
Nd. 79. Frumvarp til laga [45. mál]
um nýtt orkuver og nýja orkuveitu rafmagnsveitna ríkisins.

Flm.: Sigurður Bjarnason.

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að fela rafmagnsveitum ríkisins að virkja Fossá i

Hólshreppi í Norður-ísafjarðarsýslu til raforkuvinnslu í 700-1000 hestafla orku-
veri og leggja þaðan aðalorkuveitu til Bolungarvíkur.

2. gr.
Ríkisstjórninni heimilast að taka lán fyrir hönd ríkissjóðs eða ábyrgjast lán,

sem rafmagnsveitur ríkisins taka, að upphæð allt að 3.1 milljón króna, til greiðslu
stofnkostnaðar þeirra mannvirkja, sem um getur í 1. gr. Af þeirri Upphæð má taka
sem lán úr raforkusjóði samkv. 1. lið 35. gr.raforkulaganna allt að 1 milljón króna,
þó eigi meira en sem nemur % hluta af stofnkostnaði mannvirkjanna.

3. gr.
Um stofnun og rekstur orkuvers þess og orkuveitu, sem um ræðir í 1. og 2. gr.,

fer að öðru leyti eftir ákvæðum raforkulaga, nr. 12 2. apríl 1946.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Flm. hefur borizt eftirfarandi áskorun hreppsnefndar Hólshrepps um raforku-
mál Bolungarvíkur:

"Eins og nú er komið málum og með tilvísun til ýtarlegra tilrauna til að leysa
raforkumál Hólshrepps á þann hátt, að lánsfé fengist gegn ríkisábyrgð, sem reynzt
hafa árangurslausar, telur hreppsnefndin nauðsynlegt, að rafveitur ríkisins reisi
orkuver á Reiðhjalla með allt að 1000 ha. virkjun Fossár.

Skorar nefndin því á þingmann kjördæmisins að flytja á Alþingi frumvarp
til laga um, að rafveitur ríkisins reisi orkuver ekki síðar en á næstu 5 árum, og
leggi aðalorkuveitu að Bolungarvík.

Hreppsnefndin hýðst til að láta af hendi endurgjaldslaust mannvirki þau, sem
reist hafa verið á Reiðhjalla, og undirbúningskostnað þann, sem þegar hefur verið
lagður fram vegna mannvirkis þessa."

Áskorunin var samþykkt með 7 shlj. atkv. á fundi nefndarinnar 9. marz HI50.
Það er í samræmi við þessa áskorun, að frv. þetta er flutt. Fara hér á eftir

nokkur helztu atriði úr sögu rafmagnsmála Bolungarvíkur,
Frá 1917 hafa meira og minna reglulegar vatnsmælingar verið gerðar á Fossá

í Hólshreppi með tilliti til raforkuvinnslu. Eru þessar mælingar hin síðari ár a. m. k.
gerðar vikulega. Mælingastaðurinn er á Reiðhjalla, en þaðan er 300 m fallhæð i fyr-
irhugað stöðvarhús.



Árið 1929 var gerð byrjun á virkjun á þessum stað. Byggð var steinsteypu stífla
með rennilokum og öðrum útbúnaði. Er áfram skyldi haldið, brast fjárhagsgrund-
völlur fyrir verkinu. Hafði það þá kostað um kr. 300000.00, sem Hólshreppur hefur
einn orðið að standa undir.

Síðan lá málið niðri um nokkur ár, enda þótt vatnsmælingum héldi áfram.
Þegar aftur tók að birta yfir í efnahagsmálum landsins á stríðsárunum, voru

hafin samtök um að hrinda í framkvæmd virkjun Dynjandisfossanna í Arnarfirði
til raforkuframleiðslu fyrir alla Vestfirði. Var þá um langt skeið ekki rætt um
sérvirkjanir fyrir einstök byggðarlög á þessu svæði. Bolungarvík var aðili að þess-
um samtökum, og var ekki gerð tilraun til að undirbúa sjálfstæða virkjun þann
tíma, enda talið tilgangslaust vegna þeirrar stefnu yfirstjórnar raforkumálanna.
að virkja bæri í einu lagi fyrir stærri svæði.

Um mitt ár 1946 strandaði svo undirbúningur Dynjandisvirkjunarinnar á því,
að hún var talin í áliti raforkumálaskrifstofunnar of dýr og lítt framkvæmanleg
af þeim sökum. Var þar með loku fyrir það skotið, að raforkumál Bolungarvíkur
leystust á þann hátt.

Hreppsnefnd Hólshrepps tók því í ársbyrjun 1947 á ný upp þá stefnu, að leysa
bæri raforkuvandamál byggðarlagsins með virkjun Fossár á Reiðhjalla.

Fól nefndin oddvita, ásamt hr. forstjóra Jóni J. Fannberg og flm. þessa frv.,
að annast undirbúning þeirrar virkjunar og afla fjár til hennar.

Gerði Sigurður S. Thoroddsen verkfræðingur nú frumáætlun um virkjun Foss-
ár í annaðhvort 700 eða 1000 ha. aflstöð. Enn fremur gerði hann teikningar af öll-
um byggingarframkvæmdum virkjunarinnar. Áætlun hans er dagsett 7. febr. 1947.
Hinn 15. febr. sama ár gerði raforkumálaskrifstofan heildaráætlun um virkjunina,
þar sem rafbúnaður er tekinn með ásamt háspennulínu til Bolungarvíkur. Var
kostnaðurinn af 700 ha. virkjun áætlaður 1505 þús. kr., en af 10000ha. virkjun 1745
þús. kr.

Hinn 3. marz 1947 gerði raforkumálaskrifstofan rekstraráætlun fyrir 700 ha.
virkjun. Byggir hún þar á áðurnefndum, undirbúningi og reiknar stofnkostnað
kr. 1655 þús.

Með þessu mátti telja tæknilegum undirbúningi komið svo langt, að næsta
skref gæti verið að ljúka heildarundirbúningi og afla fjár til að hefja framkvæmdir.
Með bréfum landbúnaðarráðuneytisins, dags. 8. og 19. marz 1947, og bréfi fjármála-
ráðuneytisins, dags. 22. marz 1947, til oddvita og hreppsnefndar Hólshrepps var
formlegum undirbúningi síðan lokið.

Bréf fjármálaráðuneytisins er svo hljóðandi:

FJÁR:\fÁLARÁÐUNEYTIÐ
Reykjavík, 22. marz 1947.

Með skírskotun til bréfs landbúnaðarráðuneytisins, dags. 19. þ. m., samþykkir
fjármálaráðuneytið hér með að veita ríkisábyrgð fyrir láni Hólshrepps, allt að 85%
stofnkostnaðar, til að reisa raforkuver við Fossá til raforkuvinnslu handa hrepps-
búum,

Ríkisábyrgðin verður veitt fyrir allt að tveggja milljóna króna láni, samkvæmt
áætlun raforkumála stjóra, og er ábyrgðin jafnframt bundin því skilyrði, að sér-
skuldabréf fyrir öllu láninu verði gefin út, en fjármálaráðuneytið varðveiti bréfin
og afhendi þau jafnóðum og hlutfallslega, eftir því, sem hreppurinn fullnægir skyldu
sinni um 15% framlagið, sbr. 22. gr. raforkulaga nr. 12 frá 1946.

Það er enn fremur skilyrði ráðuneytisins fyrir ábyrgð ríkissjóðs, að ársvextir
af láninu verði eigi hærri en 5%.

F. h. r.
Magnús Gíslason.

Kjartan Ragnars.



Samkvæmt reynslu undanfarinna ára var nú talið, að merkum áfanga væri
náð. Ríkistryggð skuldabréf höfðu fram að þessu selzt jafnóðum. En nú var breyt-
ing á orðin. Þrátt fyrir stöðugar tilraunir síðan og fram á mitt yfirstandandi ár
hefur ekki tekizt að afla nauðsynlegs lánsfjár í þessu skyni. Var lögð áherzla á að
afla Marshallfjár í þessu skyni. En niðurstaðan varð sú, að Bolungarvík varð út
undan. Öllu því fé, sem til rafveitna skyldi varið af Marshallfé, var veitt til tveggja
stórvirkjana fyrir stærstu kaupstaði landsins. Var þar með undirstrikuð sú háska-
stefna, að fjármagni landsmanna skuli nær öllu veitt til sköpunar lífsþæginda i
stærstu kaupstöðunum, en framleiðslustöðvar úti um land látnar sita á hakanum.
Ástæðulaust er að rekja allan þann feril nánar hér, en mikil vinna hefur verið lögð
i þær tilraunir, þótt þær hafi verið án árangurs.

Þess má einnig geta, að Sigurður Þórarinsson jarðfræðingur hefur rannsakað
virkjunarstaðinn og stöðvarhússtæðið og gefið út um það álit, dags. 9. júni 1949.
Telur hann enga verulega hættu á jarðleka á stíflusvæðinu, en gerir ábendingar
um hentugri staðsetningu stöðvarhússins með lítilli tilfærslu.

Hreppsnefnd Hólshrepps sá sér því þann kost vænstan að mælast til þess" að
rafmagnsveitum ríkisins yrði falið með lögum að byggja orkuverið og aðalleiðsl-
una til Bolungarvíkur. En vegna tafa á framkvæmd vatnsvirkjunarinnar hefur
nefndin orðið að fallast á að reisa varaaflstöð þegar i stað til að fullnægja brýn-
ustu orkuþörf næstu ára. Í því skyni hefur hún fest kaup á 3 rafölum, ca. 75 kw. að
stærð hverjum, ásamt einum 200 ha. hraðgengum dieselhreyfli og 2 hæggengum 144
ha. hreyflum. Allar þessar vélar eru keyptar innanlands og hinar 2 síðastnefndu af
atvinnumálaráðuneytinu.

Sömuleiðis er nú unnið að endurbótum á innanbæjarkerfinu i Bolungarvík.
Má telja fullvíst, að það verði fært um að flytja orkuna frá hinni væntanlegu
Fossárvirkjun, þegar hún verður tilbúin til notkunar.

Nýlega hefur kostnaðaráætlun um byggingu orkuversins verið endurskoðuð.
Er kostnaður nú skv. áætlun raforkumálaskrifstofunnar, dags. 29. ágúst 1950::

Orkuver, vélar og rafbúnaður og háspennulína :
Erlendur kostnaður .
Innlendur kostnaður .

1160 þús. kr.
1920 - -

Samtals 3080 þús. kr.

Allar líkur eru enn til þess, að byggð í Bolungarvík dragist saman eða leggist að
miklu leyti í eyði á næstu árum, ef hentug raforka fæst ekki handa kauptúninu,
en það hefur undanfarin ár verið i vexti. Framleiðslustarfsemi er rekin þar af
óvenjulegum þrótti og dugnaði. Hefur svo jafnan verið. íbúar eru nú um 800 í
hreppnum öllum, en þar af mundu a. m. k. 750 njóta rafveitunnar.

Ég tel það vera þjóðarvoða, ef til þess kæmi, að þróttmiklu framleiðslubyggðar-
lagi eins og Bolungarvík væri búinn svo þröngur kostur í þessu efni, að ill' vexti
þess drægi eða það hyrfi úr tölu framleiðslustöðva á Íslandi af þeim sökum. AUt
ég því rétt og skylt að taka upp áskorun hreppsnefndar Hólshrepps, sem að framan
getur, um að Alþingi heimili ríkisstjórninni að fela rafmagnsveitum ríkisins með
lögum þeim, sem frv. þetta ráðgerir, að reisa aflstöðina í Fossá og leggja háspennu-
línu til Bolungarvíkur.


