
Nd. 516. Nefndarálit
um frv. til I. um hitaaflstöð og hitaveitu á ísafirði.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefur sent raforkumálastjóra frv. til umsagnar og birtir hér bréf hans
og umsögn sem fylgiskjöllog 2. Þrír nefndarmenn (JóhH, EOl, HB) lýsa fylgi sínu
við frv., en tveir nefndarmenn (ÁÁ, SkG) telja enga töf að því, þó að lagasetning
bíði þess, að fullnaðarathugun sé lokið.

Alþingi, 15. marz 1948.

Ásg. Ásgeirsson, Hallgr. Benediktsson. Jóhann Hafstein,
form. fundaskr. frsm.

Skúli Guðmundsson. Einar Olgeirsson.

Fylgiskjal I.

RAFORKUMÁLAST JÓRI
Reykjavík. 26. febr. 1948.

Með bréfi, dags. 9. þ. m., sendi háttvirt fjárhagsnefnd mér til umsagnar frv. til
laga um hitaaflstöð og hitaveitu á ísafirði, þingskjal 193.

Svo sem vikið er að í greinargerð þessa frumvarps, var leitað umsagnar minnar
um fram komnar tillögur um byggingu hitaaflstöðvar á ísafirði á grundvelli frum-
áætlunar verkfræðinganna Eiríks Briem, Gunnars Böðvarssonar og Benedikts Grön-
dal. Umsögn þessa, sem er gefin í bréfi til Rafveitu ísafjarðar og Eyrarhrepps, dags.
16. nóv. s.l., leyfi ég mér að senda fjárhagsnefnd hjálagt.

t umsögn minni og í greinargerð frumvarpsins er þess getið, að ýmis atriði í
sambandi við tillögu þessa og áætlanir þurfi að taka til nánari athugunar en gert
hefur verið, og hef ég einnig síðar hvatt bæjarstjórn ísafjarðar til að láta hraða slík-
um fullnaðarathugunum.

Það er ekki ástæða til þess, að ég reki hér nánar, hverjar þær athuganir eru,
sem ég tel enn þurfa að láta gera, áður en ákvörðun verði tekin um það, hvort ráðast
skuli í verkið, en ég vil til viðbótar og til áréttingar umsögn minni, sem fyrr er
getið, taka þetta fram.

Mér virðast nú litlar líkur vera til þess, að ráðizt verði í Dynjandavirkjunina á
næstu árum. Hins vegar virðast mér vera allmiklar ástæður til að ætla, að orkuþörf
Vestfjarðanna verði orðin svo mikil, áður en til mála kemur að ráðast í þá virkjun,
að þörf verði bæði hennar og hitaaflstöðvarinnar á ísafirði.

Jafnframt er mér ljóst, að hitaveita af því tagi, sem hér um ræðir, mundi veita
þeim, sem hennar njóta, mikil þægindi. Öllum er ljóst, hversu miklu hreinlegri
hún er en bæði kola- og olíukynding á heimilunum, og íkveikjuhætta stafar ekki af
hitaveitum í húsum manna. Tæknilega getur slík hitaveita, sem hér ræðir um,
orðið fullkomnari en hitaveita frá hverum fyrir ýmissa hluta sakir.

Nú er svo ástatt í rafmagnsmálum Ísafjarðarkaupstaðar, að óhjákvæmilegt er
að gera þegar í stað ráðstafanir til að auka raforkuvínnsluna, og þegar tekið er til-
lit til þess, hverjir kostir fylgja hitaveitunni, virðist sjálfsagt að athuga til fulls
þessa lausn málanna, áður en ráðizt er í að koma upp nýrri rafstöð af öðru tagi.
Vegna þess, hve aðkallandi er, að bæta úr rafmagnsskortinum á ísafirði. er nauð-
synlegt að hraða þessum málum, og hef ég því talið æskilegt, að jafnframt því að
fullnaðarathugun fer fram í héraði, gefi Alþingi ríkisstjórninni heimild til að
veita málinu nauðsynlegan stuðning, þegar athugun verður lokið og framkvæmd
endanlega ákveðin. Fyrir mitt leyti vil ég því mæla með því, að frumvarp þetta
verði samþykkt.

Við einstök atriði frumvarpsins hef ég ekki fundið ástæðu til athugasemda.

Virðingarfyllst,

Jakob Gíslason.
Fylgiskjal II.

RAFORKUMÁLAST JÓRI
Reykjavík, 16. nóv. 1947.

Hafveita Ísafjarðar og Eyrarhrepps, ísafirði.

Með bréfi, dags. 10. þ. m., hafið þér óskað umsagnar minnar um fram komnar
tillögur um byggingu hitaaflstöðvar á Ísafirði á grundvelli frumáætlunar verk-
fræðinganna Eiríks Briem, Gunnars Böðvarssonar og Benedikts Gröndal.

Veturinn 1945--46 var lokið einum áfanga i rannsóknum á virkjunarskilyrðum



tækilegt að virkja þau fallvötn handa Vestfjörðunum fyrst um sinn sökum kostnaðar.
Var þá jafnframt ályktað, að kaupstaðir og kauptún á þessu svæði (Vestfjörðum)
yrðu í þess stað að auka þær rafstöðvar, sem þau eiga heima fyrir hvert um sig
og húa nð þeim fyrst um sinn. Síðar gætu þær rafstöðvar orðið varastöðvar við veitu
út frá Dynjanda eða öðru vatnsorkuveri. einkum þó hinar stærstu þeirra, nefnilega
á Patreksfirði og ísafirði. En það þótti sýnt, að á samveitu um Vestfirðina yrðu vara-
stöðvar nauðsynlegar, með því að ekki má vænta fullkomins öryggis á rafmagns-
línum, sem liggja yfir fjallgarða þessa landshluta.

Sveitarfélögin á Vestfjörðum höfðu frestað nauðsynlegum aukningum og endur-
bótum á rafveitum sínum, þar til vitað yrði um niðurstöður Dynjandarannsóknanna,
og má segja, að komið væri í eindaga fyrir þeim um þessi mál. En nú eru þó flest
þeirra á góðum vegi með að ljúka nauðsynlegum framkvæmdum og hafa komið sér
upp nýjum dísilrafstöðvum eða aukið eldri stöðvar.

Þar var einnig vitað, að Rafveita Ísafjarðar og Eyrarhrepps mundi þurfa að
koma sér upp olíu- eða kolarafstöð. ef ekki fengist raforka frá Dynjandavirkjun-
inni. Við undirbúning þessa var tekinn til athugunar sá möguleiki að sameina raf-
stöðina við gufuvinnslu fyrir hitaveitu um bæinn. Svo sem kunnugt er, nota nokkrar
verksmiðjur hér á landi háþrýstitúrbínur til raforkuvinnslu í sambandi við þá gufu,
sem þær nota til iðju sinnar. Hér á landi hefur ekki neins staðar komið til fram-
kvæmda að sameina raforkuvinnslu hitaveitu til híbýlahitunar á þennan hátt, þótt
skilyrði til þess hafi verið lítilsháttar athuguð. Kostnaður hitaveitunnar sjálfrar
ræður miklu um það, hversu hagkvæm slík fyrirtæld geta orðið, en hann fer aftur
einkum eftir því, hve dreifð er byggðin, sem hita skal upp. Þá er og jafnvægið milli
hita- og raforku þarfarinnar annað grundvallaratriði.

Hinar fyrstu lauslegu athuganir og áætlanir, sem rafveitustjórinn á Ísafirði, Jón
Gauti, og bæjarverkfræðingur þar. Chr. Högh Nielsen, gerðu um gufurafstöð og hita-
veitu á Ísafirði, bentu til þess, að þetta fyrirkomulag gæti orðið hagkvæmt þar. Síðan
hafa verkfr. Benedikt Gröndal, Eiríkur Briem og Gunnar Böðvarsson rannsakað
þetta nánar og gert frumáætlun um rafmagns- og hitaveitu, og hafa áætlanir þeirra,
að því er i fljótu bragði virðist, staðfest það, að slíkt fyrirtæki muni, ef að Iíkum
lætur, verða hagkvæmt fyrir kaupstaðinn. ÞÓ er ástæða til nokkru nánari athugunar
~'missa atriða í þessu sambandi.

Verkfræðingarnir miða áætlanir sinar við það, að íbúa talan á orkuveitusvæði
rafveitunnar sé 4000 og að af þeim íbúafjölda búi 3000 á hinu skipulagða svæði
ísafjarðarkaupstaðar, en tilsvarandi tölur eru nú :1250 og 2300. Hér er því gert ráð
fyrir 18,8 og 23,3% fólksfjölgun. Nú hefur fólksfjölgun á Ísafirði og í Hnífsdal
verið mjög hæg um langan aldur og jafnvel um fólksfækkun að ræða hin síðari árin.
Er því nokkurt vafamál, hvort réttmætt er að byggja áætlanir á svo mikilli fjölgun
sem gert er. Að vísu gera verkfræðingarnir ráð fyrir því, "að fólksfjöldinn mundi
hrátt ná því marki, ef staðurinn hefði upp á þá möguleika og þægindi að bjóða, sem
umrætt fyrirtæki hefði í för með sér". Ég tel, að þessi fullyrðing þyrfti nánari rök-
stuðnings við. Þau almennu þægindi, sem rafmagnið veitir, nægja að sjálfsögðu
ekki til að draga fólk að eða varna því, að það flytji lh- byggðarlaginu, ef atvinnu-
skilyrði eru ekki viðunandi eða jafngóð og annars staðar, og að órannsökuðu máli
er ekki hægt að fullyrða, að aukinn aðgangur að rafmagni bæti atvinnuskilyrði svo,
að það muni hafa veruleg áhrif á fólksfjölgunina.

Ég taldi því rétt, að athugað væri, hvernig afkoma þessa fyrirtækis verður, ef
mannfjöldi á hitaveitu- og raforkuveitusvæðinu helzt óbreyttur frá því, sem nú er.
Hef ég beðið Eirík Briem og Gunnar Böðvarsson þessa, og telst þeim, að tekjur og
gjöld muni þá standast á að öðrum forsendum óbreyttum. Mundi það því ekki verða
fyrirtækinu að falli, þótt fólksfjölgunin á hitaveitusvæðinu yrði minni en áætlunin
gerir ráð fyrir.

Ef ekki er hugsað um samstarf rafveitu og hitaveitu, liggur beinast við að koma
nú upp dísilrafstöð á ísafirði. Þess vegna tel ég þurfa að vera fyrir hendi saman-
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hurðaráætlun um dísilrafstöð, áður en endanleg ákvörðun er tekin um tillögu um
hitaveitu.

Þá er enn eitt atriði, sem benda verður á, að hagnaður sá, sem fram kemur í
áætlun um hitaveitu-rafstöðina, byggist að verulegu leyti á því, að verð olíunnar er
hlutfallslega lægra en kola. Verð hverrar hita einingar er rúmlega helmingi hærra í
kolum en í olíu þeirri, sem hitaveitan mundi nota. Auk þess nýtist olían betur við
hrunann. Vaknar þá sú spurning, hvort ekki megi ná svipuðum sparnaði með því
að kynda í heimahúsum með olíu í stað kola. Nú er að vísu vitað, að á miðstöðvar
í heimahúsum þarf dýrari olíu en á hitaveitustöðina og auk þess fellur á þá olíu
dreifingarkostnaður. ÞÓ taldi ég ekki mega láta hjá líða að gera einnig samanburð
á þessum grundvelli. Hafa þeir Eiríkur Briem og Gunnar Böðvarsson að beiðni minni
gert lauslegan samanburð svo og áætlun um dísilrafstöð, sem áður er á minnzt, og
CI' niðurstöðutölum úr áætlunum þeirra stillt upp í eftirfarandi töflu:

Rekstrarkosnaður
Stofnkostnaður ÁrI. rekstrarkostn. fram yfir hítav,

Alls Erl. gj.e. Alls Erl. gj.e. Alls Erl. gj.e.
1. Hitaveita: 6130000 1900000 2020000 420000 " "2. Dísilrafstöð og

kolakynding: a. 2800000 1300000 2200000 640000 180000 220000
b. 2800000 1300000 2560000 755000 540000 335000

3. Dísilrafstöð og
olíukynding: a. 38'00000 170'0000 2150000 580000 1300'00 16'00'00

b. 380'0000 1700000 2300000 680000 3(}OOO'O 260000

a- og b-liðirnir eru þannig til komnir, að undir a-lið er ekki tekið tillit til þess,
að í hitaveituáætluninni er reiknað með því, að heimilin fái 25% meiri varma en þau
samkvæmt reynslu fá úr eigin miðstöðvum. né heldur reiknað með neinum kynd-
ingarkostnaði. Undir b-liðnum eru þær tölur, sem koma út, ef kolanotkun á heim-
ilum væri aukin um 25% frá því, sem nú gerist, og reiknað með nokkrum kynd-
ingarkostnaði.

Að koma upp dísilrafstöð, sem vinnur jafnmikla raforku (með þeim vatns-
af'lstöðvum, sem fyrir eru) eins og hitaveiturafstöðin kostar samkv. þessu 2800000
krónur,

Með því að skipta jafnframt um til olíukyndingar á heimilum, en það kostur
um 1 000000 kr., má spara 50000 kr. á ári í rekstri, sem allt er gjaldeyrissparn-
aður, og 100'00 kr. að auki.

Loks er með hitaveitunni, sem kostar um 2,3 millj. til viðbótar, hægt samkv.
þessum áætlunum að spara um 130000 kr. á ári í rekstri, og vinnst öll sú upphæð
Í erlendum gjaldeyri og 30000 kr. að auki.

Í báðum tilfellum er árlegur sparnaður um 5% af stofnkostnaðaraukningunni.
en gjaldeyrissparnaður tiltölulega meiri.

Í áætlunum þeim, sem fyrir hendi eru, kemur ekki fram, hver væri stofn-
kostnaður hitaveitu, ef ekki væri raforkuvinnsla í sambandi við hana, en hins
vegar er þó ljóst, að hitaveitan ein með olíuhitun án raforkuvinnslu ber sig ekki
fjárhagslega. Mun láta nærrri, að árleg útgjöld af hitaveitunni án raforkustöðvar
væru um 1.5 millj. krónur, en tekjur af hitasölu eru ekki áætlaðar nema 870000
krónur. Tekjurnar af rafkorkusölunni, sem eru áætlaðar 1,39 millj. krónur á ári,
eru því:

Hinn eiginlegi vinnslukostnaður raforkunnar ca.
Halli hitaveitunnar .
og hinn áætlaði tekjuafgangur .

520000 kr.
600000 -
240000 -

Samtals ca. 1 360 '000 kr.
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í áætlun verkfræðinganna virðist reiknað með því, að árleg orkuvinnsla verði
þannig:

Gufutúrbínan 4 260000 kwst.
250000

1890000
Dísilvélasamstæðan .
Gamla vatnsorkuverið .

6 4(}0000 kwst.

Nú mun láta nærri, að árlegur kostnaður af gamla vatnsorkuverinu (og veit-
unni) og dísilvélasamstæðunni sé um 520000 kr., og svarar þetta þá til þess, að
raforkuframleiðsla guíutúrbínunnar, 4 2ÖO000 kwst. á ári, fáist fyrir "hallann" af
hitaveitunni, 600000 kr. á ári, eða fyrir 14,1 eyri á kwst.

Er þá ekki hægt að fá þessa orku ódýrar á annan hátt?
Tölurnar í töflunni hér að ofan sýna, að þessi orka verður um 33% dýrari fram-

leidd í dísilrafstöð, eða kringum 18,8 aur,jkwst.
En séu nú athugaðar áætlanirnar um virkjun Dynjanda frá marz 1946, sést, að

samkv. þeim gæti sú virkjun afhent 4650 kw. úr aðalspennistöðvum í kaupstöðum
og kauptúnum Vestfjarðanna fyrir alls um 2,1 milljón króna á ári. Meðalverð á kwst.
frú aðalspennistöð við mismunandi nýtingartíma verður þá:

Nýt. tími
4000 klst.
3000
2000

Seld orka
18 600 000 kwst.
13900000
9300000 -

Meðalverð á kwst.
11,3 aur.
15,0
22,5 -

Með þeim 1200 kw., sem eru í orkuverum Ísafjarðarkaupstaðar, mundi vera
s.unvinnu við Dynjanda auðvelt að ná 4(}00klst. nýtingartíma þannig t. d.:

Dynjandi
ísafjörður

4650 kw. í 4000 stundir = 18,6 millj. kwst.
1200 kw. í 1600 stundir = 1,9 millj. kwst.

Saman 5850 kw. 3500 stundir - 20,5 millj. kwst.

Samkvæmt þessu mundi jafnvel hin dýra Dynjandavirkjun geta gefið ódýrari
orku, eða 11,3 aura á kwst., ef hún yrði vel nýtt. Þetta sýnir, hve drjúgar vatnsafl-
stöðvarnar eru, ef þær eru vel nýttar.

En nú kemur ekki til greina að virkja Dynjanda eða annað fallvatn, sem um
munar, it Vestfjörðum í bili, heldur var, eins og áður er nefnt, hugmyndin sú að
koma upp rafstöðvum, sem síðar gætu orðið varastöðvar fyrir Dynjandavirkjun-
ina. Getur þá þessi hin fyrirhugaða hitaveiturafstöð orðið varastöð fyrir vatnsafl-
stöð síðar.

Með varastöð er venjulega átt við stöð, sem að jafnaði stendur ónotuð, en hægt
er að grípa til, ef aðalstöð bilar eða línur slitna. Hin fyrirhugaða hitaveiturafstöð
á ísafirði getur naumast nokkurn tima orðið varastöð fyrir Dynjanda í þessum
skilningi. Hitaveiturafstöðina er ekki hægt að stöðva, nema séð sé fyrir upphitun
á annan hátt. Fyrir fram er varla hægt að reikna með því að hætta raforkuvinnslu
í hitaveitustöðinni, en halda áfram að hita upp með henni, þar sem það er raforku-
vinnsla hitaveitustöðvarinnar, sem réttlætir hana frá fjárhagslegu sjónarmiði, svo
sem að framan er getið. Ef kynda ætti hitaveituna með rafmagni, til þess að stöðva
mætti að fullu olíukyndingu og nota hitaveiturafstöðina sem varastöð. mundi þurfa
6-7000 kw., eða um 10000 hö., en sú virkjun Dynjanda, sem áætlun var gerð um,
var ekki nema 7000 hö. Verð rafmagnsins þyrfti og að vera kringum 3-5
aur,jkwst.

Þessa hitaveiturafstöð verður því ekki hægt að líta á sem framtíðarvarastöð,
heldur verður að reilma með því, að hún gangi ávallt, meðan upphitunar er þörf,
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og framleiði jafnan svo mikið rafafl, sem svarar gufuvinnslunni. Hún verður m. Ö. o.
grunnstöð af vissri gerð. Hún þrengir því markmið Dynjandavirkjunar eða ann-
arrar samvirkjunar fyrir Vestfirði um rúmlega 4 millj. kwst., eða kringum 600000
kr. it ári. Þetta álít ég, að sé rétt að gera sér grein fyrir, þegar ákvörðun er tekin
um byggingu hitaveiturafstöðvarinnar.

Kemur þá og til athugunar, hvernig Ísafjarðarkaupstaður aflar sér raforku til
viðbótar, þegar hitaveiturafstöðin er orðin of lítil, en það getur orðið tiltölulega
fljótlega. Virðist hin líklegasta lausn sú að bæta þá dísilmótorum við í hitaveitu-
rafstöðina. Er þetta þó eitt atriðanna, sem nánari athugunar þarf.

Áætlun verkfræðinganna þriggja um hitaveiturafstöð á Ísafirði nær aðeins til
þeirra mannvirkja, en ekki til athugana á öðrum leiðum til raforkuöflunar, með
því að þessa hafði ekki verið af þeim beiðzt. Eins og bent hefur verið á hér að fram-
an, koma ýmis önnur atriði til athugunar og ýmis sjónarmið til greina. Sú áætlun
er og aðeins frumáætlun, og þarf að sjálfsögðu að gera fullnaðaráætlun, áður en
hafizt er handa um verkið.

Mér virðist og koma til athugunar, hvort ekki verður talið heppilegast að panta
nú þegar dísilsamstæðu af þeirri stærð, sem áætlunin um hitaveiturafstöðina gerir
ráð fyrir, eða nokkru stærri, t. d. 400 kw., jafnframt því að haldið er áfram at-
hugunum um hitaveitu og undirbúningi að henni, ef sú leið þykir heppilegust að
öllu athuguðu.

Virðingarfyllst,

Jakob Gíslason.
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