
sþ. 590. Tillaga til þingsályktunar [262. mál]
um raforkumál.

(Lögð fyrir Alþingi á 92. löggjafarþingi, 1971-1972.)

Alþingi ályktar eftirfarandi:
1. Stefnt skal að því, að öll meginraforkuvinnsla og raforkuflutningur i landinu

verði í höndum eins aðila, að því að raforkukerfi einstakra landshluta verði
tengd saman og að því að verð á raforku verði sem næst því að vera hið sama um
land allt. Að þessum markmiðum skal unnið í áföngum sem hér segir:
a) Unnið skal að því, að raforkuvinnslufyrirtæki í hverjum landshluta samein-

ist og stofnuð verði þar fyrirtæki, er hafi með höndum raforkuvinnslu, flutn-
ing rafmagns milli héraða og heildsölu til dreifiveitna. Fyrirtæki þessi verði
sameign ríkissjóðs og þeirra sýslu- og sveitarfélaga á svæðinu, sem þess óska
og verðmæti leggja fram. Eignarhluti ríkissjóðs má aldrei verða minni en
50% í hverju þessara fyrirtækja.

b) Ríkisstjórnin skal þegar taka upp samninga um, að Laxárvirkjun, Skeiðsfoss-
virkjun og raforkuver á Norðurlandi í eigu Rafmagnsveitna ríkisins samein-
ist og myndi landshlutafyrirtæki skv. tl. 1 a með þátttöku þeirra sýslu- og
sveitarfélaga á þessu svæði, er þess óska og verðmæti leggja fram. Ríkis-
stjórninni sé þá heimilt, ef með þarf, að leggja fram fé til fyrirtækis þessa,
þannig að eignarhluti ríkissjóðs verði minnst 50%.

Ríkisstjórnin skal taka upp samninga við eigendur raforkuvera í öðrum
landshlutum um sameiningu þessara fyrirtækja við önnur raforkuver og
myndun landshlutafyrirtækja með þátttöku þeirra sýslu- og sveitarfélaga á
þessum svæðum, er þess óska og verðmæti leggja fram. Ríkisstjórninni sé þá
heimilt, ef með þarf, að leggja fram fé til slíkra landshlutafyrirtækja, þannig
að eignarhluti ríkissjóðs verði minnst 50% í hverju fyrirtæki.

e) Landshlutafyrirtæki þau, er um ræðir í a-lið, myndi ásamt ríkissjóði sameig-
inlegt fyrirtæki, er hafi ákvörðunarvald um byggingu og staðsetningu nýrra
orkuvera og Ilutningalína, gerð orkusölusamninga og heildsöluverð raforku.
Fyrirtæki þetta getur sjálft reist raforkuver og flutningalínur, átt mannvirki
þessi og rekið þau. Sama gildir um raforkuver og flutningalínur, er það kann
að eignast á annan hátt með kaupum eða samruna landshlutafyrirtækja við
hið sameiginlega fyrirtæki. Eignarhluti ríkissjóðs i fyrirtæki þessu verði eigi
minni en 50%. Fyrirtæki þetta má stofna, þótt eigi sé lokið stofnun lands-
hlutafyrirtækjanna í öllum landshlutum.

2. Stefnt skal að því, að dreifing raforku og sala til almennrar neyzlu verði 1 stærri
rekstrareiningum en þorri dreifiveitna er nú. Skal að þessu markmiði unnið i
áföngum sem hér segir:
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a) Rafmagnsveitum ríkisins verði skipt í landshlutaveitur með landfræðilegum
mörkum, er hafi stjórn í héraði og séu sjálfstæðar rekstrareiningar, en með
sameiginlega heildarstjórn í Reykjavík.

b) Heildarstjórn Rafmagnsveitna ríkisins hafi á hendi yfirstjórn landshluta-
veitna, t. d. geri fyrir þær samninga um kaup á raforku, annist fjármögnun
til nýrra framkvæmda, veiti tækniþjónustu og hafi ákvörðunarvald um meiri
háttar framkvæmdir. Þar til landshlutafyrirtæki til raforkuvinnslu hafa verið
stofnuð, sbr. tl. 1 a, skulu Rafmagnsveitur ríkisins hafa á hendi rekstur þeirra
orkuver a og flutningslína, sem þær nú eiga.

e) Gefa skal sýslu- og sveitarfélögum á hverju landshlutaveitusvæði, sem þess
óska og verðmæti leggja fram, kost á að gerast meðeigendur að landshluta-
veitu með þeim skilyrðum, sem sett kunna að verða. Eignarhluti ríkissjóðs
skal þó aldrei vera minni en 50%.

d) Rafmagnsveitur ríkisins skulu taka upp samninga við rafveitur í eigu sveit-
arfélaga um sameiningu þeirra við landshlutaveitur. Eignarhluti ríkissjóðs
skal þó eigi vera minni en 50%. Heimilt er þó, að eignarhluti ríkissjóðs sé
minni, ef um er að ræða sameiningu við stórar sveitarfélagarafveitur á svæð-
um, sem hafa yfir 10000 íbúa. Þær sveitarfélagarafveitur, sem ekki óska
slíkrar sameiningar, skulu hafa rétt til að starfa áfram með óbreyttu skipu-
lagi eða sameinast öðrum sveitarfélagarafveitum, þar sem henta þykir og svo
um semst.

Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.
Hinn 18. nóvember s. l. skipaði iðnaðarráðherra Magnús Kjartansson nefnd sér

til ráðuneytis um endurskoðun á skipulagsmálum raforkuöflunar og raforkudreif-
ingar hérlendis.

f nefndinni áttu sæti:
Jakob Gíslason, orkumálastjóri, formaður,
dr. Jóhannes Nordal, seðlabankastjóri,
Árni Snævarr, ráðuneytisstjóri,
Benedikt Sigurjónsson, hæstaréttardómari,
Sigurður Thoroddsen, verkfræðingur,
Jakob Björnsson, deildarverkfræðingur,
Guðjón Guðmundsson, skrifstofustjóri.
Á athugunum þessarar nefndar er eftirfarandi greinargerð byggð:

I. ALMENNUR INNGANGUR
Það hlýtur að vera meginstefna stjórnvalda á hverjum tíma, að nýta sem bezt

náttúruauðlindir landsins, þannig að þær verði til sem mestra hagsbóta fyrir lands-
menn. Ein af aðalauðlegðum Íslands er náttúruorka landsins, fallafl vatns og jarð-
varmi.

Fyrsta aldatug Íslandsbyggðar notuðu ÍSlendingar næstum eingöngu dýrafl, það
er sitt eigið vinnuafl og afl húsdýra sinna. Vindafl var lítið eitt notað til að knýja
skip.

Nú er þetta breytt. Íslendingar, sem aðrir, hafa lært að beizla náttúruorku lands
síns og notfæra sér hana.

Raforka er það form orku, sem mest er nú notað. Til framleiðslu raforku þarf
aflgjafa. Þessa aflgjafa höfum við í formi vatnsafls og jarðvarma. Virkjun þessara
aflgjafa er tiltölulega auðveld og hefur þá miklu kosti fram yfir vinnslu raforku úr
eldsneyti að mengunarhætta er óveruleg og umhverfisspilling lítil.

Áætlað hefur verið að hagnýtt virkjanlegt vatnsafl á Íslandi sé um 28000 GWh/
ári, þar af sé nú þegar virkjað um 2300GWh/ári, eða 8.2%.

Áætlað er, að hagnýttur virkjanlegur jarðvarmi sé af svipaðri stærð og vatnsaflið.
og er nýtingu hans álíka á veg komið og vatnsaflsins.
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Heildarraforkuvinnslan á Íslandi árið 1971 var 1592 GWh eða 7780 k'Wh/fbúa,
Hliðstæðar tölur fyrir árið 1969 (nýrri tölur eru ekki tiltækar) fyrir nokkur lönd

eru:
Noregur .
Kanada .
Svíþjóð .
Bandaríkin .
Luxemburg .
Sviss .
Finnland .
Bretland .
V.-Þýzkaland .
Danmörk .
Frakkland .

14620 kWhjíbúa
9150
7740
7620
712(}
4240
4120
4040
3570
2700
2600

Vegna stærðar landsins, landslags og strjálbýlis er vinnsla og dreifing raforku af
ýmsum ástæðum erfið. Er í þessu sambandi rétt að minnast þess, að íbúafjöldi á ís-
landi er um 2 á ferkm. Þessi byggð er þó mjög misskipt. Á svæðinu frá Hvalfjarðar-
botni að Fúlalæk (þ. e. í Sunnlendingafjórðungi) búa 67.4% þjóðarinnar.

Til samanburðar má benda á að íbúafjöldi á ferkm er 8 í Noregi (1970) og 19
í Svíþjóð (1970).

Svo sem nánar verður vikið að síðar er öll raforkuvinnsla á íslandi, sem máli
skiptir í höndum opinberra aðilja og samtaka þeirra.

II. YFIRLIT YFIR ÞRÓUN ÍSLENZKRAR LÖGGJAFAR
UM RAFORKUMÁL

Á síðustu áratugum nítjándu aldar varð mönnum ljóst, að hagkvæmt var að
framleiða rafmagn með vatnsafli. Hófst þá brátt kapphlaup innlendra og erlendra
aðilja um að ná réttindum yfir íslenzkum fallvötnum. Opinberir aðiljar virðast þó
í upphafi hafa látið sig þessi mál litlu skipta. Fyrsta raforkuverið knúið vatns-
afli tók þó til starfa árið 1904 í Hafnarfirði og var þá lögð rafveita til 16 húsa þar.

Fyrsta löggjöfin, sem hér skiptir máli er lög nr. 55 22. nóvember 1905, Um tak-
mörkun á eignar- og umráðarétti á fossum á Íslandi, um eignarnám á fossum o. fl.
Með lögum þessum var bannað, að aðrir en menn heimilisfastir á Íslandi og íslenzk
félög eignuðust fossa á íslandi nema til kæmi sérstakt leyfi konungs. Leyfi til að
eignast fossa og nota þá skyldi aldrei veitt til lengri tíma en 100 ára og að þeim tíma
liðnum skyldi foss og afl stöð verða eign landssjóðs án endurgjalds. Þegar 50 ár væru
liðin af leyfistímanum skyldi landssjóður hafa rétt til að kaupa foss og afl stöð með
sérstökum kjörum. Þá skyldi leyfishafi vera skyldur til, að kröfu landsstjórnar. að
láta af hendi allt að 10% af starfsaflinu, 5% til landsins og 5% til sveitar fyrir
gjald, sem væri miðað við framleiðslukostnað að viðbættum 10 % ágóða.

Vatnsaflknúið raforkuver og rafveita var byggð á Eskifirði 1911, á Siglu-
firði 1912, á Seyðisfirði 1913 og sama ár að Vík í Mýrdal.

Með lögum nr. 28 20. október 1913 um rafmagnsveitu í kaupstöðum og kaup-
túnum, voru fyrst sett ákvæði um almenningsrafveitur í þéttbýli. Með lögum þessum
var sveitarstjórnum í kaupstöðum og kauptímum veitt heimild til að dreifa raforku
um sveit sína og selja þar rafmagn. Þá var ráð fyrir því gert, að sveitarstjórnir gætu
áskilið sér einkarétt til að selja rafmagnslampa og önnur rafmagnstæki í sveit
sinni.

Þótt lög nr. 28/1913 væru um margt merkileg virðast menn þegar í upphafi
hafa verið óánægðir með þau og giltu þau aðeins 'Skamma hríð. Voru þau felld úr gildi
með lögum nr. 51 3. nóvember 1915 um rafmagnsveitur. Samkvæmt þessum lögum
skyldi einkaréttur sveitarstjórna til rafvæðingar ná til allra sveita, en sveit er i lög-
unum skilgreind sem kaupstaður, kauptún eða hreppur, "þar á meðal Vestmanna-
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eyjar". Einstaklingum og fámennum hópum var þó heimilað að leggja rafveitur
til eigin þarfa. Sveitarstjórnum var leyft með samþykki stjórnarráðsins, að fram-
selja þennan einkarétt sinn til einstaklinga eða félaga, þó eigi í lengri tíma en 20 ár.

Rétt er að geta hér laga nr. 73 27. júní 1921, þar sem ríkisstjórninni var heim-
ilað að láta á kostnað ríkissjóðs framkvæma rannsóknir og áætlanagjörð að virkj-
un Sogsfossanna til orkunýtingar, veitu orkunnar til notenda, þar á meðal gerð orku-
veitna til almenningsþarfa.

Með vatnalögunum nr. 15 20. júní 1921 náðist merkur áfangi í orkumálum Ís-
lendinga og reyndar fleiri málum. Með þessum lögum var meginhluti laga nr. 55/1907
felldur úr gildi svo og lög nr. 51/1915. Í vatnalögunum er ákveðið, að enginn megi
virkja fallvatn, sem hafi meira en 500 eðlishestöfl nema að fengnu leyfi ráðherra.
Í lögunum er gert ráð fyrir að sveitarfélög eða sérstök félög byggi orkuver og orku-
veitur og reki þau. Frumvarpi að vatnalögunum fylgdu frumvarp að vatnsorkusér-
leyfislögum, en eigi voru þau samþykkt þá. ,

Lög um vatnsorkusérleyfi eru nr. 46 27. júní 1925. I lögum þessum er gert ráð
fyrir, að innlendir aðiljar geti fengið sérleyfi til að virkja vatnsafl til orkufram-
leiðslu að fullnægðum ýmsum skilyrðum. Sérleyfið skyldi eigi gilda til lengri tíma
en 50 ára. Með þessum lögum voru þau ákvæði 1. nr. 55/1905, sem enn voru í gildi,
felld úr gildi.

Með lögum nr. 7 15. júní 1926 var öllum sveitarstjórnum veittur einkaréttur
til að stofnsetja raforkuver til almenningsþarfa, önnur en vatnsorkuver og starf-
rækja þau innan sveitar, en til starfrækslu utansveitar skyldi fá til leyfi ráðherra.

Þess er rétt að geta hér, að með lögum nr. 48 15. júní 1926 var ráðherra heimilað
að veita tveimur dönskum félögum sérleyfi til að virkja ár í Arnarfirði og hefja þar
iðnrekstur. Ekkert varð úr framkvæmdum þessum. Löngu síðar keypti ríkissjóður
vatnsréttindi þau, er félög þessi höfðu aflað sér á svæði þessu.

Þá var með lögum nr. 26 31. maí 1927 ráðherra heimilað að veita félaginu Titan
leyfi til að virkja Urriðafoss í Þjórsá. Ekkert varð af framkvæmdum, en Titan lét
gera þar miklar rannsóknir og áætlanir, sem síðar komu Íslendingum til góða, en
ríkissjóður keypti löngu síðar öll réttindi Titans við Þjórsá, Segja má, að þar með
sé lokið þeim þætti raforkuvinnslu á íslandi, að erlendum aðiljum væri veitt sér-
leyfi til virkjana.

Á Alþingi 1928 var samþykkt þingsályktun um að skora á ríkisstjórnina að
undirbúa rafveitu til almenningsnota með vatnsafli úr Árbæjarfossi eða Tungu-
fossi íRangám.

Með lögum nr. 28 23. júní 1932 um undirbúning á rafveitum til almenningsþarfa,
var vegamálastjóra falið að gera heildarrannsókn og tillögur um raforkuveltur til al-
menningsþarfa og gera sér grein fyrir hvaða fallvötn væru hentugust til virkjana í
hverjum landshluta.

Á sama ári var gerð nokkur breyting á lögum nr. 7/1926 um raforkuvirki og lögin
síðan endurútgefin, sem lög nr. 83/1932.

Með lögum nr. 82 19. júní 1933 var Reykjavíkurbæ heimilað að reisa raforkuver
við Sogsf'ossa. Var gert ráð fyrir, að Sogsvirkjun seldi raforku til Rafmagnsveitu
Reykjavíkur og almenningsnota í nærliggjandi sveitum fyrir kostnaðarverð að við-
bættum 10%. Þá var gert ráð fyrir því, að þegar vatnsaflið hefði verið virkjað að
meiru en hálfu leyti skyldi ríkissjóður gerast eignaraðili.

Bæjarstjórn Siglufjarðar var með lögum nr. 98 3. mai 1935 veitt leyfi til að
virkja og reisa raforkuver við Fljótaá. Gert var ráð fyrir, að tveir hreppar í nánd
við virkjunarstað tækju þátt í virkjuninni. Virðist miðað við, að hreppar þessir
gætu fengið rafmagn á kostnaðarverði að viðbættum 6%.

Með lögum nr. 42 13. júní 1937 var Akureyrarkaupstað veitt leyfi til að virkja
Laxá í S.-Þingeyjarsýslu. Raforku skyldi selja til Akureyrar, en umframorku skyldi
mega selja nærliggjandi héruðum á kostnaðarverði að viðbættum 10%, þó aldrei fyrir
hærra verð en greitt væri fyrir raforku á Akureyri miðað við sama afhendingarstað.

Á árinu 1940 voru sett almenn lög um eignar- og notkunarrétt jarðhita nr. 98
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14. maí 1940. Var ríkinu þar veittur réttur til að rannsaka hveraorku hvar sem væri
á landinu. Þá var þar boðið, að um rafmagnsveitur og rafstöðvar, sem notuðu jarð-
hita, skyldi fara eftir reglum vatnalaganna og laga um raforkuvirki.

Með lögum nr. 16 15. maí 1942 voru stofnaðar rafveitur ríkisins, sem skyldu
hafa það hlutverk að afla almenningi raforku, bæði með því að vinna hana sjálfar
og kaupa af öðrum orkuveitum. Þá var með lögum nr. 45 30. júní 1942 ríkisstjórn-
inni heimilað að veita félagi sérleyfi til að veita raforku frá Soginu að Selfossi,
Eyrarbakka og Stokkseyri.

Enn voru á árinu 1942 sett lög nr. 91 25. september um raforkusjóð, sem skyldi
hafa það hlutverk að stuðla að rafvæðingu landsins.

Með lögum nr. 114 30. desember 1943 voru gerðar nokkrar breytingar á lögum
nr. 98/1940 um eignar- og notkunarrétt jarðhita. Var þar m. a. ákveðið, að kostnaður
við jarðboranir vegna sveitarfélaga skyldi greiðast að hálfu úr ríkissjóði.

Með lögum nr. 52 3. marz 1945 var ríkisstjórninni heimilað að koma upp aðal-
orkuveitu frá Hafnarfirði um Reykjanesskaga, frá Sogsvirkjun til Selfoss, Hvera-
gerðis, Eyrarbakka, og Stokkseyrar svo og til Þykkvabæjar. Enn fremur frá Akur-
eyri til Dalvíkur og Hrísey jar og frá Laxárvirkjun til Húsavíkur og Reykjahverfis.
Rekstur raforkuveitna þessara mátti ríkisstjórnin fela opinberum aðiljum þar á
meðal sveitarstjórnum.

Með raforkulögum nr. 12 2. apríl 1946 var gerð heildarskipan þessara mála. Er
þar fram tekið, að ríkið hafi eitt heimild til að reisa og reka orkuver stærri en 100
hestöfl. ÞÓ sé ráðherra heimilt að leyfa sveitarfélagi eða öðrum að reisa og reka raf-
orkuver, allt að 2000 hestöfl að stærð, ef aðrar rafveitur óski ekki eða geti ekki selt
nægilega raforku. Þá voru með lögum þessum stofnaðar Rafmagnsveitur ríkisins,
sem hafa skyldu það verkefni að afla almenningi og atvinnuvegunum nægrar raf-
orku og á sem hagfelldastan hátt. Þá var Rafmagnsveitum ríkisins veittur einkaréttur
til að selja raforku í heildsölu. Þá var Reykjavík, Akureyri og Ísafirði svo og
Andakílsárvirkjun heimilað að selja héraðsrafmagnsveitum sínum svo og Rafmagns-
veitum ríkisins raforku í heildsölu.

Í lögunum er gert ráð fyrir því sem aðalreglu, að héraðsrafmagnsveitur annist
dreifingu raforku og sölu til neytenda. Bæði sveitarfélög, einstaklingar og félög geti
fengið einkarétt til orkudreifingar. Þar sem slíkur einkaréttur ekki hafi verið veittur,
hafi héraðsrafmagnsveitur ríkisins þennan rétt. Það fyrirtæki var hugsað sem
undirfyrirtæki Rafmagnsveitna ríkisins. Með raforkulögunum voru felld úr gildi lög
nr. 46/1925 um vatnsorkusérleyfi, lög nr. 28/1932, lög nr. 83/1932, lög nr. 16/1942.

Með lögum nr. 28/1946 um virkjun Sogsins voru eldri ákvæði felld niður. Var
nú ákveðið að ríkissjóður gæti gerzt eignaraðili að þeim virkjunum ef hann óskaði.

Sett voru ný lög um Laxárvirkjun nr. 54 25. maí 1949. Í hinum nýju lögum var
gert ráð fyrir að ríkissjóður gerist eigandi að hálfu að orkuveri þessu.

Með lögum nr. 53 21. apríl 1954 um viðauka við raforkulög nr. 12/1946 var ákveðið,
að ríkisstjórnin legði fram á næstu 10 árum 250 milljón krónur, að minnsta kosti, til
þess m. a. að koma upp raforkuverum utan orkuveitusvæða Sogs- og Laxárvirkjana.
gera aðalorkuveitur og dreif'iveitur og vinna að virkjunarrannsóknum.

Með lögum nr. 55 29. marz 1961 var stofnaður jarðhitasjóður til að bera kostnað
af jarðhitarannsóknum.

Með lögum nr. 59 20. maí 1965 var stofnað fyrirtækið Landsvirkjun, sem er helm-
inga félag ríkissjóðs og borgarsjóðs Reykjavíkur. Tilgangur fyrirtækis þessa er að
selja raforku í heildsölu til rafveitna og iðjufyrirtækja. Landsvirkjun tók við orku-
verum Reykjavíkurborgar og orkuverum Í sameign ríkissjóðs og borgar sj óðs. Það
skyldi reisa orkuver við Búrfell og víðar við Þjórsá. Orkuveitusvæði þess nær frá
austurmörkum Víkur í Mýrdal og vestur og norður að norðurmörkum Mýrasýslu
(Reglug. 115/19664. gr.). Í lögum þessum er gert ráð fyrir, að Laxárvirkjun geti sam-
einazt Landsvirkjun, deigendur Laxárvirkjunar ákveða svo.

Þá voru á árinu 1965 sett ný lög um Laxárvirkjun nr. 60 20. maí 1965. Laxárvirkj-
un skyldi vera sameignarfélag ríkissjóðs og Akureyrarkaupstaðar, þar sem ríkis-
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sjóður ætti 35% en Akureyrarkaupstaður 65%. Gert var þó ráð fyrir að ríkissjóður
gæti aukið eignarhluta sinn í helming.

Með lögum nr. 58 29. apríl 1967 voru öll eldri lög um raforkulög felld úr
gildi. Í lögum þessum er boðið, að til þess að reisa og reka raforkuver stærri en
2000 kW þurfi leyfi Alþingis. Til að reisa og reka raforkuver 200-2000 kW þurfi
leyfi ráðherra. ÞÓ megi reisa og reka varastöð allt að 1000 kW án sérstaks leyfis.
Í lögum þessum er gert ráð fyrir, að héraðsrafmagnsveitur geti fengið einkarétt til
raforku dreifingar um tiltekin svæði. Sveitarstjórnir hafi forgangsrétt til að reka
slíkar rafveitur, en veita megi einstaklingum og félögum slíkan einkarétt. Rafmagns-
veitur ríkisins hafi einkarétt til að reka rafveitur ef aðrir hafi eigi fengið slíkan
einkarétt. Rafmagnsveitum ríkisins er almennt falið það hlutverk að framleiða, dreifa
og selja raforku hvort heldur er í heildsölu eða smásölu.

Á fylgiskjali 2 er sýnt Iínurít (3. mynd) yfir afl og orkuvinnslu almenningsraf-
stöðva á Islandi 1920-1970. A fylgiskjali 4 er gerð nánari grein fyrir þróun Raf-
magnsveitna ríkisins.

III. YFIRLIT YFIR STÖÐU ÍSLENZKRA RAFORKUMÁLA NÚ.

Í fylgiskjali 1--3 er að finna ýmsar tölulegar upplýsingar; myndir og yfirlit
er sýna stöðu raforkumála á Íslandi nú. Hér verða rakin meginatriði þess sem þar
er að finna.

1. Orkulindir og nýting þeirra.

Ísland ræður yfir miklum orkulindum í formi vatnsorku og jarðvarma. Talið
er, að tæknilega nýtanleg vatnsorka á Íslandi sé 35000 GWh/ári (gígawattstundir
á ári = milljónir kílowattstunda á ári). Af því er sem stendur talið líklegt að muni
borga sig að virkja um 28000 GWh/ári. Þessi síðarnefnda tala er þó býsna óviss
og á vafalaust eftir að breytast eftir því sem rannsóknum miðar áfram, auk þess
sem það getur verið háð margvíslegum ytri aðstæðum hvað borgar sig að nýta af
vatnsorku.

Orkuvinnslan árið 1971 nam alls 1592 GWh eða 5.7% af þessum 28000 GWh.
Þegar lokið er þeim framkvæmdum í virkjunarmálum, sem nú standa yfir við Búr-
fell, Þórisvatn, Laxá og Lagarfoss verður vinnslugeta vatnsaflsstöðva á Íslandi
komin í um 2300 GWh/ári eða 8.2% þeirrar vatnsorku, sem talið er borga sig að
virkja. Með Sigölduvirkjun munu þessar tölur hækka í 3200 GWh/ári og 11.4%.
Vinnslan 1971 er minni en samsvarar vinnslugetu núverandi vatnsaflsstöðva, enda
skammt síðan lokið var við fyrri áfanga Búrfells.

Álitið er, að sem efnahagsleg orkulind sé jarðhitinn af svipaðri stærðargráðu
og vatnsorkan. Nýting hans er álíka á veg komin hlutfallslega og vatnsorkunnar.

Það er ljóst af þessu að geysimikil verkefni eru framundan í nýtingu orku-
linda landsins til efnahagslegs ábata fyrir þjóðina.

Eins og yfirlitskortin á fylgiskjali 1 sýna eru orkulindirnar dreifðar um landið.
Aðstaða til hagkvæmrar nýtingar þeirra er mismunandi eftir staðháttum og aðstæð-
um, en einnig og ekki sízt eftir stærð orkumarkaðarins. Í því efni er aðstaðan lang-
bezt á Suðvesturlandi. Öflugt flutningskerfi fyrir raforku milli landshluta myndi í
rauninni skapa sameiginlegan orkumarkað á öllu því svæði sem það nær til og þar
með gera auðveldari virkjanir utan Suðvesturlands, sem á annað borð eru hag-
kvæmar.

2. Raforkuvinnslan nú.
Sem fyrr segir nam raforkuvinnslan 1592 GWh árið 1971. Hefur hún aukizt mjög

ört undanfarið, einkum vegna tilkomu álversins í Straumsvík. (Sjá línurit á 3.
mynd á fylgiskjali 2 er sýnir þróunina undanfarna áratugi).
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Af þessu magni fóru 899 GWh til svonefndrar "stórnotkunar", fyrst og fremst
álvinnslunnar, en 693 GWh til almennra nota. Vinnslan fyrir almenn not hefur
vaxið um 5.8% á ári til jafnaðar 1958---1970. Þegar hefur verið samið um hátt í
200 GWhjári (talið í orkuveri, þ. e. flutningstöp meðtalin) viðbótarorku til íSAL,
vegna stækkunar verksmiðjunnar í Straumsvík.

Raforkuvinnslan árið 1971 skiptist þannig eftir landssvæðum:
Landsvirkjunarsvæðið 1372 GWh 86.2%
Laxárvirkjunarsvæðið 120 7.5%
Grímsárvirkjunarsvæðið 25 1.6%
Vestfirðir 22 1.4%
Norðurland vestra 18 1.1%
Aðrir hlutar landsins 35 2.2%

Öll raforkuvinnslufyrirtæki á íslandi eru í opinberri eigu. Er eignarformið
þrennskonar, (1) ríkiseign; (2) eign sveitarfélaga; (3) sameign ríkis og sveitarfélaga.
Árið 1971 skiptist orkuvinnslan þannig eftir eignarformi:

Orkuver í ríkiseign unnu 5.3%
Orkuver í eigu sveitarfélaga unnu 3.0%
Orkuver í sameign unnu ;...... 91.7%

Samtengingar orkuvera og samrekstur orkuvera eru skemmra á veg komin á
Íslandi en í öðrum þróuðum löndum, líklega mest sökum strjálbýlis og ójafnrar
byggðadreifingar í landinu. Samtengd kerfi til raforkuvinnslu ná þó yfir einstaka
landshluta (sjá nánar fylgiskjal 2).

3. Raforkudreifingin nú.
Vinnsla og dreifing raforku CI' tvennskonar starfsemi og um margt ólík hvor

annarri, einkum þar sem vinnslan fer fram í stórum. samtengdum vinnslukerfum
með mörgum orkuverum er sjá mörgum dreifiveitum fyrir orku. þróunin hefur því
allsstaðar orðið sú að skilja þetta tvennt að skipulagslega. þannig að vinnslufyrir-
tækin annast ekki dreifinguna og gagnkvæmt. Hér á landi er þessi þróun langt komin
á aðalbéttbvlissvæðunum.

Öll raforkudreifing til almenningsþarfa á Íslandi er í höndum opinberra fyrir-
tækja. Gagnstætt því sem er um vinnsluna eru engin sameignarfyrirtæki ríkis og
sveitarfélaga starfandi á dreifingarsviðinu. Eitt fyrirtæki. Rafmagnsveitur ríkisíns,
er í ríkiseign; allar aðrar rafveitur eru í eign sveitarfélaga.

Fjöldi rafveitna (dreifiveitna) er samtals 23 ef frá er talin ein sveitarafveita
er starfar við mjög sérstæðar aðstæður. Þær eru mjög misstórar og má eftir stærð
greina þær í 5 flokka (sjá nánar yfirlit á fylgiskjali 3):

1. flokkur 1 rafveita með 98 396 íbúa að meðaltali
2. 1 43213
3. 2 10656
4. 3 5034
5. 16 1271

Eins og sjá má eru langflestar rafveiturnar mjög litlar, jafnvel á íslenzkan
mælikvarða. Þetta er ekki ósvipuð hlutfallsleg stærðardreifing og ríkti til skamms
tíma í násrannalðndunm, m. a. á öðrum Norðurlöndum. Hlutfallslegari mælikvarða er
hér rétt að viðhafa sökum þess að vegna fámennis verða allar íslenzkar rafveitur litlar
borið saman við það sem gerist hjá fjölmennari þjóðum. í þessum löndum hefur
þróunin um nokkurt árabil stefnt að fækkun rafveitna, venjulega með frjálsum
samningum þeirra í milli. með eða án atbeina ríkisvaldsins. Varla fer á milli mála
að samskonar þróun er óhjákvæileg hér í framtiðinni, og það því fremur sem flestar
rafveitur hér verða ávallt "litlar" á mælikvarða annarra þjóða, en á hinn bóginn
gerðar til þeirra svipaðar kröfur og erlendis, þar á meðal um hagkvæmni í raforku-
dreifingu.
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IV. NÁNARI GREINARGERÐ MEÐ EINSTÖKUM LIÐUM
ÞINGSÁLYKTUNARTILLÖGUNNAR

Þingsályktunartillaga sú, sem hér liggur frammi, er til þess að Alþingi ákveði
stefnu þessara mála í framtíðinni og að veita þeim, sem með þessi mál fara, kost á
að kynna sér hugmyndir þær, sem þar eru framsettar. auka við og bæta, eftir því sem
ástæða telst til.

1. Raforkuvinnsla og flutningur.

Markmið það, sem stefnt er að varðandi vinnslu og meginflutning raforku er
það, að um þá starfsemi verði í framtíðinni samstarf milli allra hluta landsins,
þannig að framkvæmd hennar verði í höndum eins sameiginlegs aðila. Eins og al-
kunna er, þá er vatnsafli og jarðhita dreift um allt landið (sbr. yfirlitskortin í fylgi-
skjali 1). Þegar lokið er framkvæmdum við stækkun Búrfells og Laxár, við Lagar-
fossvirkjun og Þórisvatnsmiðlun, lætur nærri að virkj uð séu 8.2% þeirrar vatns-
orku sem nú er álitið að hagkvæmt muni verða að nýta (28000 GWh). Að auki mun
sennilega reynast hagkvæmt að nýta jarðhita til raforkuvinnslu í vissum mæli.
Nýting orkulinda landsins til raforkuvinnslu er því stórt verkefni, svo stórt miðað
við hérlendar aðstæður, að brýna nauðsyn ber til að sameina kraftana ef hagkvæm
nýting þessara auðlinda á að vera möguleg. Þess er að vænta, að hagkvæmast muni
reynast að virkja í stórum einingum, enda þótt minni virkjanir geti einnig átt rétt
á sér þar sem sérstakar aðstæður mæla með þeim. Virkjanir er hagkvæmast að reka
samtengdar. þannig að orkumarkaðurinn sé sem stærstur. Með því móti næst bezt
nýting þeirra og þær geta aðstoðað hver aðra, t. d. í vatnsþurrðar- eða bilanatilvikum.
Sökum þess hve vatnsvirkjanir eru fjármagnsfrekar framkvæmdir ber ríka nauðsyn
til að framkvæmdir á einum stað, í einum landshluta, séu samræmdar samskonar
framkvæmdum á öðrum stað, í öðrum landshluta, þannig að ein taki við af annarri
fremur en að unnið sé að mörgum samtímis. Með slíkri samræmingu er fjármagns-
þörfinni haldið í lágmarki; stuðlað að sem jöfnustum verkefnum fyrir verktaka á
þessu sviði o. s. frv. Allt ber þetta að þeim brunni, að nauðsynlegt sé að til sé í landinu
einn aðili er hafi heildaryfirsýn yfir nýtingu orkulindanna og öflun raforku, annist
skipulagningu þessarar starfsemi og taki allar meiriháttar ákvarðanir.

Enda þótt kostir þess að fela virkjunarmálin einum aðila séu þannig þungir á
metunum, þá geta þó fylgt vissir ókostir ef ekki eru gerðar ráðstafanir til að koma
í veg fyrir þá. Er sá veigamestur, að sterk miðstjórn getur átt á hættu að missa eðli-
legt og nauðsynlegt samband við þá sem hún á að þjóna, í þessu tilviki notendur raf-
orkunnar víðs vegar um land. t veg fyrir slíka ókosti má þó koma með því að byggja
miðstjórnarkerfið upp "neðan frá", þ. e. frá notendunum. því er í tillögunni lagt til
að því markmiði samstjórnar á raforkuvinnslunni sem að framan er lýst verði náð
í nokkrum áföngum, og að samstjórnin verði smátt og smátt byggð upp frá notend-
um raforkunnar um land allt.

Lagt er til, að byrjað verði á því að stofna sérstök raforkuvinnslufyrirtæki í
hverjum landshluta, með sameiningu slíkra fyrirtækja sem nú eru starfandi í hverj-
um landshluta fyrir sig. Ekki er hér ákveðið um landfræðileg mörk slíkra fyrirtækja.
Hlýtur slíkt að ráðast nokkuð af því hvernig gengur um samninga til sameiningar
og af ýmsum staðháttum. Má í því sambandi benda á, að nú er Andakilsárvirkjun inn-
an orkuveitusvæðis Landsvirkjunar. Ekki er vitað hvort sameining Landsvirkjunar
og Andakilsárvirkjunar er hugsanleg, eða hvort heppilegra er að skerða nokkuð orku-
veitu svæði Landsvirkjunar og stofna sérstakt fyrirtæki á Vesturlandi.

Gert er ráð fyrir, að þau sýslu- og sveitarfélög á hverju svæði, sem þess óska
og verðmæti leggja fram, geti gerzt eignaraðilar að landshlutafyrirtækjum þessum.
Verðmætaframlag gæti bæði verið í formi virkjana og flutningslína, sem þessir aðilar
eiga, og reiðufé. Þeir, er verðmæti leggja fram munu eiga kost á aðild að stjórnun
fyrirtækjanna. Að öðru leyti þykir ekki tímabært að gera tillögur að reglum um slíka
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stjórnarþátttöku. Gert er ráð fyrir að eignarhluti ríkissjóðs verði ekki minni en helm-
ingur.

Lagt er til, að byrjað verði á því að vinna að myndun slíks landshlutafyrir-
tækis á Norðurlandi, en síðan (eða samtímis) í öðrum landshlutum. Þar hagar svo
til, að þar eru allmörg raforkuver, sum eign Rafmagnsveitna ríkisins, þ. e. eign rík-
issjóðs; önnur eign sameignarfélags sveitarfélags og ríkissjóðs og hin þriðju eign
sveitarfélags. Sameining og samræming er þar sérstaklega nauðsynleg, og verði af
henni er þess að vænta að mörg vandamál leysist.

Hlutverk landshlutafyrirtækjanna í raforkuvinnslunni á að vera það, fyrst og
fremst, að vaka yfir því að jafnan sé tiltæk nægileg raforka handa notendum í við-
komandi landshluta á sem hagstæðustu verði. Fyrirtækið fylgist með þróun notk-
unarinnar á sínu svæði, og gerir orkuspár fram í tímann. Það leggur, ásamt til-
svarandi fyrirtækjum í öðrum landshlutum, niðurstöður slíkra athugana á væntan-
legri. raforkuþörf fyrir stjórn hins sameiginlega landsfyrirtækis, sem það á aðild
að. A grundvelli þessara niðurstaðna úr öllum landshlutum er síðan tekin sameig-
inleg ákvörðun í stjórn landsfyrirtækisins um næstu aðgerðir í virkjunarmálum, og
þær síðan sendar Alþingi sem beiðni um nauðsynlegar heimildir.

Með landshlutafyrirtækjunum á þannig að vera komið í veg fyrir að hagur raf-
orkunotenda í einstökum hlutum landsins sé vanræktur af "fjarlægu" miðstjórnar-
valdi. Með þeim og beinni aðild þeirra að hinu sameiginlega landsfyrirtæki eiga eðli-
leg áhrif einstakra landshluta á raforkuvinnsluna í landinu að vera tryggð. Sérstak-
lega á þessi skipan að koma í veg fyrir að þarfir einstakra byggða séu ranglega
metnar eða vanmetnar sakir ókunnugleika manna er illa þekkja til, en slíkt er
væntanlega stærsti ókostur of sterkrar miðstjórnar. Jafnframt á þessi skipan að efla
eðlilegan áhuga einstakra landshluta og ábyrgðartilfinningu fyrir öflun raforku
sjálfum þeim til handa.

Þegar lokið er stofnun a. m. k. tveggja landshlutafyrirtækja er lagt til að þau
stofni, ásamt ríkissjóði, sérstakt fyrirtæki er spanni yfir allt landið. Er ætlazt til
þess, að eignarhluti ríkissjóðs í landsfyrirtækinu sé ekki minni en 50%, eins og í lands-
hlutafyrirtækjunum. Verkefnum þessa landsfyrirtækis hefur þegar verið lýst í megin-
dráttum. Veigamesta hlutverk þess er að vera vettvangur landshlutafyrirtækjanna
til sameiginlegs átaks við nýtingu á orkulindum landsins. Það ákveði um byggingu
og staðsetningu nýrra orkuvera og flutningslína. Það ákveði gerð allra orkusölu-
samninga landshlutafyrirtækjanna til tryggingar heildarsamræmi, og ákveði heild-
söluverð raforku. Með því móti getur það ráðið stefnunni í orkusölumálum; sam-
ræmt verð með það markmið fyrir augum, að heildsöluverð á raforku verði eins á
öllu landinu.

Þrátt fyrir þessar víðtæku heimildir landsfyrirtækisins heldur Alþingi vitanlega
óskertum löggjafarheimildum sínum og valdi til endanlegra ákvarðana.

Þá er gert ráð fyrir að landsfyrirtækið geti sjálft reist og rekið orkuver og
flutningslínur, og einnig að það geti keypt slík mannvirki. Að hve miklu leyti um
það verður að ræða að fyrirtækið reisi eigin orkuver fer væntanlega mest eftir stærð
verkefna hverju sinni; hvort þau eru einstökum landshlutafyrirtækjum ofviða, þannig
að sameiginlegt átak allra þeirra þurfi til. Einnig getur þetta verið háð staðsetn-
ingu væntanlegra mannvirkja. Um þetta verður tæplega annað sagt á þessu stigi
málsins en það, að líklega verður þróunin sú, að hin minni verkefni og staðbundn-
ari, sem einstök landshlutafyrirtæki ráða auðveldlega við, verði í höndum þeirra,
að sjálfsögðu háð heildarsamræmingu landsfyrirtækisins, en að hin stærri verkefni,
sem varða tvö eða fleiri landshlutafyrirtæki sameiginlega, verði leyst í sameiningu
á vegum landsfyrirtækisins. Þar eð verkefni í virkjunarmálum munu væntanlega fara
sístækkandi er þess að vænta að orkuver í eigu landsfyrirtækisins verði fá í fyrstu,
en þeim fari fjölgandi er tímar líða.

Loks er gert ráð fyrir því, að einstök landshlutafyrirtæki geti sameinazt lands-
fyrirtækinu ef þau kjósa það sjálf.
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Um skipan stjórnar landsfyrirtækisins er ekki fjallað í þingsályktunartillögunni,
heldur gert ráð fyrir að það mál verði tekið fyrir á síðara stigi málsmeðferðar.

2. Raforkudreifing.

Eins og rakið hefur verið hér að framan, er dreifing raforkunnar í höndum 24
aðilja. Að undanskildum Rafmagnsveitum ríkisins eru allar dreifiveitur eign sveit-
arfélaga. Svo sem rakið er í kafla III hér að framan eru þessar dreifiveitur mjög
mismunandi að stærð, en langflestar þeirra þó mjög litlar.

Rafmagnsveitur ríkisins hafa á hendi, auk mikillar raforkuframleiðslu og
flutninga, dreifingu á næstum allri raforku um strjálbýli og nokkuð í þéttbýli. Alls
munu búa á orkuveitu svæðum Rafmagnsveitna ríkisins um 43213 íbúar.

Ljóst er, að fjölmargar sveitarfélagarafveiturnar eru alltof litlar sem venjulegar
rekstrareiningar. Margskonar hagræðing í rekstri og tækniþjónustu er lítt fram-
kvæmarileg þar sem rekstrareiningarnar eru svo litlar.

Af þessum sökum er lagt til, að gerð verði tilraun til að breyta um og vinna að
því, að rekstrareiningar verði stærri en verið hefur.

Gert er ráð fyrir, að að þessu verði unnið i áföngum.
Fyrst og fremst er lagt til, að Rafmagnsveitum ríkisins verði skipt í nokkuð

sjálfstæðar landshlutaveitur með landfræðilegum mörkum með sameiginlegri yfir-
stjórn í Reykjavík. Mörkin eru ekki ákveðin, en hafa má til hliðsjónar kjördæmaskipt-
inguna og núverandi svæðaskiptingu Rafmagnsveitna ríkisins sbr. fylgiskjal 4. Hver
landshlutaveita hafi sína stjórn í héraði, en ekki þykir tímabært í þessari tillögu
að taka til hvernig stjórnir skuli skipaðar. Hlutverk landshlutaveitna er að hafa á
hendi rekstur sinnar veitu, gera orku spár fyrir orkuveitusvæðið, fjárhagsáætlanir
og tillögur um nýbyggingar og endurbyggingar. Yfirstjórn hafi hins vegar heildar-
stjórn á hendi og samræmingu. Hún myndi semja gjaldskrár, annast samning um
kaup á raforku af raforkuvinnslufyrirtækjum, útvega fjármagn til nýbygginga, hafa
ákvörðunarvald um meiri háttar framkvæmdir og veita ýmiskonar tækniþjónustu,
sem landshlutaveitur væru eigi megungar að veita.

Með þessari skipan er stjórn á raforkudreifingunni á orkuveitu svæðum Raf-
magnsveitna ríkisins í verulegum mæli flutt heim í hérað. Er þess að vænta að sú
skipan auðveldi sameiningu rafveitna sveitarfélaga við nágrannaveitur Rafmagns-
veitna ríkisins, þannig að stærri og lífvænlegri rekstrareiningar fáist fram.

Þar til stofnuð hafa verið landshlutafyrirtæki til orkuvinnslu og orkuflutnings.
sem ráð er fyrir gert í tillögunum, myndu Rafmagnsveitur ríkisins vitanlega hafa á
hendi rekstur þeirra orkuvera og flutningslína, sem þær nú eiga, en gert er ráð fyrir
að smátt og smátt hætti þær alveg slíkri starfsemi, og vinni einungis að raforku-
dreifingu .

.Jafnframt þessari skiptingu verði <;ýsIu- og sveitarfélögum á hverju orkuveitu-
svæði gefinn kostur á að gerast þátttakandi í landshlutaveitunni, enda leggi þau
fram verðmæti. Ríkissjóður eigi þó aldrei minna en helming í hverju fyrirtæki.
Verðmætaframlag gæti bæði verið þannig, að rafveita i eigu sveitarfélags sameinað-
ist landshlutaveitunni eða að sveitarfélagið legði fram reiðufé. Um slík efni yrði að
sjálfsögðu að semja hverju sinni.

Þar sem mál þetta hefur ekki verið kannað og afstaða sveitar- og sýslufélaga í
bessum efnum er ekki ljós, eru hér ekki gerðar tillögur um hvernig stjórnir lands-
hlutaveitna skuli skipaðar.

Þótt í tillögunum sé yfirleitt við það miðað, að eignarhluti ríkissjóðs sé eigi
minni en helmingur í hverju fyrirtæki, þá er það ekki undantekningalaus regla.
Þeanr um sameiningu er að ræða við sveitarfélagarafveitur á svæðum, sem hafa yfir
10000 íbúa er gert ráð fyrir að svo megi um semja, að eignarhluti ríkissjóðs verði
minni. Um fyrirkomulag allt yrði þá að fara eftir samningum hverju sinni.

Ekki er ætlunin að þvinga hin sjálfstæðu fyrirtæki til sameiningar. Er þvi gert
ráð fyrir, að þær rafveitur, sem þess óska geti starfað áfram alveg sjálfstætt með
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óbreyttu skipulagi eða sameinazt öðrum sveitarfélagarafveitum. Ríkisvaldið verður
hins vegar að vinna að því í sumum tilvikum að slík sameining eigi sér stað, til
þess að rekstrareiningar verði af hagkvæmri og heppilegri stærð.

Eins og ljóst er af því, sem að framan er rakið. þá er með tillögum þessum stefnt
að því annars vegar, að rafveiturnar verði af hagkvæmri stærð og hins vegar að hinn
almenni neytandi fá meiri og betri aðstöðu til að hafa áhrif á rekstur þeirra og
jafnframt nokkra ábyrgð á hagkvæmni rekstursins.

Fylgiskjal!.

STUTT YFIRLIT YFIR ORKULINDIR LANDSINS
Talið er að vatnsorka sú sem tæknilega er gerlegt að nýta á Íslandi nemi um

35000 GWh/ári (gígawattstundum á ári), þ. e. 35 milljörðum klíowattstunda á ári.
Vitað er að ekki mun svara kostnaði að nýta alla þessa orku. Eftir því sem bezt er
vitað á þessu stigi virkjunarrannsókna má ætla, að sá hluti þessa orkumagns. sem
er efnahagslega nýtanlegur, nemi um 28000 GWh/ári. Vert er að vekja athygli á
því, að þessi tala er óviss, enda efnahagslega nýtanleg orka ekki mjög vel skil-
greint hugtak.

Álitið er, að jarðvarmi sá, sem tæknilega er vinnanlegur á íslandi, nemi um
80000 GWh/ári þar af um 90% á svonefndum háhitasvæðum. Er þá miðað við brúttó-
orkuinnihald gufu og vatns við borholur eða uppsrettur, og er talan 80000 þvi ekki
sambærileg við töluna 35 000, sem vísar til þeirrar raforku, sem vinnanleg er úr
vatninu. Hve mikla nýtanlega orku unnt er að fá úr jarðvarmanum fer fyrst og
fremst eftir því, hvernig hann er nýttur. Væri allur jarðvarminn nýttur til hitunar
húsa næmi tæknilega nýtanlegur jarðvarmi um 70000 GWh/ári, færi hann allur til
að hita gróðurhús mætti nýta um 56000 GWh/ári, til iðnaðar um 22000 GWh/ári,
til raforkuvinnslu í þétti stöðvum um 600 GWh/ári, og til raforkuvinnslu í mótþrýsti-
stöðvum um 1600 GWh/ári. Þessar tölur miðast allar við núverandi nýtingartækni og
kunna að breytast með þróun hennar. Nú er jarðvarmi nýtanlegur til alls þessa, og
fer þá eftir samsetningu notkunar hve mikið raunverulega nýtist. Vatnsorka og jarð-
hiti eru að þessu leyti ekki sambærilegar orkulindir.

Mörg háhitasvæði landsins eru það fjarri mannabyggð að orka þeirra verður
varla nýtt nema til raforkuvinnslu, sem aftur táknar fremur lágt nýtingarstig.

Ofangreindar tölur eiga allar við tæknilega nýtanlegan jarðvarma. Hve stóran
hluta borgar sig að nýta, þ. e. hinn efnahagslega nýtanlegi jarðvarmi, er jafnvel
enn meiri vafa undirorpinn en efnahagsleg vatnsorka. Gizka má á, að sem efnahags-
leg orku lind sé jarðvarminn af svipaðri stærðargráðu og vatnsorkan, og fer það þó
mjög eftir nýtíngarháttum, svo sem að ofan er rakið.

Þegar lokið er stækkun Búrfells og Þórisvatnsmiðlun, Laxárvirkjun og Lagar-
fossvirkjun, nemur árleg vinnslu geta vatnsaflstöðva á íslandi um 2300 GWh/ári,
eða um 8.2% af þeim 28000 sem mí er talið að hagkvæmt muni reynast að nýta.
Árið 1971 var raforkuvinnslan 1592 GWh, eða 5.7% af Sömu tölu. Með tilkomu Sig-
ölduvirkjunar vex vinnslugetan í um 3200 GWh/ári, eða 11.4%.

Á árinu 1970 nam verg jarðvarmavinnslan um 3200 GWh (2800 Tcal). Með þeirri
samsetningu sem þá var á notkuninni (langmest til húshitunar) nýttust af þvi um
2100 GWh.

Meðfylgjandi kort sýna í megindráttum dreifingu vatnsorku og jarðvarma um
landið.

Eins og kortin bera með sér, er vatnsorkan mest á Suðurlandi og Austurlandi,
nokkur á Norðurlandi, en minnst á Vesturlandi og Vestfjörðum. Jarðvarminn er
að magni til einkum bundinn við megin-eldvirkni sb elti landsins, sem teygir sig frá
Suðvesturlandi og Suðurlandi yfir landið til Norðurlands eystra. Langminnst er um
jarðvarma á Austurlandi, Vestfjörðum og Norðurlandi vestra.

11



Mynd 1.

12



Mynd 2.

.8
~ b o o IS

0'. 0 0 >
P ID If)

10 0 s0 ~ v C\I 0
I I I V CI t:JI.

-i:. • "0 •...
10 10 0 4) Q)

'0" iC) I"- ~ C\I
.Q., ''0 If)

.s: 19 b
~

•...
> •... .x: CI

<;.2 If) •...
0 •... :: = : "::J .:; .:.

Ó - '-L:. "0 .~.:C: Q) 4) ~ -~O > :!: :0 •...
Z :t: = = = :0 :E l!!-

• 0 • 0 ....• I •...
I

0
10 CI)

0
Z

~t:
-.: «:....I

~ .~
0

'(f)

.J::. ..s::. '-
~ ;: tE
c!) c)
0 0

:!:
CD 0

Q
eU)

c::
N c:t
CI? ''";»

13



Fylgiskjal 2.

YFIRLIT YFIR RAFORKUVINNSLUNA Á íSLANDI NÚ.
1. Magn og þróun.

Vinnsla raforku árið 1971 nam alls 1592 GWh (1 GWh = 1 gígawattstund =
1 milljón kílowattstunda), Þar af voru 96.7% unnin úr vatnsorku en 3.3% úr varma-
orku (að mestu í disilstöðvum).

Línuritið á 3. mynd sýnir þróun raforkunotkunarinnar. Eins og það ber með
sér eykst raforkuvinnslan ört á árunum eftir að fyrsta virkjun Sogsins tók til
starfa, en upp úr því fór eldun með rafmagni að verða algeng, jafnframt þvi sem
ýmiskonar atvinnugreinar uxu þá örar en áður. Vöxturinn hefur haldið áfram jafnt
og þétt, og með tilkomu álversins í Straumsvík tók raforkuvinnslan nýtt stökk upp
á við. '

Að frádreginni vinnslu vegna svonefndrar "stórnotkunar" raforku, svo sem ál-
versins, Áburðarverksmiðjunnar og fleiri þess háttar notenda hefur vinnsla vegna
svonefndrar "almennrar raforkunotkunar" svo sem til heimila, almenns iðnaðar,
frystiiðnaðar, verzlana og skrifstofa aukizt um nál. 5.8% á ári til jafnaðar árin
1958-1970. Nokkrar sveiflur hafa þó verið á þessum vexti frá ári til árs. Þetta er
nokkru hægari vöxtur en víða á sér stað, en algengt er að raforkunotkunin vaxi
um 7% árlega svarandi til tvöföldunar á hverjum 10 árum.

Sem stendur (1971) er raforkuvinnslan til þessara "almennu nota" um 693
GWh/ári, orkuvinnslan vegna "stórnotkunar" og þá fyrst og fremst álvinnslu 899
GWh/ári. Þegar lokið er stækkun Straumsvíkurverksrniðjunnar bætast hátt i 200
GWh/ári við, en það magn er þegar samningsbundið. Hver frekari þróun verður á
næstunni í þessu efni er undir því komið hvað gerist á næstunni i stóriðjumálum.

2. Landfræðileg skipting.
Kortið á 4. mynd sýnir orkuver landsins. Eins og sjá má eru þau dreifð um

allt land. Hins vegar sýnir kortið ekki stærðarhlutföll þeirra. Þau má sjá í töflu 1.
Langstærstu orkuverin eru á Suðvesturlandi. eins og kunnugt er. Hlutfallsleg skipt-
ing vinnslunnar var árið 1971 þessi:

Landsvirkjunarsvæðið .
Laxárvirkjunarsvæðið .
Norðurland vestra .
Vestfirðir .
Grímsársvæðið .
Aðrir hlutar landsins .

1372 GWh
120 GWh
18 GWh
22 GWh
25 GWh
35 GWh

86.2%
7.5%
1.1%
1.4%
1.6%
2.2%

1592 GWh
Tafla 2 sýnir aðalorkuflutningskerfi landsins í árslok 1971.

100%

8. Skipulag og eignaraðild.
Öll þau fyrirtæki er vinna raforku til almenningsnota á íslandi eru í eigu opin-

berra aðila, ríkis, sveitarfélaga eða sameign ríkis og sveitarfélaga. Skiptingin milli
þessara þrennskonar eignarforma er sem hér segir:

Eignarform
Ríkiseign .
Eign sveitarfélaga .
Sameign ríkis og sveitarfélaga ..

Afl orkuvera
MW %
30 8.0
19 5.0

325 87.0

Orskuvinnsla 1971
GWh %

84 5.3
47 3.0

1461 91.7

Alls 374 100.0 100.01592
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Sameignarformið milli ríkis og sveitarfélaga er þannig langsamlega mikilvæg-
asta eignar form í raforkuvinnslu á Íslandi. Hlutdeild hvors aðila um sig er 50%,
eða getur verið það skv. gildandi heimildarlögum. Tafla 3 sýnir eignarform einstakra
orkuvera á landinu.

4. Samtengingar orkuvera.

Samtenging orkuvera og samrekstur þeirra er fremur skammt á veg kominn á
Íslandi borið saman við önnur þróuð lönd. Veldur strjálbýlið og hin ójafna dreif-
ing byggðar í landinu þar væntanlega mestu um (sbr. yfirlitið hér að framan um
skiptingu raforkuvinnslunnar eftir landshlutum). ÞÓ eru til í landinu nokkur sam-
tengd kerfi, sem hvert um sig ná yfir einstaka landshluta eða part úr þeim. Tafla 4
gefur yfirlit yfir vinnslukerfi á Íslandi í árslok 1971, orkuver þau sem tilheyra
hverju um sig; og þann fjölda íbúa sem fær orku sína frá hverju vinnslukerfi
um sig.

Fylgiskjal 3.

YFIRLIT YFIR RAFORKUDREIFINGUNA Á ÍSLANDI NÚ

1. Fyrirtæki í raforkudreifingunni.

Eins og í öðrum löndum er vinnsla raforku og dreifing hennar skipulagslega
aðgreind á Íslandi, þannig að einn hópur fyrirtækja sér um vinnsluna og megin-
flutninginn; annar um dreifinguna. Þessi aðgreining á sér í megindráttum tækni-
legar orsakir; vinnsla raforku er annarskonar starfsemi en dreifing hennar og sala
í smásölu.

Mörkin milli þessarar tvennskonar starfsemi eru þó ekki skörp, þar sem svæði
það, sem orkuver sér fyrir orku, er hið sama og starfssvæði einnar og sömu dreifi-
veitu. Svo var yfirleitt áður fyrr í kaupstöðum og kauptúnum, áður en farið var að
reisa sameiginleg orkuver fyrir mörg byggðarlög. Þróunin gengur hvarvetna í þá
átt að skilja að þessa tvennskonar starfsemi. ÞÓ eiga margar rafveitur hér á landi
eigin orkuver. Eftirtektarvert er, að í þeim hlutum landsins, þar sem samtenging orku-
vera og samrekstur er kominn bezt á veg, er lítið um orkuver i eigu dreifiveitna.

Allar dreifiveitur á Íslandi eru í opinberri eign. Langflestar eru eign sveitar-
félaga. Ein, Rafmagnsveitur ríkisins, er ríkiseign. En Rafmagnsveitur ríkisins eru i
rauninni blandað vinnslu- og dreifingarfyrirtæki, enda eru orkuveitusvæði þeirra
afar víðáttumikil og dreifð. Orkuver Rafmagnsveitnanna eru einkum í hinum strjál-
býlustu landshlutum; í hinum þéttbýlli hlutum starfa þær að mestu sem hrein dreifi-
veita. Langsamlega viðamesta verkefni Rafmagnsveitna ríkisins, og það sem þær voru
stofnaðar til að annast, er sem kunnugt er dreifing raforku í sveitum og smærri
kauptúnum.

Athyglisvert er, að það eignarform, sem viðamest er í raforkuvinnslunni, þ. e.
sameign ríkis og sveitarfélaga, er ekki til sem stendur í raforkudreifingunni. Veiga-
mikil ástæða til þess að þetta er svona er án efa sú, að þróunin í átt til stærri rekstr-
areininga er skemmra á veg komin í raforkudreifingunni en i vinnslunni.

Kortið á 5. mynd sýnir rafveitur á Íslandi, og töflur 5-8 gefa yfirlit yfir þær
og sýna helztu upplýsingar um hverja um sig. Eins og sjá má eru rafveiturnar afar
misstórar. Má greina þær í eftirtalda flokka:

Samanlagður Meðalfjöldi
Flokkur Bil í Fjöldi íbúafjöldi íbúa á hverja

nr. ibúafjöIda rafveitna í flokki rafveitu

1 ............. Yfir 50000 1 98396 98396
2 ............. 20 000--50 000 1 43213 43213
3 ............. 10000-20000 2 21312 10656
4 ............. 4000-10 000 3 15102 5034
5 ............. Undir 4000 16 20336 1271
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Hér er sleppt einni rafveitu er starfar í sveit utan orkuveitu svæða Rafmagns-
veitna ríkisins, þar eð tilvist hennar ræðst af sérstæðum staðháttum og hún er því
ekki vel sambærileg við dreifiveitur í kauptúnum og kaupstöðum í því sem hér um
ræðir.

Það, sem einkum vekur athygli er hinn mikli fjöldi fyrirtækja í síðasta flokkn-
um, og hinn lági íbúafjöldi, sem kemur á hvert um sig.

Fylgiskjal 4.

AÐDRAGANDI AÐ STOFNUN RAFMAGNSVEITNA RíKISINS

Núverandi svæðaskipting þeirra.
Rekstur rafveitna á Íslandi hófst með tilkomu rafstöðvar Jóhannesar Reykdal

að Hörðuvöllum í Hafnarfirði árið 1904. Fljótlega var leitt rafmagn frá stöðinni til
nokkurra húsa í nágrenninu. Á næstu árum og áratugum voru svo reistar rafstöðv-
ar til almenningsnota víðs vegar um landið í kaupstöðum og kauptúnum, ýmist
vatnsafls- eða mótorstöðvar. Þessar stöðvar voru oftast í eigu sveitafélaganna, en
stundum einstaklinga eða félaga. Þetta reyndist oft og tíðum erfitt brautryðjenda-
starf, kostnaður mikill, tæknileg mistök og ýmis önnur óáran af völdum styrjald-
ar o. fl. Svo var komið upp úr 1940, að fjöldi þéttbýlisstaða á landinu var mjög
illa á vegi staddur í raforkumálunum, sumir staðirnir höfðu alls ófullnægjandi orku
og dýra aðeins til brýnustu þarfa, aðallega ljósa og allra smæsta iðnaðar, önnur
höfðu nær ekkert, jafnvel einstaklingar voru að basla með ýmiss konar smá mótor-
stöðvar.

Var þá farið að þrýsta að ríkinu um, að það aðhefðist eitthvað til úrbóta í þess-
um málum. Ríkisábyrgðir voru veittar í allstórum mæli til byggingar rafstöðva og
kerfa. Vanskilaskuldir söfnuðust upp hjá Ríkisábyrgðasjóði, og ástandið fór jafnt
og þétt versnandi. Svo fór, að ríkit ákvað að hefjast handa um aðgerðir til úrbóta.
Lögð var háspennulína til Suðurnesja og kauptúnanna austanfjalls, samkvæmt sér-
stökum heimildarlögum, og fleira var gert af svipuðu tagi annars staðar á landinu
á þessu tímabili. Þá lét ríkið framkvæma á þessum árum ýmiss konar áætlanir og
athuganir á virkjunarmöguleikum og línulögnum víðs vegar á landinu, og að auki
heildarathugun á eins konar landsrafvæðingu, samkvæmt ákvörðun Alþingis þar um
og allt var þetta framkvæmt samkvæmt sérstökum ákvörðunum og samþykktum
ríkisstjórnar og Alþingis i hverju tilviki. Komið var fram á fimmta tug aldarinnar,
fólkið kallaði á raforku í þéttbýli sem strjálbýli, heimilin til að auka lífsþægindin,
atvinnugreinarnar til þess að geta aukið afköst sín og aukið fjölbreytni á ýmiss konar
framleiðslu. Ríkisvaldið taldi óhjákvæmilegt að taka þetta stórkostlega hagsmunamál
þegnanna til skipulegrar meðferðar og var hafinn undirbúningur að setningu heildar-
löggjafar um raforkumál landsins. Árangur þessa voru raforkulögin, sem samþykkt
voru á Alþingi 1946. Í þeim lögum var gert ráð fyrir stór átaki af hálfu ríkisins í raf-
væðingu landsbyggðarinnar. Rafmagnsveitur ríkisins skyldu stofnaðar til þess að
annast framleiðslu og aðalflutning raforku og Héraðsrafmagnsveitur ríkisins skyldu
einnig stofnaðar til þess að koma upp dreifiveitum og annast rekstur þeirra í strjál-
býli, að nokkru með þátttöku héraðanna. Ríkisveiturnar hófu svo formlega starf-
semi sína 1. janúar 1947 og kom strax í ljós, hve viðamikil verkefni biðu þeirra víðs
vegar um landið. Frá öllum landshlutum var sótt á Rafmagnsveitur ríkisins um að-
stoð, ýmist beint, þ. e. a. s. að yfirtaka reksturinn að öllu leyti, eða óbeint, það var
aðstoð við umbyggingu kerfanna og aðflutningur á raforku.

Skilningur fjárráðamanna var mikill á raforkuhungri landsbyggðarinnar. Geysi-
miklum fjárhæðum, á þeirra ára mælikvarða, var varið til sveitarrafvæðingar,
byggingar orkuvera og flutningalína, og kannski ekki alltaf spurt um hagkvæmni
eða afkomumöguleika þessara fyrirtækja. En hér urðu mikil umskipti og meiri vænt-
anleg hjá hinum raforkusnauðu byggðum. Fjöldi forsvarsmanna kauptúna og kaup-
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staða óskuðu eftir, að Rafmagnsveitur ríkisins tækju við þeirra rafveitum, og varð
.ríkið við þeim óskum, enda þótt þeir baggar væru á ýmsum stöðum æði þungir. Í
flestum tilvikum var um að ræða disilstöðvar fyrir viðkomandi kauptún og oftast
nær mjög léleg og ófullnægjandi dreifikerfi. Rafmagnsveiturnar urðu því hið fyrsta
að hefja umbyggingu og í mörgum tilfellum nýbyggingu dreifikerfanna ásamt full-
nægjandi orkuöflun, ýmist með línulögnum frá vatnsorkuverum eða umbyggingu
disilstöðva. Til þess að mismuna ekki raforkunotendum Rafmagnsveitnanna var
fljótlega ákveðið, að sama smásöluverð á raforku frá þeim skyldi gilda um allt land.

Á þessum 25 árum, sem liðin eru frá stofnun Rafmagnsveitna ríkisins (nokkur
breyting var ákveðin á þeim með orkulögunum 1967), hefur ríkið lagt fram fé til
hinna mismunandi rafvæðingarþátta landsins, sem hér segir, án umreiknunar til
núverandi verðlags:

1. Til virkjana og dísilstöðva .
2. Til aðalorkuflutningslína .
3. Til bæjarkerfa .
4. Til sveitarafvæðingar .

425 Mkr.
285
170
525

Samtals 1405 Mkr.

Verðmæti þessara mannvirkja miðað við núverandi verðlag er vafalítið yfir þrjá
milljarða króna.

Með þessum fjármunum hefur ríkið tryggt um 43000 manns bein kaup á raforku
(smásala) frá Rafmagnsveitum ríkisins og auk þess flutning á orku (heildsala) til
byggðarlaga með um 33 000 manns. Þá hefur ríkið einnig gerzt helmingsaðili í stærstu
orkuverum landsins, Landsvirkjun og Laxárvirkjun. Þegar frá er talið höfuðborgar-
svæðið er svo komið, að nærri lætur að Rafmagnsveitur ríkisins sjái beint eða óbeint
um 80% annarra landsmanna fyrir raforku. Ekki verður um það deilt, að með
þessu móti hefur okkur Íslendingum tekizt að sjá flestum þegnum þjóðarinnar fyrir
nægri raforku, tekizt með ágætum og sannað áþreifanlega, hve vel þetta rekstrarfyrir-
komulag hentar í rafveitur ek stri hér á landi. Rafmagnsveitur ríkisins hafa ekki sætt
neinni teljandi gagnrýni frá sínum notendum, hvorki sveitafélögum né einstakl-
ingum á þessu árabili, þegar frá eru taldar kvartanir um of hátt raforkuverð, en það
er þáttur, sem á sínar eðlilegu orsakir. Hinn eiginlegi rafveiturekstur mun hjá fáum
rafveitum hérlendis vera hagkvæmari né þjónustubetri. Rafmagnsveiturnar hafa
gengið á undan öðrum rafveitum á ýmsum rekstrarsviðum og má þar til nefna bók-
hald, álesturs- og innheimtufyrirkomulag, tilkomu nýrra gjaldskrárliða, birgðahald.
varnarviðhald virkja og véla í rekstri, breytt gæzlufyrirkomulag á rafstöðvum, snyrti-
mennsku í frágangi og umhirðu mannvirkja o. fl. mætti tilfæra.

Sú eina verulega gagnrýni, sem Rafmagnsveitur ríkisins hafa orðið fyrir, hefur
komið frá forsvarsmönnum rafveitna sveitarfélaga og hefur beinzt að því einu að
"ríkið" skuli vera rekstraraðilinn, en telja verður að það ("ríkið") megi vel við una,
hve vel hefur tekizt um þennan rekstur þess.

Þær raddir hafa heyrzt í seinni tíð, að eðlilegt væri að héruðin úti á landsbyggð-
inni hefðu einhverja aðild að rekstri Rafmagnsveitna ríkisins. Eins og áður eru þessar
raddir háværastar frá þeim, sem ekki njóta þjónustu Rafmagnsveitna ríkisins, frá
þeim aðilum er sjálfir reka rafveitur sveitarfélaganna.

Allur rafveiturekstur á Íslandi er í höndum hins opinbera en ekki einkaaðila,
ýmist bæjar- og sveitarfélaga eða ríkisins. Fyrir þjóðarbúið hlýtur því að ráða í vali
um framtíðarfyrirkomulag, hvað bezt hefur reynzt. Stórar rekstrareiningar eru hér
tvímælalaust heppilegar. Sjálfstæð félög, sameign ríkis og sveitarfélaga, kæmu vafa-
laust til greina sem heppileg lausn, þar sem hægt væri að beita hagkvæmni og nauð-
synlegri sérkunnáttu í byggingu og rekstri.

Sjá núverandi svæðaskiptingu Rafmagnsveitna ríkisins á mynd 7.
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Tafla 1. AlmennÍngsrafstöðvar 1971.

Ástimplað afl
Aukning

Orkuvinnsla f. f. ári
Nr. Stöðvar kW MWh %

1. Vatnsafl
1 Búrfell ...................... 160000 820938 13,5
2 Steingrúnsstöð ............... 26400 141513 2,5
3 Írafoss ...................... 47800 265608 4,2
4 Ljósafoss .................... 14600 109430 -i- 2,8
5 Elliðaár ..................... 3160 1075 55,6
6 Andakill ..................... 3520 28308 4,4
7 Rjúkandi .................... 840 7377 11,8
8 Mjólká ...................... 2400 12258 8,0
9 Reiðhjalli .................... 400 2798 12,0

10 Fossav, og Nónh.vatn ........ 1160 4816 33,0
II Mýraá ...................... 60 273 8,3
12 Þverá ....................... 1736 2944 1,6
13 Laxárvatn ................... 480 :4083 1,5
14 Gönguskarðsá ................ 1064 7033 3,2
15 Skeiðsfoss ................... 3200 9360 24,0
16 Garðsá ...................... 174 1319 13,9
17 Laxá ........................ 12560 98376 9,3
18 Fjarðará .................... 160 1185 ...;-0,5
19 Grímsá ...................... 2800 15394 15,9
20 Búðará ...................... 240 1006 ...;-3,3
21 Smyrlabjargaá ............... 1000 4523 20,1

Alls 283754 1539617 9,0

2. Varmi/jarðvarmi
Námafjall ................... 2625 12033 ...;-0,5

Gufuaft
2 Elliðaár ..................... 19000 2671 45,0

GasafI
3 Straumsvik .................. 35000 1572 -i- 22,6

Dísilafl
4 Vestmannaeyjar .............. 3927 1072 --;-29,0
5 Aðrar (37) ................... 20011 34840 16,2

Alls 90563 52188 10,0

Samtals 374317 1591805 9,0
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Afl, orkuvinnsla dísilrafstöðva 1971.

Ástimplað aH Orkuvinnsla
Nr. Stöðvar kW MWh

1 Kirkjubæjarklaustur 180 353
2 Vík í Mýrdal ......•....... 268 1
3 Ólafsvík .................. 1200 1366
4 Stykkishólmur ............ 690 2404
5 Búðardalur ............... 495 1361
6 Neðrí-Brunná ............. 85
7 Flatey ................... 43 19
8 Patreksfjörður ............ 480 1022
9 Sveinseyri ................ 150 2

10 Bíldudalur ................ 280 154
II Þingeyri .................. 100
12 Flateyri .................. 730 480
13 Suðureyri ................. 164
14 ísafjörður ................ 890 203
15 Súðavík .................. 107
16 Drangsnes ................ 90 88
17 Reykir ................... 500 24
18 Laxárvatn ................ 1500 1997
19 Skagaströnd .............. 200 5
20 Sauðárkrókur ............. 1200 4415
21 Sauðárkrókur ............. 200
22 Siglufjörður .............. 1500 52
23 Grímsey .................. 92 170
24 Hrísey ................... 92
25 Akureyri ................. 7500 8378
26 Húsavík .................. 500
27 Kópasker ................. 60
28 Raufarhöfn ............... 905 1549
29 Þórshöfn ................. 460 1143
30 Bakkafjörður ............. 112 86
31 Vopnafjörður ............. 1230 1586
32 Bakkagerði ............... 124 2
33 Seyðisfjörður ............. 2700 3400
34 Neskaupstaður ............ 2988 3238
35 Reyðarfjörður ............ 50
36 Fáskrúðsfjörður ........... 856 402
37 Stöðvarfjörður ............. 90
38 Djúpivogur ............... 510 817
39 Höfn f Hornafirði .......... 690 53

Alls 30011 34770

Tafla 2; Aðalháspennukerfi -Iandsíns 1. janúar 1972.·

Andakflsár- Rafmagnsv.
Spenna Landsvirkjun virkjun Laxárvirkjun ríkisins Skeiðsfoss Alls
kV km km km km km km
--_._--~-----------_.__ ._-- ~----_._-,,_.~---_.-

19 .................. 544,7 544,7
22 .................. 60,0 22,0 82,0
33 .................. 890,8 890,8
66 .................. 45,8 56,5 80,2 182,5

132 .................. 56,0 56,0
230 .................. 114,5 114,5

Alls 216,3 60,0 56,5 1 515,7 22,0 1 870,5
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Tafla 3. Rafstöðvar sundurlíðaðar eftir eigendum 1971.

Ástimplað afl, kW Orkuvinnsla, MWh

Nr. Eigendur rafstöðva Vatn Varmi Alls % Vatn Varmi Alls %
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ríki og bæjarfélög ......... 261360 64125 325485 87,0 1435865 24654 1460519 91,7
2 Rafmagnsveitur ríkisini .... II 054 18891 29945 8,0 58914 25115 84029 5,3
3 Bæjar- og sveitarfélög ...... II 340 7547 18887 5,0 44838 2349 47187 3,0

Samtals 283754 90563 374317 100,0 1539617 52118 1 591735 100,0

% 75,8 24,2 100,0 96,7 3,3 100,0

Rafstöðvar sundurliðaðar eftir eigendum 1971.

Nr. Rafstöðvar
Orkuvinnsla

MWh
Ástimplað aH

kW

1. Ríki og bæjarfélög .
Vatnsafl .

1 Búrfell .
2 Steingrímsstöð .
3 Írafos5 .
4 Ljósafoss .
5 Laxá .

Varmaaft .
1 Elliðaár .
2 Straumsvík .
3 Akureyri .
4 Námafjall .

2. Rafmagnsveitur ríkisins .
Vatnsafl .

1 Rjúkandi .
2 MjóIká .
3 Reiðhjalli .
4 Þverá .
5 Laxárvatn .
6 Gönguskarðsá .
7 Garðsá .
8 Fjarðará .
9 GrÍmsá .

10 Smyrlabjargaá .

VarmaaH .
Kirkjubæjarklaustur .

2 Vík í Mýrdal .
3 Ólafsvík .
4 Stykkishólmur .
5 Búðardalur .
6 Neðri-Brunná .
7 Flatey .
8 Sveinseyri .
9 Bíldudalur .

10 Þingeyri .
II Flateyri .
12 SUðureyri .
13 Súðavík .

325485
(261360)
160000
26400
47800
14600
12560

(64125)
19000
35000
7500
2625

29925
(ll 054)

840
2400

400
1736

480
1064

174
160

2800
1000

(18891)
180
268

1200
690
495
85
43

150
280
100
730
164
107

1460 519
(1435 865)

820938
141 513
265008
109430
98376

(24654)
2671
1572
8378

12033

84029
(58 914)

7377
12258
2798
2944
4083
7033
1319
1185

15394
4523

(25115)
353

I
1366
2404
1361

19

154

4·80
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Rafstöðvar sundurliðaðar eftir eigendum 1971.

Ástimplað afl Orkuvinnsla
Nr. Rafstöðvar kW MWh

14 Drangsnes ...................... 90 88
15 Reykir ......................... 500 24
16 Laxárvatn ...................... 1500 1997
17 Skagaströnd .................... 200 5
18 Sauðárkrókur ................... 1200 4415
19 Grímsey ........................ 92 170
20 Hrísey ......................... 92
21 Kópasker ....................... 60
22 Raufarhöfn ..................... 905 1549
23 Þórshöfn ....................... 460 1143
24 Bakkafjörður ................... 112 86
24 Vopnafjörður ................... 1230 1586
26 Bakkagerði ..................... 124 2
27 Seyðisfjörður ................... 2700 3400
28 Neskaupstaður .................. 2988 3238
29 Fáskrúðsfjörður ................. 856 402
30 Stöðvarfjörður .................. 90
31 Djúpivogur ..................... 510 817
32 Höfn í Hornafirði ................ 690 53

3. Bæjar. og 8veitarfélög ............ 18887 47187
Vatnsafl ........................ (11340) (44 838)

1 ElIiðaár ........................ 3160 1075
2 Andakíll ........................ 3520 28308
3 Fossav. og Nónh.vatn ........... 1160 4816
4 Mýraá ......................... 60 273
5 Skeiðsfoss ...................... 3200 9360
6 Búðará ......................... 240 1006

Varmaafl ....................... (7547) (2349)
1 Vestmannaeyjar ................. 3927 1072
2 Patreksfjörður .................. 480 1022
3 Isafjörður ...................... 890 203
4 Sauðárkrókur ................... 200
5 Siglufjörður .................... 1500 52
6 Húsavík ........................ 500
7 Reyðarfjörður .................. 50
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Tafla 4. Yfirlit yfir raforkuvinnslukerfi á íslandi i árslok 1971.

Samtengd svæði

Sogssvæði .
Landsvirkjun .
AndakíIsárvirkjun .
Rafmagnsveita ríkisins .
Rafmagnsveita Reykjavíkur .
Rafveita Vestmannaeyja .

Snæfellsnes .
Rafmagnsveitur ríkisins .

Kirkjubæjarklaustur .
Rafmagnsveitur ríkisins .

Samtals Suðvesturland

Búðardalur .
Rafmagnsveitur ríkisins .

Flatey .
Rafmagnsveita ríkisins .

Vestfirðir .
Rafmagnsveita ríkisins .
Rafveita ísafjarðar .
Rafveita Patrekshrepps .

Snæfjallaströnd .
Rafveita Snæfjalla .

Þverársvæði

Norðvesturland alls

Norðurland vestra .
Rafmagnsveitur ríkisins .
Rafveita Sauðárkróks .

Skeiðsfosssvæði .
Rafveita Siglufjarðar .
Rafmagnsveitur ríkisins .

Grímsey .
Rafmagnsveitur ríkisins .

Lasársvæði .
Laxárvirkjun .
Rafmagnsveitur ríkisins .
Rafveita Húsavíkur .

Þórsböfn .
Rafmagnsveitur ríkisins .

Norðurland alls

Bakkafjörður .
Rafmagnsveitur ríkisins .

Vopnafjörður ................•.....
Rafmagnsveitur ríkisins .

Uppsett afl Orkuvinnsla
kW MWh

313675 1372188
302800 1341 732

3502 28308
268 I

3160 1075
3927 1072

2730 11147
2730 II 147

180 353
180 353

316585 1383688

495 1361
495 1361

43 19
43 19

6861 21733
4331 IS 692
2050 5019

480 1022

60 273
60 273

1911 3032

9370 26418

5144 17557
4944 17557

200

4874 10731
4700 9412

174 1319

92 170
92 170

24242 120336
22685 H8787
1057 1549

500

460 1143
460 1143

34812 149937

112 86
112 86

1230 1586
1230 1586

íbúar

144658

4008

51

148717

600

18

6866

1874

9398

7172

3347

79

19932

450

30980

75

620
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Uppsett afl Orkuvinnsla
Samtengd svæði kW MWh Íbúar

Grimsársvæði ...................... 10008 24627 7284
Rafmagnsveitur ríkisins ............ 9718 23621
Rafveita Reyðarfjarðar ............. 290 1006

Djúpivogur ........................ 510 817 321
Rafmagnsveitur ríkisins ............ 510 817

Homafjörður ...................... 1690 4576 1337
Rafmagnsveitur ríkisins ............ 1690 4576

Austurland alls 13550 31692 9637

Allt landið 374317 1591735 198732

Tafla 5. Dreififyrirtæki 1970.

Sala Tekjur
Rafveitur Íbúar MWh 1000 kr.

1 Reykjavík .................... 98396 228800 472518
2 Hafnarfjörður ................. 10557 30019 51701
3 Vatnsleysa .................... 387 969 1953
4 Njarðvíkur ................... 1397 4864 10444
5 Keflavík ...................... 5663 14427 28876
6 Gerðar ....................... 621 2110 4014
7 Sandgerði .................... 1050 2875 6065
8 Grindavík .................... 1169 5500 8400
9 Eyrarbakki. ................... 511 1474 2470

10 Stokkseyri .................... 411 1336 2284
II Selfoss ....................... 2397 6104 13612
12 Hveragerði ................... 807 1946 4666
13 Vestmannaeyjar .............. , 5186 13132 31877
14 Akranes ...................... 4253 21845 27537
15 Borgarnes .................... 1 157 4475 6680
16 Patreksfjörður ................ 996 2674 5991
17 Ísafjörður .................... 3077 5768 15865
18 Snæfjöll ...................... 40 233 203
19 Sauðárkrókur ................. 1600 2920 7832
20 Siglufjörður .................. 2161 6343 10861
21 Akureyri ..................... 10755 51419 65671
22 Húsavík ...................... 1993 5595 9712
23 Reyðarfjörður ................ 602 1100 3475
24 Rafmagnsveitur ríkisins ........ 43213 102706 240460

Samtals 198399 518634 1033167

Ath.: Tekjur samkv. ársreikningum og söluskýrslum ekki alltaf samhljóða.
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Tafla 6. RafvælUng íslands i árslok 1970, ibúar.

Kaupstaðir Kauptún Sveitir Alls %

Rafveitur
1. 1 Jleykjavik ............ 92849 5108 439 98396 48,1

2 Hafnarfjörður ......... 9696 643 218 10557 5,2
3 Vatnsleysa .....•...... 257 130 387 0,2
4 Njarðvíkur ........... 1397 1397 0,7
5 Keflavík .............. 5663 5663 2,7
6 Gerðar ............... 631 621 0,3
7 Sandgerði ............ 922 128 1050 0,5
8 Grindavík ............ 1169 1169 0,6
9 Eyrarbakki ........... 5ll Sll 0,2

10 Stokkseyri ............ 392 19 4ll 0,2
II Selfoss ............... 2397 2397 1,2
12 Hveragerði ........... 807 807 0,4
13 Vestmannaeyjar ....... 5186 5186 2,5
14 Akranes .....•.•...... 4253 4253 2,1
15 Borgarnes ............ 1157 115'1 0,6
16 Patreksfjörður ........ 996 996 0,5
17 ísafjörður ......•..... 2680 325 72 3066 1,5
18 Snæfjöll ..........•... 40 40 0,0
19 Sauðárkrókur ......... 1600 1600 0,8
20 Siglufjörður .......... 2161 2161 1,0
21 Akureyri ............. 10755 10755 5,2
22 Húsavík .............. 1993 1993 1,0
23 Jleyðarf j örður ........ 532 70 602 0,3
24 Rafmagnsveitur ríkisins 3522 18458 21233 43213 21,1

Alls rafveitur 140358 35692 22349 198399 96,9

2. Virkjanir ............. 204 129 333 0,2

Alls samveitur 140358 3S 896 22478 198732 97,1

3. Einkastöðvar ......... 80 4841 4921 2,1

Alls rafvært 1403S8 35976 27319 203653 99,5

4. Án rafmagns . ........ 925 925 0,5

Íbúar alls 140358 35976 28244 204578 100,0
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Tafla 7. Sundurliðun á íbúafjölda nokkurra rafveitna 1970.

ReykjavIk .
Reykjavík .
Kópavogur .
Garðakauptún (hluti) .
Seltjarnarnes .
Hliðartún .
Álafoss •..•...•..•.•.•.................
Reykir .
Sveitir .

Hafnarfjörður .
Hafnarfjörður .
Gar~~kauptún (hluti) .
Sveitir .

Rafmagnsveitur n1dsin. . .
Reykjanes .
Hafnir .•...............................
Grænás .
Sveitir .

Miðvesturland .
Hellissandur .
Rif .
Ólafsvík .
Grundarfjörður .
Stykkishólmur .......•..................
Búðardalur .
Sveitir .

Vestfirðir .
Sveinseyri .
Bíldudalur .
Þingeyri ...•...........................
Flateyri .
Suðureyri .
Bolungarvík .
Súðavík .
Drangsnes .
Hólmavík .
Borðeyri .
Sveitir .

98396
81684
11165
2225
2153
140
362
228
439

10557
9696
643
218

43213
558
146
115
297

6787
506
80
995
599

1042
202

3363

4536
173
311
395
455
459
978
201
92
331
33

1108

Norðurland eystra .
Hvammstangi .
Blönduós .
Skagaströnd .
Vannahlíð .
Hofsós .
Sveitir .

Norðurland eystra .
Ólafsfjörður .
Grímsey .
Dalvik .
Hrísey .
Litli Arsk.sandur .
Hauganes .
Hjalteyri .
Svalbarðseyri .
Grenivík .
Reykjahlíð .
Kópasker .
Raufarhöfn .
Þórshöfn .
Sveitir .

Austurland .
Bakkafjörður .
Vopnafjörður .
Bakkagerði .
Seyðisfjörður .
Egilsstaðir .
Neskaupstaður .
Eskifjörður .
Fáskrúðsfjörður .
Stöðvarfjörður .
Breiðdalsvík .
Djúpivogur .
Höfn .
Sveitir .

Suðurland .
Vík .
Hvolsvöllur .
Hella .
Laugarvatn .
Þorlákshöfn .
Sveitir .

5672
361
690
532
54
280

3755

8765
1086
79

1065
291
86
113
62
76
173
135
87
446
405

4661

9035
54
514
142
884
718

1552
936
720
262
164
321
901

1867

7860
379
242
367
167
523

6182
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Tafla 8. Vergar tekjur af raforkusölu til endanlegra kaupenda 1970.

Nr.
1970

1000 kr.

Rafveitur
1. 1 Reykjavík .

2 Hafnarfjörður .
3 Vatnsleysa .
4 Njarðvíkur .
5 Keflavfk ' .
6 Gerðar .
7 Sandgerði .
8 Grindavík .
9 Eyrarbakki .

10 Stokkseyri .
II Selfoss .
12 Hveragerði .
13 Vestmannaeyjar .
14 Akranes .
15 Borgarnes .
16 Patreksfjörður .
17 Ísafjörður .
18 Snæfjöll .
19 Sauðárkrókur .
20 Siglufjörður .
21 Akureyri .
22 Húsavík .
23 Reyðarfjörður .
24 Rafmagnsveitur ríkisins .

Sala beint til neytenda frá virkjnnum
2. 1 Álverksmiðjan .

2 Áburðarverbmiðjan .
3 Keflavíkurflugvöllur .
4 Kísiliðjan .
5 Annað .

Samtals

Söluskattur

472518
51701

1953
10444
28876
4014
6065
8400
2470
2284

13612
4666

31877
27537
6680
5991

15865
203

7832
10861
65671
9712
3475

240460

Alls 1033167

162283
31577
39552
5905

710

Alls 240027

1 273 194

89902

1 183292
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Tafla 9. Ver&'artekjur af heildsölu raforku 1970.

Virkjanir
1970

1000 kr.

Landsvirkjun .
Andakílsárvirkjun .
Laxárvirkjun .
Rafmagnsveitur ríkisins .
Aðrir .

442574
18047
46143

104394
5469

Alls 616627

Verðjöfnunargjald ekki innifalið.

Tafla 10. Samanburður á nokkrum raforkuverðum 1969-1971.

Heimilisnotkun Stórar vélar
3000 kWhI 3 herb. íbúð 2 5001 st. nýt. tími

1969 1970 1971 1969 1970 1971
Rafveitur aur·/kWh aur./kWh aur./kWh aur./kWh aur·/kWh aur./kWh

1 Reykjavík .............. 183 213 253 H8 136 162
2 Hafnarfjörður ........... 209 269 269 141 181 191
3 Vatn.leysa .............. 205 233 278 125 178 214
4 Njarðvíkur ............. 196 233 257 156 191 208
5 Keflavik '" .....•..•.... 186 225 258 147 173 199
6 Gerðar ..........•...... 186 225 258 147 173 199
7 Sandgerði .............. 206 234 273 154 177 202
8 Grindavik .............. 206 212 244 154 159 192
9 Eyrarbakki •.......•.... 200 232 267 143 166 190

10 Stokkseyri ........•..... 200 232 267 143 166 190
II Selfoss ................. 200 232 267 143 166 190
12 Hveragerði ............. 201 232 267 143 166 190
13 Vestmannaeyjar •.•...... 222 257 296 139 176 203
14 Akranes ................ 188 214 230 125 143 160
15 Borgarnes .............. 187 213 231 122 166 170
16 Patreksfjörður ..•.•..... 263 282 320 153 158 189
17 ísafjörður ••••..••...... 219 271 305 144 180 202
Ili Sauðárkrókur ........... 189 232 260 142 180 201
19 Siglufjörður ............ 200 224 253 141 161 194
20 Akureyri ............... 173 214 236 97 124 142
21 Húsavik ...........•.... 193 243 267 140 175 195
22 Reyðarfjörður .......... 160 200 222 130 161 178
23 Rafmagnsveitur ríkisins .. 290 346 364 171 210 219

Meðaltal 203 238 267 140 168 190

Miðað við mitt ár.
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Tafla 11.Heildsöluverð á raforku 1972.

Landsvirkjun
Rafveiturl )2)

nýtingartími < 2 500 stundir .
nýtingartími 2 500-4 000 stundir '" .
nýtingartími > 4 000 stundir .

Álverksmiðjan, Áburðarverksmiðjan .

kr. {kW aur.{kWh

2140
2140
2140

68,5
40,0
18,2
26,4

Andakílsárvirkjun3)

Rafveitur I .
Rafveitur II

nýtingartími < 2 000 .
nýtingartími > 2 000 .

2535 23,S

29,0
26,0

3237
3237

Laxárvirkjun
Rafveitur .
Rafveitur (Raufarhafnarsvæði) .

3052 20,7
50,4

Rafmagnsveitur ríkisins
Rafveitur')

nýtingartimi < 2 500 stundir .
nýtingartími 2 500-4 000 stundir .
nýtingartími > 4 000 stundir .

2400
2400
2400

76,0
44,0
22,0

1) Aflgjald reiknast á meðaltal fjögurra hæstu mánaðarálagstoppa ársins, mældra sem 30
mín. meðalálag á afhendingarstað.

2) Miðað við afhendingarmálspennu undir 132 kV.
3) Verð óbreytt frá 1970.

Verðjöfnunargjald, 402 kr/kW og 0.01 kr/kWh, allsstaðar innifalið nema i
verðum til Álverksmiðjunnar og Áburðarverksmiðjunnar.
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