
sþ. 155. Tillaga til þingsályktunar [99. mál]
um raforkumál á Snæfellsnesi og í Dalasýslu.

Flm.: Ásgeir Bjarnason, Sigurður Ágústsson, Halldór E. Sigurðsson,
Jón Árnason, Pétur Pétursson,

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um, að hraðað verði teng-
ingu raforkuvirkjana á Snæfellsnesi við aðalraforkukerfi landsins, og skal því lokið
eigi síðar en árið 1966. Enn fremur skal hraða tengingu rafveitna í Dalasýslu við
aðalorkuveitur.

Greinargerð.
Tillaga þessi er fram komin vegna þess, hve brýn nauðsyn er að sjá þeim, sem

þegar hafa fengið rafmagn, fyrir nægilegri raforku, og ekki síður til þess, að fleiri
njóti raforkunnar en nú á sér stað.

Á Snæfellsnesi er atvinnulíf mjög mikið, fiskimið aflasæl og ræktunarlönd víð-
áttumikil og góð. Þar hefur fólki fjölgað ört, enda mjög mikil og sívaxandi fram-
leiðsla á landi og sjó.

Fossárvirkjunin í nánd við Ólafsvík. sem er eina vatnsvirkjunin á Snæfellsnesi,
er ekki nægjanlega aflmikil til að veita það rafmagn, sem talið er að þurfi á næst-
unni á Snæfellsnesi.

Til að bæta úr þessu hafa einkum verið nefndar þrjár leiðir. Hin fyrsta er að
tengja saman Andakílsárvirkjun og Fossarvirkjun. Önnur leiðin er að koma upp
stórum dísilvélasamstæðum í kauptúnum á nesinu, og er það talin ódýrasta leiðin í
bili, en ekki varanleg. Þriðji möguleikinn er að virkja Hraunsfjarðarvatn, en það
er talið óhagstætt vegna þess kostnaðar, sem 2000 eða 3000 kw. rafvirkjun hefur í
för með sér, og er því ekki, eftir upplýsingum frá raforkumála stjóra, gert ráð fyrir
að ráðast í þá framkvæmd í náinni framtíð.

Þar sem í ráði er að tengja saman öll stærstu orkuver landsins til þess að nýta
raforkuna betur, þá finnst okkur flm. þessarar tillögu vera hyggilegast, þegar á allt
er litið, að leggja til, að hraðað verði samtengingu þeirra orkuvera, sem eru stytzt
hvort frá öðru, eins og Fossárvirkjun og Andakílsárvirkjun, enda er þegar búið að
tengja Andakílsárvirkjun Sogsvirkjuninni, svo að þarna yrði aðeins um framhald
að ræða á því, sem gera skal og þegar er byrjað á.

Á þennan hátt er auðvelt að sjá því fólki fyrir rafveitu, sem búsett er á leiðinni
frá Borgarnesi og vestur um Mýrar og á sunnanverðu Snæfellsnesi, auk þess sem
íbúar Stykkishólms (sem nú hafa dísilrafstöð) og að nokkru þeir, sem byggja
Helgafellsveit, mundu einnig fá varanlega raforku um leið. Það er talið, að Fossár-
virkjunin ásamt þeim dísilvélum, sem nú eru notaðar, muni ekki geta veitt nægj-
anlega raforku fyrir nálægar sveitir nema í 3-4 ár, svo að það er timabært að taka
ákvörðun í þessum efnum, bæði fyrir þá, sem um framkvæmdina eiga að sjá, og
ekki síður fyrir hina, sem orkunnar eiga að njóta, svo að þeir geti hafið nauðsyn-
legan undirbúning.

Í Búðardal er dísilrafstöð, sem hefur verið stækkuð fyrir skömmu, og er komin
rafveita þaðan um nágrennið og fyrirhugað að halda áfram með rafveituna um sunn-
anverða Dali og ef til vill hluta af Skógarströnd.

Árið 1955og áður var mjög um það talað að leiða rafveitu frá Þverá í Steingríms-
firði til Búðardals. eins og eftirfarandi lagagrein ber með sér, er var samþykkt árið
1956 og fjallaði um breytingu á lögum um ný orkuver og nýjar orkuveitur raf-
magnsveitna ríkisins:

"Við e-lið 1. gr. laga nr. 55/1954 bætist orðin: eða leggja aðalorkuveitu frá orku-
verinu við Þverá í Steingrímsfirði til Króksfjarðarness, til þess að veita þaðan raf-
orku um nálæga hreppa og suður um Dalasýslu, enda sé tryggt, að eftir sem áður sé
nægileg raforka fyrir orkusvæði Þverár í Strandasýslu."

Það heyrir til hinni svonefndu tíu ára áætlun að leggja rafmagn um mesta
þéttbýlið í Dalasýlsu (Saurbæinn og suðurhluta sýslunnar). Þótt i bili að minnsta
kosti hafi verið hætt við að fara með rafveituna frá Þverá nema i Saurbæ, þá er
ekki útilokað, að í framtíðinni verði sú virkjun tengd aðalorkuveitu landsins, þegar
suðurhluta Dalasýslu, sem nú hefur raforku frá dísilrafstöð, verður séð fyrir varan-
legri raforku. Vera má, að Skógarströndin, sem er strjálbýl nú, falli þá undir raf-
orkukerfið, þótt erfitt sé að spá um það, þar sem allt er breytilegt og ekki sízt
á hinu tæknilega sviði. Með framkvæmd framangreindrar tillögu teljum við flutn-
ingsmenn, að trygging sé fengin fyrir því, að íbúar hlutaðeigandi landsvæðis fái
varanlega lausn á raforkumálum sínum, jafnframt því sem fleiri munu njóta raf-
orkunnar en ella væri.


