
sþ. 383. Tillaga til þingsályktunar [192. mál]
um stefnumótun í orku- og iðnaðarmál um.

Flm.: Ragnar Arnalds, Eðvarð Sigurðsson, Garðar Sigurðsson,
Geir Gunnarsson, Gils Guðmundsson, Helgi F. Seljan,

Jónas Árnason, Lúðvík Jösepsson, Sigurður Magnússon,
Stefán Jónsson, Svava Jakobsdóttir.

Alþingi ályktar að nauðsynlegt sé að beina nýtingu orkulinda landsins að efl-
ingu innlendra atvinnuvega og stemma stigu við auknum áhrifum erlendra aðila
í Íslensku efnahagslifi og leggur því áherslu á eftirfarandi markmið í orku- og
iðnaðarmálum :

Tekin verði upp fyrri áform um uppbyggingu nýiðnaðar víðs vegar um land
og þegar hafin áætlunargerð fyrir tímabilið fram til 1990 um nýtingu innlendra
orkugjafa og stofnun íslenskra iðnfyrirtækja sem nota verulega orku. Miða ber
við iðnað í höndum landsmanna sjálfra, sem fær sé um að greiða viðunandi verð
fyrir orkuna. Forgang hafi iðnaður, sem byggir á innlendum aðföngum.

Sérstakt kapp verði lagt á samtengingu raforkukerfisins, m. a. með stofnlinu
til Vestfjarða, svo og á nauðsynlega uppbyggingu dreifikerfisins.

Heimild til byggingar orkuvers verði háð því skilyrði, að orkan verði ein-
göngu nýtt á almennum markaði og í þágu innlendrar atvinnuþróunar. Núverandi
framkvæmdaáætlanir um virkjun Hrauneyjafoss, sem miðast við aukna orkusölu
til álversins í Straumsvík, verði endurskoðaðar í samræmi við þetta grundvallar-
viðhorf og breytt á þann veg, að þær falli að væntanlegri raforku þörf vegna fyrr-
nefndrar áætlunar um eflingu innlends iðnaðar.

Meðan þessi áætlun hefur ekki komið til framkvæmda verði undirbúnar og
reistar nokkrar virkjanir af miðlungsstærð (20--70 mw.), meðal annars á Austur-
landi og Norðurlandi vestra. Virkjanir þessar taki til starfa í þeirri röð, sem best
hentar raforkukerfi landsins, á árabilinu 1981-1984 í samræmi við áætlanir um
orkuþörf á landinu öllu. Hraðað verði könnun á virkjunarmöguleikum á Vest-
fjörðum og athugun á því, hvort hagkvæmt teldist að reisa jarðvarmavirkjun á
Reykjanesskaga.

Stefnt verði að samruna Landsvirkjunar, Laxárvirkjunar og annarra stórra
orkufyrirtækja í eitt orkuöflunarfélag, Íslandsvirkjun, er annist byggingu virkjana
og samrekstur allra helstu orkuver a landsins og selji jafnframt orkuna á sama
verði um allt land til dreifingaraðila. Íslandsvirkjun skal starfrækt í deildum eftir
landshlutum með þátttöku allra sveitarfélaga til að tryggja eðlileg áhrif heima-
manna á stjórn hennar.

Greinargerð.

Tillaga þessi til þingsályktunar miðar að því, að mótuð verði önnur stefna í
orku- og iðnaðarmálum en nú er fylgt, og verði framkvæmdir í orkumálum á næstu
árum miðaðar við þarfir innlendra atvinnuvega, en ekki við áform um erlenda
stóriðju. Þess vegna er hér lagt til;

að gerð verði iðnþróunaráætlun fram til ársins 1980;
að samtengingu raforkukerfisins verði hraðað;
að áætlanir um Hrauneyjafossvirkjun verði endurskoðaðar;
að reistar verði miðlungsstórar virkjanir í nokkrum landshlutum;
að öll helstu raforkufyrirtæki landsins verði sameinuð.
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Orkuframkvæmdir í samræmi við innlendar þarfir.
Samkvæmt orku spám Orkustofnunar er útlit fyrir, að orkuþörf landsmanna

til heimilisnota, rafhitunar og almenns iðnaðar aukist um rúmlega 130 gwst. á ári
næsta áratuginn, miðað við enga nýja stóriðju eftir hugsanlega byggingu málm-
blendiverksmiðjunnar, eða um 27-30 mw. á ári. Samsvarandi tölur fyrir Lands-
virkjunarsvæðið eru um 77 gwst. og 15-18 mw. á ári.

Útlit er fyrir, að núverandi orkukerfi ásamt Sigölduvirkjun og Kröfluvirkjun
anni ekki eftirspurn á mestu álagstímum árið 1981 hvað aflið snertir, en orku-
vinnslugeta kerfisins (3880 gwst.) yrði þó nægileg fram í árslok 1982. Má því segja,
að ekki sé brýn þörf á nýrri virkjun fyrr en á árinu 1982. Fari hins vegar svo,
að Kröfluvirkjun skili ekki fullum afköstum árið 1982, er þörf á nýrri virkjun þeim
mun fyrr. 1)
Í lok desembermánaðar s.L heimilaði ríkisstjórnin stjórn Landsvirkjunar að

hefja undirbúning að byggingu 140 mw. stórvirkjunar við Hrauneyjafoss í Tungnaá,
sem mun framleiða 800-900 gwst., en virkjunin er hönnuð fyrir 210 mw. aflgetu
(925 gwst.). Áformað er, að virkjunin taki til starfa árið 1980 eða 1981.

Ljóst er, að til almennrar notkunar á Landsvirkjunarsvæðinu endist Hraun-
eyjafossvirkjun 12 ár. Þessi virkjunaráfangi er því óeðlilega stór fyrir almennan
markað á Suðvesturlandi og nýting virkjunarinnar er allt of léleg fyrstu árin,
nema annað komi til.

Ef virkjumn er ætluð fyrir landið allt í samtengdu dreifikerfi er hún full-
nýtt á 7 árum, eftir að hún fer af stað. Þannig hugsuð á virkjunin rétt á sér fyrr
eða síðar, þar sem hér er um mjög hagkvæma virkjun að ræða. Hins vegar er aUs
ekki þar með sagt, að tímabært sé að ráðast í svo stóran virkjunaráfanga.

Samtenging hinna ýmsu landshluta í eitt dreifikerfi er nauðsynlegt framfara-
spor, sem gerir kleift að miða ákvarðanir um virkjunarframkvæmdir við heiIdar-
hagsmuni landsmanna og þarfir sameiginlegs orkukerfis. Hins vegar er ekki hyggi-
legt að treysta eingöngu á orkuflutninga um langan veg yfir heiðar og fjöll, og
því er ljóst, að á fyrri hluta næsta áratuga verður að byggja nýjar grunnafls-
stöðvar í öðrum landshlutum en á Suðvesturlandi. m, a. óhjákvæmilega á Aust-
fjörðum og Vestfjörðum. Það er því óhugsandi, að með byggingu Hrauneyjafoss-
virkjunar sé ætlunin að slá öllum öðrum virkjunaráformum á frest um langa
framtíð.

Að þessu athuguðu er ljóst, að með ákvörðun um Hrauneyjafossvirkjun er
stefnt að því að selja a. m. k. 50'-70% af orkunni til stóriðju. Þar sem ekkert
liggur fyrir um, hvers konar stóriðju hér er um að ræða, með hvaða skilyrðum
hún er sett á fót eða hvað hún greiðir fyrir orkuna, virðist þessi ákvörðun um
Hrauneyjafossvirkjun ótímabær og órökstudd,

Bersýnilegt er, að með þvi að hefja nú byggingu Hrauneyjafossvirkjunar, án
þess að fyrir liggi nokkur áætlun um notkun orkunnar til innlendra þarfa, er vilj-
andi og af ráðnum hug verið að skapa það ástand í orkumálum, sem kallar tafar-
laust á stóran orkunotanda, og þannig virðist verið að undirbúa jarðveginn fyrir
nýtt stóriðjuævintýri á vegum erlendra auðfélaga. Reyndar hefur Gunnar Thor-

1) í fylgiskjali III er birt nýjasta spá orkuspárnefndar um afl- og orkuþörf fram til 2000. Þar
er aflþörf alls landsins án varaafls árið 1981 talin 581 mw., en aflgeta samtengds kerfis án
varafls, þegar Krafla og Sigalda skila fullu afli, er talin 602 mw.

f fylgiskjali IV eru birtar upplýsingar frá orkumálastjóra um það miðaðar við nýja
orkuspá, hvenær Sigöldu- og Kröfluvirkjanir teljast fullnýttar. Við þessa útreikninga er
aflþörfin miðuð við 20% varaafl til viðbótar áætlaðri aflþörf. Eins og fram kemur i bréfinu
er árið 1980 talið seinasta árið sem nægilegt afl er i samtengdu kerfi miðað við þessar
forsendur. Árið eftir, 1981, er aflþörfin talin 697 mw., en aflgetan með uppsettu varaafli
692 mw., og er ekki talin þörf á nýrri virkjun fyrr en árið 1982 miðað við þessar forsendur.
í fylgiskjali V er birt teikning af nýju orkuspánni, en inn á teikningu orkuspárnefndar

er færð orkuvinnslugeta Kröflu- og Sigölduvirkjunar. Með brotnum Unum er sýnd orka
Hrauneyjafossvirkjunar (925 gwst.) og tveggja miðlungsvirkjana, 2X150 gwst.
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oddsen iðnaðarráðherra gefið ótvírætt í skyn í nýfluttum sjónvarpsþætti að verið
sé að undirbúa byggingu þriðja kerskálans í Straumsvík, sem miðist við orkusölu
frá Hrauneyjafossi.

Flutningsmenn þessarar tillögu telja óhjákvæmilegt að ætlanir um byggingu
Hrauneyjafossvirkjunar verði teknar til endurskoðunar, meðan innlend iðnþróun-
aráætlun er undirbúin, en jafnframt verði að því stefnt að reisa nokkrar miði ungs-
stórar virkjanir, ca. 20-70 mw. að stærð hver um sig. Virkjanirnar komi í gagníb
með eins til tveggja ára millibili og falli þannig eðlilega að væntanlegri orkuþörf.
Verði röð þessara virkjana ákveðin með heildarþarfir orkukerfisins í huga og að
því stefnt, að hver virkjun verði fullnýtt í þágu orkukerfisins um land allt, þegar
sú næsta tekur við.

Sú mótbára kann að verða borin fram gegn efni þessarar tillögu, að eina
virkjunin, sem geti orðið tilbúin árið 1981, þegar orkuskortur fer að gera alvar-
lega vart við sig, sé Hrauneyjafossvirkjun. ÞeUaer þó rangt. Fyrir liggur hönn-
unaráætlun um Bessastaðaárvirkjun í Fljótsdal (32 eða 64 mw.), og er áætlað, að
hún geti hafið vinnslu í árslok 1980 eða ekki síðar en árið 1981. Sama gildir um
Jökulsárvirkjun í Skagafirði (32 mw.), sem þó þyrfti ekki að vera tilbúin fyrr en
1983. Rannsaka þarf virkjunarmöguleika á Vestfjörðum og kemur m. a. til álita
að reisa virkjun í Vatnsfirði (20 mw.) eða virkjun Fjallfoss í Dynjandisá (8.3 mw.),

Sennilega er æskilegt að fá nýja virkjun á Suðvesturlandi þegar á árinu 1982.
Ekki virðist þó tímabært að Hrauneyjafossvirkjun komi þá inn í orkukerfið með
140 mw., þar sem undirbúningur að nýtingu svo gífurlega mikillar orku til inn-
lendra þarfa verður tæpast nægilega langt kominn. Eðlilegast er að ráðast í meðal-
stóra virkjun, 20--70 mw., og gæti það annað hvort verið 1. áfangi Hrauneyjafoss-
virkjunar, 70 mw., eða jarðvarmavirkjun á Reykjanesskaga, 1. d. í tengslum við
Hitaveitu Suðurnesja hjá Svartsengi.

Önnur veigamikil ástæða til þess, að eðlilegt er að endurskoða núverandi virkj-
unaráform, er áhættan, sem því fylgir að velja öllum stærstu virkjunum Iandsins
stað á virku eldfjallasvæði.

Með þessu er ekki sagt, að afskrifa beri frekari virkjanir á eldfjallasvæðinu,
en hyggilegt virðist að taka ekki óþarflega mikla áhættu á þessum slóðum Flutn-
ingsmenn þessarar till. telja því nauðsynlegt að nokkrar af næstu virkjunum verði
byggðar utan eldfjallasvæðisins, þ. e. á Austurlandi, Norðurlandi vestra og Vest-
fjörðum, til að dreifa áhættunni og auka öryggi raforkukerfisins.

Stefna erlendrar stóriðju.

Flest bendir til þess, að núverandi ríkisstjórn stefni að miklum stóriðjufram-
kvæmdum útlendinga á næstu árum. Viðræður fara nú fram við Alusuisse um
stækkun álversins í Straumsvík og viðbótarorkusölu sem nemur um 80 mw. Einnig
hefur veríð rætt við Norsk Hydro um stóriðjuframkvæmdir fyrir norðan eða aust-
an.

Lágt orkuverð á íslandi hefur vakið upp mikla ágirnd erlendra auðhringa á
íslenskum orkulindum. Alusuisse hefur ítrekað gert íslenskum stjórnvöldum tilboð
um stofnun dótturfyrirtækis, sem yfirtæki stærstu orkulindir á Íslandi í sína eign.
Áætlun þessi hefur gengið undir dulnefninu .Jntegral" og er þar um að ræða fjár-
festingu í áliðnaði og orkuvinnslu að upphæð 400-500 milljarðar ísl. kr., sjá
fylgiskjal II.

Iðnþróunarnefnd, sem fyrir rúmu einu ári skilaði skýrslu um eflingu iðnaðar
í landinu á næstu 10 árum, varpaði fram hugmyndum um "takmarkaða uppbygg-
ingu stóriðju" innan ákveðins ramma og átti þar að vera um hófleg áform að ræða.
Hér var um að ræða sjö stóriðjuframkvæmdir til viðbótar við byggingu málm-
hlendiverksmiðjunnar í Hvalfirði, og var áætlaður kostnaður þeirra um 100 millj-
arðar ísl. kr. (1$ = 178 kr.), Við þennan stofnkostnað mundi svo bætast fjár-
mögnun vegna orkumannvirkja í þremur landshlutum, sem knýja ættu þessi miklu
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iðjuver, ásamt kostnaði við flutningslínur og hafnir. Er sá kostnaður áætlaður
nálægt 130 milljörðum ísl. kr., þannig að heildarkostnaðurinn við stóriðjuuppbygg-
ingu á næsta áratug hefði orðið um 230 milljarðar kr. eða um 23 milljarðar kr. á
ári. Er það hærri fjárhæð á ári en nemur öllum áætluðum byggingarkostnaði
málmblendiverksmiðju í Hvalfirði, en þessi fjárfesting ætti að eiga sér stað á hverju
ári í heilan áratug.

Hér er að sjálfsögðu um margfalt meiri framkvæmdir að ræða en nokkur von
er til, að íslendingar ráði einir við, og má til samanburðar nefna, að skuttogara-
flotinn, sem keyptur var til landsins fyrr á þessum áratug, kostaði á samsvarandi
verðlagi um 28 milljarða kr., og öll fjármunamyndun í innlendum atvinnuvegum
þjóðarinnar nam á árinu 1976 um 29 milljörðum kr. Allt það fé yrði að sjálfsögðu
að fá að láni erlendis. Mönnum þykir víst nóg um, að á s. I. ári skyldu skuldir
íslendinga erlendis vera komnar upp í 80 milljarða kr., þótt nokkrum hundruðum
milljarða kr. verði ekki bætt þar ofan á til viðbótar öðrum venjulegum lánum,
sem við munum óhjákvæmilega þurfa að taka vegna ýmiss konar annarrar upp-
byggingar.

Ef áform af þessu tagi komast í framkvæmd, munu þau vafalítið leiða til þess,
að íslendingar glati efnahagslegu sjálfstæði sínu á nokkrum áratugum. Erlendum
auðhringum, sem festa hér mikla fjármuni, mun verða það ,mikið hagsmunamál og
kappsmál, að íslendingar gangi í Efnahagsbandalag Evrópu. Islenskt samfélag er það
smátt, jafnvel í samanburði við minnstu aðildarríki Efnahagsbandalagslns, að við-
leitni íslendinga til sjálfræðis og sjálfstæðis mætti sín einskis.

Þess vegna er það brýnna en flest annað um þessar mundir, að snúist verði
hart gegn hinni erlendu stóriðjusókn með eflingu hvers konar iðnaðar í eigu lands-
manna sjálfra.

íslensk atvinnustefna.

Íslendingar verða að varðveita yfirráð sín yfir orkulindum landsins og atvinnu-
lífi, landi og landhelgi. Á sviði innlendrar iðnþróunar blasa við næg viðfengsefni,
sem eru af þeirri stærð og gerð, að við ráðum sjálfir við þau án fjármálalegrar
íhlutunar erlendra auðhringa. Má í því sambandi minna á verkefni á sviði skipa-
smíða, veiðarfæragerðar, ullar- og skinnaiðnaðar, matvælaframleiðslu, lífefnaiðn-
aðar, fóðurframleiðslu, áburðarvinnslu, margvíslegs byggingarefna iðnaðar og raf-
eindaiðnaðar, auk þeirra fjölþættu nýju möguleika, sem fiskiðnaðurinn mun veita
innan fárra ára.

Auk þessa er ljóst, að ýmiss konar orkufrekur iðnaður getur átt fyllsta rétt
á sér hér á landi og getur fallið með eðlilegum hætti inn í atvinnulíf landsmanna.
Þess þarf hins vegar að gæta, að hann sé í höndum landsmanna sjálfra og sé
byggður upp innan ramma víðtækara þjóðhagsáætlana, þar sem ríkt tillit sé tekið
til skynsamlegrar auðlindanýtingar svo og æskilegrar atvinnu- og byggðaþróunar
í landinu. Aðeins eiga að koma til greina fyrirtæki, sem greiða viðunandi verð
fyrir orkuna, sambærilegt við það sem öðrum iðnaði er ætlað að greiða, þegar
teki~ hefur verið tillit til nýtingartíma og lægri orkuflutningskostnaðar í stórnotkun.

I áliti orku nefndar Alþýðubandalagsins, sem nýlega er komið út undir nafninu
"Íslensk orkustefna", þar sem jafnframt er gerð grein fyrir stefnumótun flokks-
ins Í orkumálum, er bent á nokkur hugsanleg stóriðjuverkefni, sem eru þess eðlis,
að þau væru viðráðanlegt verkefni fyrir íslendinga og byggðu auk þess á innlend-
um hráefnum að meginhluta (sjá fylgiskjal T).
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Fylgiskjal I.

Hugsanleg stóriðjuverkefni, sem byggja á innlendri orku
og hráefnum að meginhluta.

Framleiðsla Grundvöllur

Áætlaður
Magn tj ári stofnkostn.
(dæmi) M. kr. 1975

Orkuþörf
rafafl varmi

MW
Starfs-

lið

Sölu- Hluti
verðmæti orku
M. kr.jári ísöluv.

Áburðarvinnsla1) ••••. vatn, loft, orka ....... innanl. þörf 2500 35
Sjóefnavinnsla: 2)

Matarsalt NaCl .... jarðsjór, jarðhiti ...... 250000 2400 250tjstd 130 1064 8%
Kalsíumklórið, kali . jarðsjór, jarðhiti ...... 85000
Magnesíumklórið ... salt, sjór, skeljasandur 110000 3660 3 150tjstd 150 1600 9%
Sódi Na2 C03 ••••.• jarðhiti,innl. tækniþekk. 120000
Natríumklórat ..... salt, orka ............ 20000 1300 15 20tjstd 85 530 15%
Klór3) ............ salt, orka ............ 90 000 ..;~ 4200 40tjstd 20%
Klérvetní+) (PVC) .. klór, orka, innfl. efni 200000 6000 90 400 4700 7%
Magnestum-málmur magnesíumkl. raforka . 27000 5200 60 480 4254 11%
Natríum-máImur ... salt, orka ............ 20000 3220 30 20tjstd 250 1290 13%

Gosefnavinnsla . . . . .. perlusteinn, basalt .... 1800 4 390 1580 3%
Ylræktarver ......... land, orka, áburður 33.5 ha 3400 14 2801jsek 260 1510 9%
Graskögglaverksmiðja land, afgangsorka, áb. 200005) 1100 30 ? 800 20%
Heyþurrkunjfiskimjöl . ?
Þungt vatn") ........ vatn, orka ........... 400 13000 40 370tjstd 130 3200 16%
Vetni') ............. jarðvarmi ?, rafgreining

8)
Alls: 47780+ 322+ 850tjstd 2275+ 20528+

Meginheimildir: Efling iðnaðar á íslandi 1975-1985. Skýrsla iðnþróunarnefndar. Júni 1975.

1) Miðað við innanlandsþarfir. Gætu orðið til muna meiri vegna graskögglaverksmiðja o. fl.
Sjá aths. neðar.

2) Getur þróast i þrepum, að hluta á timabilinu 1980-85.
3) Klór fellur auk þess til við vinnslu magnesium- og natrium-málms (86000 t/ári). Ýmis

vandamál.
4) Einkum notað i plastframleiðslu. Auk klórs þarf oliu sem hráefni. Viðsjárverð í framleiðslu

(heilsutjón) •
5) Heimild: Heykögglanefnd 1973. Landþörf 6000 ha/20 þús. t, Innanlandsmarkaður nú 60000 t/ári.
6) Notað sem kæIivökvi á þungavatns-kjarnaofna. Framleiðsla hugsanleg með millirikjasamningi

til langs Uma.
7) M. a. sem fljótandi eldsneyti á efnaorkugeyma (fuel cells) , farartæki o. fl. Óvissa um hag-

kvæmni o. m. fl.
8) 322 MW = ca. 322X8.5 = 2700 GWh/ári.

Ath.: Áburðarvinnsla til útflutnings (köfnunarefnisáburður byggður á rafgreiningu til ammðuíak-
vinnslu) vart samkeppnishæf fyrst um sinn; talið að raforka mætti i hæsta lagi kosta 2.1
mill (36 aura)/kWh.
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Fylgiskjal II.

CONFIDENTIAL

UTILIZA TION OF ICELAND'S HYDRO-ELECTRIC POWER
RESOURCES IN THE FRA.ME\VORK OF AN

INTERNATlONAL ALUMINIUM PRODUCERS' CONSORTIUM

Code-Name

INTEGRAL

Proposal by Alusuisse to the Government of Iceland

October 1974

Amended Version
INTRODUCTION

In March 1973 Alusuisse submitted a proposal under the codeword of
"INTEGRAL" to the Icelandic Government. This proposal was discussed in Reykjavik
on March 29, 1973 with the former Minister of Industry, Mr. Magnus Kjartansson,
and the Power Intensive Committee. Alusuisse also suggested that a study company
be formed which would study the various stages of the project.

So far, Alusuisse's proposal of March 1973 and its subsequent reminders have
not been followed up by the Icelandic Government. In particular, our proposal to
include an alumina plant operating on the basis of geothermic heat in the project
has never had a response (first discussion with Minister Kjartansson on May 8, 1973).

Alusuisse is still convinced that the basic concept of the project is correct. New
aspects have also ari sen which are worth investigating.

Alusuisse has reexamined its former proposal of March 1973 and has plea sure
in submitting its revised proposal dated October 1974 to the Government.

Utilization of Iceland's hydro-electric Power Resources within the Framework of
an International Aluminium Producers' Consortium

Code-Name INTEGRAL

Proposal by Alusuisse to the Government of Iceland
A. Basic Sítuation and Definition of Problem

1. The first step (present situation)
Iceland has considerable hydro-electric power resources. It is assumed that

electric energy can be economically produced throughout the year. The power
potential exceeds the domestic requirements by far Production of aluminium is
híghly suitable for a large-scale industrial utilization of power in Iceland.

The first step in this direction has already been taken. ISAL utilizes 140 MW
and consumes about 1000 GWh. An extension of the Straumsvík smelter to 160
MW is under consideration.
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2. The secend step
The second step is imminent. The infrastructure for the Straumsvík smelter

has been design ed in such a way that an expnnsion of its capacity is feasible
without any difficulty. By adding a third potroom of 80 MW an additional 40000
tons aluminium can be produced, and the construction of a fourth potroom
would allow the production of still another 40000 tons,

3. Third step
In the development of new power resources for the aluminium industry one

is faced with the problem that for reasons of economy of seal e, the construction
of hydro-electric plants in the East and North East of Iceland must be don e
in large steps. This applies particularly to the first construction stage. On the
other hand, new aluminium smeIter capacities should be installed in comparatively
small increments for marketing reasons. A similar problem exists on the financial
side: the construction stages for power stations and aluminium plants should be
large so as to reduce the unit cost of production. On the other hand, smaller
steps are desirable in order to keep the f'inancing in manageable proportíons
The Alusuisse proposal shows how this double dilemma can be solved.

4. Fourth step
In view of the fuel oil crisis, geothermic heat is gaining in importance. This

holds true particularly if geothermically produced steam can be utilized directly
as process heat. Since the production of alumina from bauxite necessitates con-
siderable quantities of steam, it seems indicated to study the Ieasibility of an
alumina plant in Iceland. The possíbtlity of treating alumina right on the spot
considerably improves the profitahleness of the project.

5. Political aspects
It is understood to be the desire of the Government of Iceland that the

available power resources should be utilized in the best possibly way and for
this purpose, if necessary, they would enter into joint ventures with for eign
interests.

In the case of aluminium, the situation is complex. Iceland has neither raw
mater-Ials nor market outIets, and the capitn 1 requircments of large-scale powcr
and smelter projects would heavily tax the financial resources of the country.

The Alusuisse proposal seems to offer a solution to the political aspects too,

B. Further Considerations
1. Increase in the consumption of aluminium

Indications are that the consumption of aluminium will continue to increase in
the future. The overcapacity which prevailed in 1972/73 has practically been
eaten up by a growing market. In future, the shortaga of electricity in many parts
of the world is likely to have a retarding eff'ect on the expansion of the industry.
This is where an opportunityarises for Iceland.

2. The key to success
The two decisive conditions for a successful aluminium production, apart

from technology, are cheap bauxite and cheap electric energy. A group poasessing
hoth hauxite and power at low cost is bound to enjoy a strong position in the
aluminium industry. Rapid growth Can be expecíed if market outlets are also
assured.
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Iceland has large electric power resources. Alusuisse owns large bauxite
reserves in Australia and Africa and explores deposits in other countries. It also
investigates various projects regarding the transformation of bauxite into
alumina.

3. Aluminium Consortium of Iceland (ALCONIS)
Because of the magnitudo of capital rcquirements and the sales problem the

Iarge-scale development of Iceland's hydro-electric power system and the con-
struction of an aluminium reduction plant with a large initial capacity, and
possibly of a large alumina plant is only possible within the framework of an
international consortium. Alusuisse plans to organize such a consortium. How-
ever, electric power alone is not sufficient to induce potential partners to join
forees. What is required is an integrated scheme from bauxite to metal, whereby
the members of the consortium will have their own bauxite reserves, their own
alumina plant, their own power station and their own reduction plant. Cheap
electric energy per se is also available in New Zealand, in Canada, Zaire and
other countries.

Iceland and Alusuisse together can offer an intergrated aluminium scheme
from bauxite to metal which should prove attractive to number of substantial
aluminium companies operating throughout the world.

C. Proposal by Alusuisse to the Government of Iceland

Basic idea: The Government of Iceland and Alusuisse pool their resources by
setting up a joint company with 50 :50 participation, the Aluminium Company of
Iceland (ALlS), to which they transfer the fóllowing intangible assets:

Hydro-electric power coneessions.
All necessary permits in relation to the construction and operation in Iceland
of a large aluminium smelter and related facilities.
Bauxite prospecting and min ing rights over a large mineralized area close to
an African deep-sea port.
Ríghts concerning the construction of an alumina plant in Iceland or abroad.
Know-how and engineeríng capacity for the construction and operation of
power stations, alumina plants and aluminium reduction plants.
Trained personnel for the operation of the above plants.
A sales organization and captive outlets for ALlS' share of metal.
Knowledge of the world-wide aluminium industry and regular contacts with
notential partners.
Experience in f'inancing large-seal e projects.

ALlS thereupon prepares a general study starting from bauxíte and comprising
an alurnina project and a smelter scheme to fit a prospective Icelandic power system
estimated to generate not less than 8000 GWh of firm power equivalent to 500000
tons of aluminium per year. This would entil a capital investment in the magnitude
of several bilIion U. S. dellars. ALlS is to define the basic principles of collaboration
with third parties.

On the basis of the general project, ALlS will invite a limited number of
financially strong partners with a captive use for several hundredthousand tons of
aluminium per year to form a producers' consortium. the Aluminium Consortium of
Iceland (ALCONIS).
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This would result in the following constellation :

Icelandic
Government

50%

Alusuisse

50%

AllS Partner A Partner B Partner e

Owner of Power Plant
and Reduction Plant

Participation in
Bauxite Mine and
Alumina Plant

• Alumina plant to be included in ALCONISif it is decided that such a plant will be built in Iceland.

Upon the formation of ALCONIS, ALlS will transfer to ALCONIS its hydro-
electric power coneessions and bauxite prospecting and mining rights. In exchange,
ALlS will receive shares in ALCONIS. Accordingly, the cash requirements of ALlS
can be kept to a min imum. Depending on the extent of ALlS' participation in ALCONIS,
these cash requirements may even be reduced to nil.

Participation in the bauxite mine and the alumina plant will be geared to cover
the requirements of the aluminium reduction plant.

D. Recommendation
It is suggested that the Government of Iceland examine the proposals outlined

above and that it form an opinion about the desirability of a joint venture with
Alusuisse for the purpose of organizmg a fully integrated international aluminium
producers' consortium as a means to develop Iceland's hydro-electric power re-
sources.

If the Government's decision is positive, the following not-binding measures
would have to be taken:

Formation of a first study company ALlS for the purpose of investigating the
technical, economical, and financial aspects of the INTEGRAL project.
Formation of a second study company for the purpose of investigating the
possibilities of expansion of the power resources in Iceland and elaboratíng a
scheme for the energy supply to the INTEGRAL project.

SWISS ALUMINIUM LTD.
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TRÚNAÐARMÁL

NÝTING íSLENSKRAR RAFORKU INNAN VÉBANDA

ALÞJÓÐASAMSTEYPU ÁLFRAMLEIÐENDA

heiti

INTERGRAL

Tillaga Alusuisse til ríkisstjórnar Íslands.

Október 1974

Breytt útgáfa

INNGANGUR

Í marsmánuði 1973 lagði Alusuisse tillögu með heitinu "INTEGRAL" fyrir
ríkisstjórn Íslands. Skýr da þessi var rædd í Reykjavík hinn 29. mars 1973 við fyrr-
verandi iðnaðarráðherra, hr. Magnús Kjartansson, og viðræðunefnd um orkufrekan
iðnað. Einnig lagði Alusuisse til að mynduð yrði nefnd til að athuga hina ýmsu
þætti málsins.

Allt fram til þessa hefur ríkisstjórn Íslands ekki fylgt eftir tillögu Alusuisse
frá því í marsmánuði 1973 og síðari ítrekunum. Sér í lagi hefur aldrei verið svarað
tillögu okkar um að fella súrálsverksmiðju. sem rekin yrði með jarðhita, inn í
áætlunina, en fyrst var rætt um hana við Kjartansson ráðherra hinn 8. maí 1973.

Alusuisse er enn sannfært um að grundvallarhugmynd áætlunarinnar er rétt.
Einnig eru komin til ný sjónarmið. sem vert er að athuga.

Alusuisse hefur athugað á ný fyrri tillögu sína frá í mars 1973 og er ánægjuefni
að leggja fyrir ríkisstjórnina endurskoðaða tillögu dags. í október 1974.

Nýting íslenskrar raforku innan vébanda alþjóðasamsteypu álframleíðenda

Heiti INTEGRAL

Tillaga Alusuisse til ríkisstjórnar Íslands.
A. GrundvaHarstaða og skilgreining vandamáls

1. Fyrsti áfangi (núverandi ástand).
Talsverðir virkjunarmöguleikar raforku eru fyrir hendi á Íslandi. Ætlað

er að hægt sé að framleiða raforku á hagkvæman hátt árið um kring. Virkj an-
leg orka fer langt fram úr innanlandsþörfum. Álframleiðsla er mjög æskileg
til að nýta orku á Íslandi fyrir stóriðnað. ,

Fyrsta skrefið í þá átt hefur þegar verið stigið. ISAL nýtir 140 megavött
og notar um 1000 G'Vst. Stækkun Straumsvíkurálbræðslunnar í 160 megavött
er í athugun.

2. Annar áfangi.
Annar áfangi er á næsta leiti. Álbræðslan í Straumsvík var hönnuð á þann

hátt að aukning afkastagetu hennar er framkvæmanleg án vandkvæða. Ef við
er bætt þriðja 80 megavatta kerskálánum er hægt að framleiða 40000 tonn af
áli í viðbót og bygging fjórða kerskála mundi enn auka framleiðsluna um 40000
tonn.
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3. Þriðji áfangi.
Þegar virkja á nyjar orkulindir vegna áliðnaðar blasir við það vandamál

að vegna kostnaðar hlutfalla verður að byggja vatnsvirkjanir á Austfjörðum og
Norðausturlandi í stórum áföngum. Á þetta sérstaklega við um fyrsta áfanga
byggingar. Hins vegar ætti að koma afköstum nýrra álbræðsla upp með tiltölu-
lega smávægilegum aukningum vegna markaðsástæðna. Við sams konar vanda-
mál er að glíma varðandi fjárhagshliðina. Byggingaáfangar raforkustöðva og
álvera ættu að vera viðamiklir til að draga úr einingaverði framleiðslunnar.
Hins vegar eru minni áfangar æskilegir til að halda megi fjármögnun við þá
stærðargráðu að við hana verði ráðið. Tillögur Alusuisse sýna hvernig hægt
er að leysa þetta tvöfalda vandamál.

4. Fjórði áfangi.
Jarðhiti er að verða mikilvægari vegna olíukreppunnar. Er þetta sérstak-

lega staðreyndin ef hægt er að nota jarðgufu beint sem hitagjafa. Með því að
talsvert gufumagn er nauðsynlegt til að framleiða súrál úr bauxite virðist æski-
legt að athuga möguleika á súrálsverksmiðju á Íslandi. Framkvæmdin verður
talsvert ábatavænlegri þar sem hægt er að meðhöndla súrál á staðnum.

5. Stjórnmálasjónarmið.
Ætlað er að ríkisstjórn Íslands óski eftir að orkulindir, sem fyrir hendi

eru, verði nýttar á sem besta mögulegan hátt og mundi stjórnin í því skyni
stofna til samlagsfélaga við erlenda aðila ef nauðsyn bæri til.

Að því er ál varðar er málið flókið. Ísland hefur hvorki hráefni né markað
og fjármagnsþörf stórvirkjana og framkvæmda við bræðslu mundi vera þungur
baggi fyrir fjárhirslur landsins.

Tillaga Alusuisse virðist einnig gefa kost á lausn vandamála stjórnmála-
sj ónarrniðanna.

B. Nánari athuganir
1. Aukin álnotkun.

Ýmislegt bendir til þess að notkun áls haldi áfram að aukast í framtíðinni.
Of mildi afköst á árunum 1972/73 hafa nær verið étin upp í vaxandi markaði.
í framtíðinni er raforku skortur í mörgum heimshlutum líklegur til að draga
úr aukningu iðnaðarins. A því sviði gefst tækifæri fyrir ísland.

2. Lykill að lausninni.
Tvö afgerandi skilyrði fyrir álframleiðslu, auk tækniþekkingar, eru ódýrt

bauxite og ódýr raforka. Fyrirtækjasamsteypa, sem hefur yfir að ráða bæði
bauxite og raforku við lágu verði, hlýtur að vera í sterkri aðstöðu í áliðnaðinum.
Vænta má skjóts vaxtar ef markaður er einnig tryggður.

Ísland hefur miklar orkulindir. Alusuisse á mikla bauxiteforða í Ástralíu
og Afríku og athugar jarðlög í öðrum löndum. Einnig er félagið að rannsaka
ýmsar áætlanir varðandi súrálsframleiðslu úr bauxite.

3. Íslensk álsarnsteypa (ALCONIS).
Vegna hinnar miklu fjármagnsþarfar og markaðsvandamálsins er ekki hægt

að anna stórvirkjunum á Íslandi og byggingu álvers með miklum afköstum
þegar í byrjun svo og ef til vill einnig stórrar súrálsverksmiðju nema með al-
þjóðlegri f'élagasamsteypu. Alusuisse hefur á prjónunum að skipuleggja slíka
samsteypu. En raforka ein nægir ekki til að fá væntanlega aðila til þátttöku.
Það, sem á þarf að halda, er sameiginleg áætlun um framleiðslustig al1t frá
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bauxite til málms þannig að aðilar samsteypunnar hafi bauxiteforða, álver,
raforkuver og verksmiðju. Ódýra raforku er einnig hægt að fá á Nýja-Sjálandi,
í Kanada, Zaire og öðrum löndum.

Saman geta Ísland og Alusuisse gert sameiginlega áætlun um álframleiðslu
frá málmgrýti til málms, sem ætti að reynast aðlaðandi fyrir fjölda stórra
álf'élaga um allan heim.

C. Tillaga Alusuisse til ríkisstjórnar Íslands.

Grundvallarhugmynd: Ríkisstjórn Íslands og Alusuisse leggi fram hver sinn
hlut með því að stofna til sameiginlegs félags, sem sé eign hvors aðila að hálfu og
nefnist Álfélag Íslands (ALlS) og sem aðilar afhenda eftirfarandi óáþreifanlegar
eignir:

Einkaleyfi á raforku.
Öll nauðsynleg leyfi í sambandi við byggingu og rekstur stórrar álbræðslu og
skylda hagsmuni.
Réttindi til rannsóknar og námuvinnslu bauxite á stóru svæði nærri úthafshöfn
í Afríku.
Réttindi varðandi byggingu álvers á Íslandi eða erlendis.
Tækni- og verkfræðigetu vegna byggingar og reksturs orkuvera, súrálsverk-
smiðja og álvera.
Þjálfað starfsfólk til að reka ofangreind ver.
Sölustarfsemi og markað fyrir málm ALlS.
Þekkingu á áliðnaði um víða veröld og samband við væntanlega aðildarfélaga.
Reynslu í fjármögnun stóráætlana.

ALlS framkvæmir síðan almenna athugun, sem hefst á bauxíte og nær til
áætlana um súrál og bræðslu þannig að fari saman með væntanlegum raforkufram-
kvæmdum íslendinga, sem áætlað er að framleiði eigi minna en 8000 GWst orku
er jafngildir 500000 tonnum af áli á ári. Mundi þetta leiða af sér fjárfestingarþörf,
sem næmi nokkrum billjónum Bandaríkjadollara. ALlS er ætlað að skilgreina
grundvallarreglur samstarfs við þriðja aðila.

Á grundvelli framkvæmdarinnar almennt muni ALlS bjóða takmörkuðum
fjölda fjársterkra fyrirtækja, sem nota nokkur hundruð þúsund tonn af áli á ári,
aðild til að mynda samsteypu framleiðenda, Álsamsteypu íslands (ALCONIS).
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Afleiðingin yrði sem hér segir:

Ríkisstjórn
íslands Alusuisse

50%

AllS Aðili A Aðili B Aðili e

Eigandi raforku-
vers og álvers

Aðild að
bauxitenámu og
súrálsverksmiðju

• Súrálsverksmiðja yrði hluti ALCONISef ákveðið yrði að byggja hana á íslandi.

Þegar ALCONIS verður stofnað mun ALlS afhenda ALCONIS einkaleyfi sín
á raforku og rannsóknar- og námuréttindi vegna bauxite. Í stað þess fær ALlS
hlutabréf í ALCONIS. Samkvæmt því er hægt að halda fjárþörf ALlS í lágmarki.
Það fer eftir því hversu mikinn þátt ALlS tekur í ALCONIS hvort jafnvel er hægt
að lækka fjárþörf þessa ofan í núll.

Aðild að bauxitenámunni og súrálsverksmiðjunni mun miðuð við þarfir
álversins.

D. Tillaga
Lagt er til að ríkisstjórn Íslands athugi ofangreindar tillögur og myndi sér

skoðun um hvort æskilegt sé að efna til sameiginlegs fyrirtækis með Alusuisse í
þeim tilgangi að skipuleggja algjörlega sameiginlega samsteypu alþjóðlegra ál-
framleiðenda til þess að virkja íslenskar orkulindir.

Verði ákvörðun ríkisstjórnarinnar jákvæð yrði að gera eftirfarandi ráðstafanir
án þess að þær væru bindandi:

Stofnað yrði fyrra félagið, ALlS, í þeim tilgangi að rannsaka tæknilega hag-
fræðilega og fjárhagslega þætti INTEGRAL áætlunarinnar.
Stofnað yrði síðara félagið í þeim tilgangi að rannsaka möguleika á þróun orku-
linda Íslands og gera áætlanir um orkusölu til INTEGRAL.

SWISS ALUMINIUM LTD.
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Fylgiskjal ilL

Áætluð raforkunotkun á öllu landinu.

Íbúa- Raf- Heim- Þjón- Iðn- Ann- Orku- Orku- Aukn- Áb. Ál- Málm- Orku- Afl-
fjöldi hitun iii ustugr. aður að sala Töp vinnsla ing vskm, ver bl. v. vinns. þörf

Ár þús. GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh % GWh GWh GWh GWh MW

1975 219,0 246 223 82 239 114 902 172 1074 143 1078 0 2295 365
1976 222,1 286 239 88 254 119 986 188 1174 9 143 1121 0 2438 387
1977 225,1 331 256 95 271 125 1078 205 1283 9 190 1270 0 2743 433
1978 228,1 379 274 102 288 131 1174 223 1397 9 190 1300 0 2887 460
1979 231,2 429 294 110 307 137 1277 242 1519 9 190 1340 200 3249 520
1980 234,2 481 314 118 327 143 1383 263 1646 8 190 1340 260 3436 554
1981 237,3 535 335 129 349 150 1498 284 1782 8 190 1340 260 3572 581
1982 240,4 587 357 137 375 157 1613 305 1918 8 190 1340 260 3708 609
1983 243,4 635 381 146 400 163 1725 324 2049 7 190 1340 260 3839 635
1984 246,5 679 405 157 429 170 1840 345 2185 7 190 1340 260 3975 662
1985 249,5 719 431 167 460 178 1955 365 2320 6 190 1340 260 4110 689
1986 252,6 758 457 180 485 185 2065 383 2448 6 190 1340 260 4238 715
1987 255,6 795 485 195 512 192 2179 401 2580 5 190 1340 260 4370 741
1988 258,7 829 514 209 539 200 2291 420 2711 5 190 1340 260 4501 767
1989 261,7 860 545 224 569 208 2406 438 2844 5 190 1340 260 4634 794
1990 264,8 889 576 239 601 216 2521 456 2977 5 190 1340 260 4767 820
1991 267,8 917 609 259 634 224 2643 473 3116 5 190 1340 260 4906 848
1992 270,8 946 643 277 667 232 2765 493 3258 5 190 1340 260 5048 877
1993 273,8 976 678 297 703 240 2894 512 3406 5 190 1340 250 5196 906
1994 276,8 1006 714 320 739 248 3027 530 3557 4 190 1340 260 5347 936
1995 279,8 1037 751 342 777 257 3164 551 3715 4 190 1340 260 5505 968
1996 282,8 1069 790 366 815 265 3305 571 3876 4 190 1340 260 5666 1000
1997 285,8 1102 830 394 854 274 3454 592 4046 4 190 1340 260 5836 1034
1998 288,7 1136 870 420 895 283 3604 614 4218 4 190 1340 260 6008 1069
1999 291,6 1170 912 451 936 291 3760 636 4396 4 190 1340 260 6186 1104
2000 294,5 1206 955 482 979 300 3922 658 4580 4 190 1340 260 6370 1141
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Fylgiskjal IV.

ORKUSTOFNUN
1977-03-11

Hr. Ragnar Arnalds, alþm.

ALÞINGI

Varðar: Fullnýtingu Sigöldu og Kröflu samkvæmt raforkuspá Orkuspárnefndar
frá febr. 1977.

Að beiðni yðar í símtali við undirritaðan 77 03 09 vill Orkustofnun skýra yður
frá niðurstöðum athugunar sem hún hefur látið gera á því, hve langur tími líði þar
til Sigöldu- og Kröfluvirkjanir verða fullnýttar samkvæmt raforkuspá þeirri fyrir
landið í heild, sem Orkuspárnefnd hefur sent frá sér í febr. 1977 og þér hafið fengið
í hendur.

Niðurstöðurnar urðu þessar:
Fullnýting á afli

Sigalda ein sér 1979
Sigalda + Krafla 1980

Fullnýting á orku
1979
1982

Fullnýting af afli miðast VIð aflþörf orkuspárinnar að viðbættum 20% til
vara. Að orkuver sé talið fullnýtt að afli táknar að þetta bil er orðið minna en
20%, en ekki að aflskortur sé skollinn á. Fullnýting að orku táknar aftur á móti
beinlínis orkuskort samkvæmt spánni. Við mat á því, hvenær þörf sé nýrrar virkj-
unar, ber fremur að miða við fullnýtingu að orku.

Virðingarfyllst,

Jakob Björnsson.
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