið við aðrar virkj- 
anir. — Sökum stríðsins var ekki hægt að hefjast handa 1940, en starf inu  að málinu 
var haldið áfram, áætlanir endurskoðaðar og tilboð fengin i vélar, rafhúnað og nokk-



uð af öðru efni til v irkjunar, og hefur Aiidakílsárvirkjun þau nú í höndum. Miðast 
áætlanir um kostnaðinn nú við þau verðtilboð. Arni Pálsson verkfræðingur sá um 
endurskoðun áætlananna. Einnig hefur hann  gert ýtarlegar áætlanir um rekstur 
v irk junarinnar. E ru  hinar síðustu þeirra frá nóvember 1942, og kem ur þar í Ijós, að 
rekstur fyrirtækis þessa muni bera sig mjög vel. Sést það bezt af þvi, að meðalsölu- 
verð orkunnar úr  bæ jarkerfinu verður um 11 au ra r  fvr ir  hverja kwst. (668 þús. kr. 
fvrir  tæpar 6000000 kwst.). En þetta er nokkurn  veginn ja fnhá tt  meðalsöluverði frá 
bæjarkerfi Reykjavikur á ár inu  1941, en þá voru tek jur rafveitunnar í Reykjavik sam- 
kv. reikningum R víkurkaupstaðar 3860000 kr. fy r ir  beina sölu á raforku, sem er inn- 
an við 37 millj. kwst. E r þetta góð sönnun fvrir  því, hve hagkvæm þessi v irkjun 
er, líka þótt smátt sé af stað farið.

Minni hlutinn telur því ekki einasta óverjandi að synja Borgai'fjarðarhéruðum 
uin þá ábvrgð á lánum og um þá virkjunarmöguleika, sem þau fara fram á, heldur 
telur það beina skyldu að láta þeim þá ábyrgð í té, sem svo mörg önnur bæjarfélög 
hafa orðið aðnjótandi.

Nefndin Ieitaði álits um virk junina h já  eftirfarandi aðilum: Árna Pálssyni verk- 
fræðing, raforkum álanefnd og rafmagnseftirliti  ríkisins. Skal álit og afstaða þessara 
aðila nú rakið hér að nokkru :

Árni Pálsson verkfræðingur mætti á fundi f járhagsnefndar og gaf henni ýmsar 
upplýsingar til viðbótar við þær, sein fyr ir  lágu í sambandi við áæ tlanir þær, er hann 
hafði gert. Samkvæmt upplýsingum hans eru fyrstu 2400 hestöflin beizluð fvr ir  fullt 
og allt, síðan verður v irk junin  aukin  eins og orkuþörf segir til um og fjá rhagur leyfir. 
Um stærð h innar  fyrstu v irk junar  upplýsir hann, að hún  sé aðallega miðuð við 
þrennt.

I fyrsta lagi, að orkan verði 600 -700 watt á mann, þar eð reynslan frá Soginu 
og Laxá sýni ótvírætt, að 300—400 watt reynist mjög fljótt ófullnægjandi.

{ öðru lagi, að 2400 hestöfl fáist án þess að gripa þurfi til m iðlunar Skorradals- 
vatns, og er það ein af ástæðunum fyr ir  því, að v irkjunin  er óvenju ódýr.

{ þriðja lagi er s tofnkostnaður ekki hærri en svo, að v irk jun in  ber sig fjárhags- 
lega. Hafa rannsóknir  leitt það í Ijós, að hægt er að renta 6 millj. k róna stofnkostnað.

Samkvæmt upplýsingum Árna Pálssonar er o rkuþörfin  um  6000 hestöfl. Ef hefja 
á v irkjun með þeirri hestaflatölu, þarf um fangsm iklar stíflur til að notfæra sér miðl- 
un Skorradalsvatns. Hlevpir það kostnaði mikið fram, svo óvist er, að v irkjunarkostn- 
aður 6000 hestafla verði lægri en v irk junarkostnaður 2000 hestafla, er miðað er við 
kostnaðinn á hvert virkjað hestafl.

Um möguleika á að fulinægja orkuþörf íbúanna í þessum héruðilm á annan  hátt, 
þ. e. með þvi að leiða orkuna frá Soginu til Borgarfjarðar, gaf Árni Pálsson verk- 
fræðingur eftirfarandi upplýsingar:

Við v irk junarrannsókn ir  1939 var þessi leið rannsökuð, og kom þá í ljós, að 
stofnkostnaður er það hár, að þegar keypt eru við spennistöð Elliðaánna þau hestöfl, 
sem linan á að flytja, verður kostnaðurinn inun hærri en heildarkostnaðurinn við 
v irk jun  í Andakílsá. Áætlunarupphæð línukerfisins var 1150000 kr. árið 1939, og voru 
þa*r áætlanir gerðar af rafmagnseftirliti  rikisins. Spennistöðvarnar i Borgarnesi og 
Akranesi eru þ ar  áa*tlaðar heldur minni en í þeim áætlunum, sein nú liggja fyr ir  um 
v irk jun  Andakílsár, og háspennulínan var aðeins talin frá Varmá í Mosfellssveit. Ef 
endurskoða ætti þær áætlanir, mundi því upphæðin hæ kka um nokkur hundruð  þús- 
und. Og vegna fjórfalds byggingarkostnaðar, sem nú er orðinn frá 1939, er sýnt, að 
kostnaður við línukerfið færi y fir  5 milljónir króna, og er þá eftir að kaupa hestöflin 
frá spennistöð við Elliðaár. Við síðustu endurskoðun áætlana um virk junarkostnað 
(í nóv. s. 1.) var því ekki endurskoðuð áætlun um línu fí’á Pilliðaárstöð til Borgamess. 
Til þess voru þó fleiri ástæður en kostnaðurinn.

Reykjavik hefur nú tæp 300 watt á mann, og vantar mikið á, að það sé nægilegt. 
Eftir væntanlega aukningu í L jósafossorkuverinu bætast um 5500 kw. við i spenni- 
stöðina við Elliðaár. Innan hitaveitusvæðis Rvíkur m un vart þörf á orkuaukningu í



liráð, en utan hitaveitusvæðisins búa niörg þiisund inanns. Fyrst  uin sinn verða þeir 
ekki aðnjótandi hitaveitunnar, og h lý tu r Revkjavikurbær því að sjá þeim fy r ir  rif- 
legri orkuaukningu  til h itunar (minnst GOO—700 watt á mann, svo naum ast verði 
komizt af með m inna en 3000 k\v. Dælur hitaveitunnar taka um 800 k\v. og Hafnar- 
f jö rður Jiarf meiri orku.

Ibúar Arnessýslu og Revkjaness hljóta af eðlilegum ástæðum að ganga fyr ir  öðr- 
iiii) um að l'á orku sina frá Ljósafossi, og leiðir af því, að Reykjavík hefur  ekki á 
boðstólum 1700 k\v. til þarfa ibúa Borgarfjarðarhéraða. l 'egna h inna iniklu vega- 
lengda getur flutningur á minna orkum agni ekki komið til greina, og skýrist það 
nægilega með að nefna það dæmi, að ef bvggð eru veitukerfi fy r ir  á milljónir króna 
eða þar yfir, verður flutningskostnaður o rkunnar of hár, ef l ínurnar eiga aðeins að 
flytja t. d. 900 k\v„ — hefði í för með sér hátt orkuverð, miklu hæ rra  en meðalsölu- 
verð til neytenda er nú i Rvík.

Einasta leiðin til að sjá íbúum Borgarfjarðarhéraða fyr ir  ódýrri og na'gri orku 
er því að v irk ja  Andakílsá.

Þá er og rétt að taka það fram, að Arni Pálsson verkfræðingur hefur og gefið 
þær upplýsingar, að v irkjunars taðnum  sé þannig í sveit komið, að verði einhvern 
tíma Iagðar langlínur um Borgarfjarðarhéruð, þá m uni þær liggja mjög nálægt Anda- 
kílsárfossum — ef ekki um þá, — og væri því mjög auðgert að tengja orkuverið og 
veitukerfi þess við hugsanlega langlinu.

Rafmagnseftirlit ríkisins segir i áliti sínu til f járhagsnefndar (niðurlagsorð á- 
l i ts in s ) : „Að öllu athuguðu telur rafmagnseftirlitið sig samkvæmt frainansögðu geta 
mælt iueð um ræddri virk jun Andakílsár, að því levti, að áætlanir benda til þess, að 
uin hlutfallslega ódýra virk jun sé að ræða, að Jiörf auk innar  ra forku  á orkuveitu- 
svæði v irk junarinnar  megi teljast aðkallandi, og að áætlanir uin v irkjunina séu 
fullgerðar fyrir  hendi og tilboð í helztu vélar og tæki fengin.“

Það eru því sterk rök beztu kunnáttum anna vorra fyrir  þvi, að virkja beri Anda- 
kílsá. Ö nnur skoðun virðist hins vegar vera ofan á i milliþinganefnd í raforkumálum.

Álit ra forkum álanefndar.  í álitinu frá milliþinganefnd i ra forkum álum  segir 
m. a.: „Talið er, að í Andakílsá sé hægt að virkja alls 12 Jnisund hestöfl, og er liað 
miklu meira en þörf er fyr ir  í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, a. m. k. í náinni framtíð.“ 

- Þessi staðha'fing nefndarinnar virðist hafa við lítil rök að styðjast, þegar þess er 
gætt, að þegar Reykjavíkurba ' er áa'tluð fram tíðarorka frá Soginu, þá eru áætluð 
2 hestöfl á mann. Það er reynslan af öllum raforkuverum  á Islandi, að þau reynast, 
rétt eftir að þau eru reist, vera of litil. Stafar það af þeirri eðlilegu ástæðu, að strax 
og raforkan er fengin, þá býður hún heim nýjum  notendum, dregur svo að segja að 
sér alls konar fvrirtæki, sem einmitt er hægt að koma upp í krafti  hennar. Það þarl' 
ekki nema eina stóra verksmiðju á Akranesi ( t. d. sementsverksiniðju, sem skipu- 
íagsnefnd atvinnuinála áleit hentugt, að sett yrði þar, m. a. með tilliti til ódýrrar  raf- 
orku') til þess að brevta liér um til stórra  muna. Það, að a'tla litla orku á hvern stað 
á íslandi þýðir beinlinis að hindra iðnaðarfrainkvæm dir og reikna með því að hag- 
nýta aðeins lítið af öllu voru fossaafli og miða jiað meir við heimilisþarfir en stór- 
felldan iðnað og iðju.

Þá segir milliþinganefndin í áliti sínu: „Samkva'int fruinvarpinu er ráðgert að 
virkja aðeins 2400 hestöfl. Nægir sú virk jun ekki nema l'yrir mjög' takinarkað svæði 
og þó aðeins til bráðabirgða. Slik lausn á málinu getur hvorki talizt hagkvæm né 
æskileg." Það er nú sannað hér að framan, að orkuver við Andakílsárfossa getur 
með þessari litlu virk jun selt kilówattstundina á 11 aura að meðaltali, eins og hin 
mikla Sogsstöð, sein v irk jar  12 þúsund hestöfl. Staðhæfing nefndarinnar er því út i 
bláinn, út frá almennum hugmynduin uin m uninn  á stórrekstri og smárekstri, en 
tekur ekkert tillit til kringum stæðna og staðreynda.

Iveinst þessi ínilliþinganefnd að þeirri niðurstöðu, að „hagkvæmast verði að bæta 
úr rafinagnsþörf fólksins í þessum landshlutum  með því að auka við aflstöðvarnar i 
Sogi og Laxá og tengja þær saman með landslínu um Jiau héruð, sem nefnd hafa



verið. Lokaniðurstaða og tillaga nefndarinnar uin frumvarpið um Andakílsárvirkj- 
unina var þessi: „Með tilvísun til þess, sem hér hefur verið tekið fram, telur nefndin, 
að virkjun á þessum stað komi því aðeins til mála, að hún  geti talizt heppilegur liður 
í heildarkerfi, enda yrði þá v irk junin  framkvæmd af ríkinu. Nefndin getur því ekki 
mælt með því, að frumvarpið verði samþvkkt, þar sem hún telur hagkvæmara að 
fullnægja ra forkuþörf m anna i viðkomandi héraði á annan hátt og álítur, að slíkt 
þurfi ekki að verða til þess að tefja lausn málsins."

Staðhæfing nefndarinnar um, að hægt sé að fullnægja ra forkuþörf ilnianna í 
þessum héruðum og öðrum frá Sogi og Laxá hefur ekki við rök að stvöjast. Þótt hægt 
sé að fá 110 þús. hestöfl frá Soginu með fullvirkjun, þá m un það í framtíðinni ekki 
gera meira en fullnægja Revkjavík, Hafnarfirði, Gullbringu- og' Kjósarsýslu og Ar- 
nessýslu. Og þótt hægt sé að fullvirkja 28 þús. hestöfl í Laxá, þá m un það ekki gera 
miklu meira en fullnægja Akureyri, E yjafja rðar- og Þingeyjarsýslum, þegar fram í 
sækir. Og að fara að v irkja  Laxá á öðrum  stöðum en nú  til þess að flytja aflið frek- 
ar þaðan alla leið til Húnavatnssýslu eða suður fyr ir  Holtavörðuheiði t. d. en að 
virkja á þeim stöðum og spara h inar dýru línur, það næði vitanlega engri átt.

Hugmyndin 11111 linur milli ýmissa ckki allt of fjarlægra orkuvera er góð 
að því leyti, að slikar línur skapa ör\ ein stöð hætir aðra upp, þegar b ilanir ber 
að höndum og hægt er með því að útjafna orkuna. Hugmyndin um ríkiseign og rikis- 
rekstur á öllum raforkuverum  getur orðið góð í framtiðinni, þegar búið er að koma 
allmiklu af orkuverum  upp og þarf að taka föstum tökum á rafv irk junarm álum  
sveitanna, en það yrði aðeins til þess að tefja fvrir uppkomu nýrra, nauðsvnlegra 
orkuvera nú að binda sig við þá hugnivnd strax.

Þau rök, sem raforkum álanefnd ber frani fvr ir  því, að ekki skuli virkja Anda- 
lví lsá,  fá ekki staðizt. Það er því eindregin tillaga ininni hhitans, að virkja skuli Anda- 
kílsá, og skal nú næsl athugað, hver virkja skuli. Kemur ]iá til að athuga afstöðu 
meiri hl. i því máli.

Afstaða meiri hlutans. Nú vill svo einkennilega til, að meiri hluti raforkumála- 
nefndar er einnig meiri hluti fjárliagsnefndar (þr ír  nefndarm enn hinir sömu). I.egg- 
ur hann nú til, rétt eftir að raforkum álanefnd hefur lagt á móti þvi, að þetta fruin- 
varp verði samþykkt. á móti því, að Andakílsá verði virkjuð, að frumvarpið skuli 
samþykkt gerbreytt, þannig að ríkið eigi og reki Andakíisárvirkjun. Hvað veldur 
sinnaskiptum nefndarm anna eða hvort þeir hygg'jast að ná því sama með hvoru 
tveggja að lála ekkert verða úr v irkjuninni , skal ósagt látið, en rcynt skal í 
stuttu ináli að gera grein fvrir, af hverju minni hlutinn gat ekki samþykkt tillögur 
þeirra.

Meiri hlutinn leggur til að ákveða, að l'rá Andakílsárorkuverinu skuli leggja 
háspennulínur -  eigi aðeins um hin marguinræddu B orgarfjarðarhéruð og Akranes 

heldur og 11111 Snæfellsnessýslu, Dalasýshi, Strandasýshi, Vestur- og Austur-Húna- 
vatnssýslu. - Það er fljótsagt, að það er ekki til afl í Andakilsfossunum handa öll- 
11111 ])essum sýslum til frambúðar. Það að lofa íbúum þeirra  sliku er að blekkja þá. 
Hins vegar er gnægð góðra fallvatna bæði í Stranda- og Húnavatnssýslum, seni hægt 
væri að virkja handa ])eim og veita þeim þannig nóg rafmagn, í stað þess að ætla að 
Ieggja háspennulinu vfir Holtavörðuheiði til þess að flytja íbúunum  norðan heiðar 
einhverjar ra fm agnstýrur til ljósa, sem alltaf væru að slokkna, þegar vetrarm yrkrið  
og byljirn ir  yrðu verstir. Það er reynslan frá Rvík, Akureyri, ísafirði og víðar, að 
alltaf hefur verið byrjað með of litlar ra fv irk jan ir  og alltaf orðið að stækka og byg'gja 
á ný, af því reiknað var með of litilli orkuþörf. Slíka skannnsýni á ekki að endurtaka.

Þá leggur meiri hlutinn til, að ríkið eigi og virki Andakílsárfossana. Við það 
væri út af fyrir sig ekkert að athuga, að sá aðili þess opinbera frekar en bæjar- og 
sýslufélög ættu og ræ kju  orkuverið, ef það væri þá einhver vissa fyrir, að orkuverinu 
vrði strax komið upp í þeirri mynd, sem und irbúningur var gerður að, svo engar 
tafir hlytust af. En því yrði ekki að fagna eftir tillögum meiri hlutans. Það yrði að 
gera allar áætlanir að nýju, gera m iklar rannsóknir 11111 háspennulínur, og ef til vill



yrði niðursiaðu þeirra, ;ið leið meiii h lutans va*ri alveg ófær. Þeiin möguleikum að 
byrja  á hæfilegri stöð, sem borgaði sig vel, yrði á gla1 kastað, því nú ætti að fara, 
eftir þeirri reglu að selja rafmagnið á sama verði frá spennistöð á Ströndum og á 
Akranesi eða, ef ríkið ætti að borga mismuninn, svo raforkuverðið í sveitunum yrði 
ekki beinn skattur  á bæjarbúa, — þá yrð i að 'b íð a  þar til ra forkum álasjóður gæti 
borið hallann. Afieiðingin af því að ákveða rík isreksturinn á þessu mi í því forini, 
sem meiri h lutinn leggur til, yrði þvi töf á framkvæindum, gengið yrði frá  pöntun- 
um þeim, sem nú er hægt að fá afgreiddar eftir vissan tíma, og öllu verkinu vrði 
lcflt i tvísýnu.

Hins vegar verður ekki sagt með neinum rökum, að rík inu geti stafað hætta af 
því, að aðrir  aðilar þess opinbera (bæjar-, sýslu- og sveitarfélög) eigi raforkuver. 
Ríkinu er innan handar, hvenær sem það álítur nauðsynlegt, að gera með löggjöf þær 
ráðstafanir í ra fo rkum álunum  almennt, sem það telur æskilegar vegna alþjóðarhags.

Þess vegna getur ininni hluti fjórhagsnefndar ekki fallizt á hrtt. meiri hhitans og 
leggur til, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 3. gr. Aftan við greinina bætist: óheimilt er eigendum að selja eign sína í 

félaginu öðruiu en ríkinu, bæjar- eða sveitarfélögum eða orkuveitufélögum neyt- 
enda, cr starfi á grundvelli vatnalaganna, og komi í hvert sinn samþykki ráð- 
herra  til.

2. Við 4. gr. í stað orðanna „að viðbættum 10%“ í öðrum málslið komi: að við- 
bættum allt að 10f(, og skal samþykki r ik iss tjó rnar koma til.

Alþingi, 25. febr. 1943.

E inar Olgeirsson.


