
Staðreyndir um spuna HS Orku 
Í útvarpsþáttinn Í bítið á Bylgjunni föstudaginn 22. september sl. mætti 
Ásgeir Margeirsson, stjórnarformaður Vesturverks, forstjóri HS Orku og einn 
lykilstjórnenda Alterra Power Corp í Kanada, til þess að ræða um raforkumál 
á Vestfjörðum. Viðtalið var greinilega lagt upp sem undirbúningur fyrir 
borgarafund sem haldinn var tveimur dögum síðar á Ísafirði þar sem boðað 
hafði verið að raforkumál yrðu meðal umræðuefna, og þá sérstaklega 
Hvalárvirkjun.  

Fyrir þá sem ekki vita er Hvalárvirkjun nafn á virkjanakosti í Árneshreppi á 
Ströndum þar sem til stendur að virkja árnar Rjúkanda, Hvalá og 
Eyvindarfjarðará, á vegum HS Orku.  

Sömu tuggurnar tuggðar  
Í viðtalinu á Bylgjunni tuggði Ásgeir enn og aftur sömu tuggurnar um 
virkjunina og áhrif hennar á raforkukerfi Vestfjarða og undirmenn hans hafa 
tuggið og boðið upp á undanfarið, jafnvel þótt nánast allt sem hann hélt fram 
hafi verið hrakið margoft. Eftir að hafa farið með rulluna lauk hann máli sínu 
með þessum orðum: „Höldum okkur við það sem er rétt í málinu og ekki 
vera að slá úr og í með einhverju sem er bara langt í frá að vera rétt.“  

Þetta er einmitt það sem við, andstæðingar virkjunarinnar, höfum verið að 
berjast fyrir að verði grundvallaratriði í allri umræðu um virkjunina; að nota 
gild rök og staðreyndir en ekki falsrök og blekkingar. Nú þegar liggja fyrir öll 
gögn um hvernig framkvæmdinni verður háttað og því einfalt að lesa saman 
staðreyndirnar og staðhæfingar Ásgeirs.  

Í viðtalinu talaði Ásgeir um að virkjanaframkvæmdunum fylgdu miklar 
samgöngubætur, að virkjunin myndi bæta raforkuöryggi á Vestfjörðum og að 
virkjunin yrði efnahagslega sjálfbær, svo vitnað sé beint í hans orð. Hann gaf í 
skyn að þar sem virkjanakosturinn væri í nýtingarflokki Rammaáætlunar væri 
ástæðulaust að berjast gegn henni, þar sem „leikreglum lýðræðisins“ hefði 
verið fylgt.  

Ef þetta er lesið saman við staðreyndir málsins lítur myndin dálítið öðruvísi 
út.  
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Rammaáætlun veitir ekki virkjanaleyfi  
Rétt er að nýtingarflokkur Rammaáætlunar leyfir framkvæmdaaðilum að 
halda áfram undirbúningi, og stór varða á leið þeirra er að láta framkvæma 
umhverfismat. Það hefur verið gert og álit Skipulagsstofnunar á mati á 
umhverfisáhrifum er að um sé að ræða varanleg og óafturkræf umhverfisáhrif 
og nánast allir þættir matsins eru neikvæðir nema þeir sem teljast vera 
vafasamir vegna ónógra rannsókna, og þá helst á fuglalíf og menningarminjar.  

Allt kemur þetta skýrt fram í áliti Skipulagsstofnunar sem nálgast má á vef 
stofnunarinnar.  

 Verður náttúran áfram á sínum stað?  
Ásgeir sagði að þrjú stöðuvötn á Ófeigsfjarðarheiði verði nýtt sem lónstæði, og 
að þau fari ekki neitt. Rétt er að stöðuvötnin á Ófeigsfjarðarheiði eru samtals í 
kringum 3,6 ferkílómetrar að flatarmáli, þar af tvö sem eru 1 ferkílómetrar 
eða stærri og njóta sem slík sérstakrar verndar samkvæmt 
Náttúruverndarlögum. Eftir að reistir hafa verið 5 km langir og 19–33 m háir 
stíflugarðar myndast lón á þessu svæði sem eiga að verða tæpir 13 
ferkílómetrar að flatarmáli, eða um 9 ferkílómetrum stærri en stöðuvötnin 
þrjú sem Ásgeir nefndi. Það er svæði sem samsvarar öllu landrými milli 
Gróttu og Kringlumýrarbrautar, þeas póstnúmer 101, 105, 107 og 170.  

Áhrifasvæði virkjunarinnar er metið 265 ferkílómetrar, en til samanburðar er 
flatarmál Reykjavíkur 272 ferkílómetrar. Þetta eru alls 37% af öllu landrými 
Árneshrepps. Ásgeir sagði að þetta yrði allt meira og minna inni í fjallinu, en 
það er greinilega ekki svo.  

Áframhaldandi ótrygg raforka  
Þéttbýlið á norðanverðum Vestfjörðum er eins og botnlangi í raforkukerfi 
landsins. Aðeins ein lína liggur þangað frá byggðalínunni og hún fer yfir 
erfiðar heiðar þar sem allra veðra er von og stærsta ógnin við raforkuöryggi á 
svæðinu eru útföll þegar línur falla og fara í sundur í illviðrum. Þegar línan fer 
í sundur á þessari leið fer rafmagn af öllu kerfinu norðan við bilunina, eins og 
Vestfirðingar þekkja af illri raun.   
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Raforkudreifkerfi Landsnets á Vestfjörðum. Erfiðustu bilanakaflar á línunni 
til norðanverðra Vestfjarða merktir með rauðu. Lega línu frá Hvalárvirkjun 

um tengivirki á Nauteyri merkt með fjólubláu. 

Erfiðustu kaflarnir á línuleiðinni eru á Breiðdals- og Botnsheiði, á 
Hrafnseyrarheiði,milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar, og frá Kollafirði til 
Arnarfjarðar þar sem línan liggur um suður og vesturhluta Glámuhálendisins. 
Allar áætlanir sem gerðar hafa verið miða að því að tengja Hvalárvirkjun við 
Mjólkárlínu sunnan Mjólkárvirkjunar, ýmist í Geiradal eða Kollafirði. Ef þetta 
er skoðað á korti (sjá meðfylgjandi mynd) sést glögglega að raforkan frá 
virkjuninni á að koma inn á kerfið sunnan við erfiðustu bilanastaðina á 
línunni. Það þýðir að orkan úr Hvalárvirkjun mun varla breyta nokkrum 
sköpuðum hlut í raforkuöryggi Vestfjarða. 

Margfalt meiri olíubrennsla  
Ásgeir nefndi að það þyrfti að virða Parísarsamkomulagið í loftslagsmálum og 
hætta að brenna olíu til að framleiða varaafl á Vestfjörðum, sem er auðvitað 



satt og rétt. Verði af virkjanaframkvæmdum í Ófeigsfirði og Eyvindarfirði 
mun þurfa að brenna þar um 10 milljón lítrum af olíu til að knýja stórvirkar 
vinnuvélar og ljósavélar þar til hægt verður að virkja smátt til að leysa þær af 
hólmi. Þar sem orkan frá virkjuninni kemur inn á flutningskerfið langt frá 
þéttbýlinu á norðanverðum Vestfjörðum er ekkert sem bendir til annars en að 
brenna þurfi alveg jafn mikilli olíu í varaaflsstöðvunum þar eftir sem áður 
þegar bilanir verða. Semsagt, sama magn af olíu mun fara í varaafl og áður að 
viðbættum 10 milljón lítrum í Ófeigsfirði á um 4 ára tímabili. 
Parísarsamkomulagið hvað?  

Efnahagsleg sjálfbærni, með ríkisstyrk  
Virkjanir á Ströndum hafa ekki átt upp á pallborðið hingað til vegna 
gríðarlegs kostnaðar við tengingar við raforkudreifikerfið. Það er um torfærar 
heiðar að fara, línulagnir erfiðar og vegalengdirnar miklar. Því hefur 
virkjanakosturinn í Ófeigsfirði og Eyvindarfirði allaf verið talinn mjög 
óhagkvæmur og því alls ekki fýsilegur. Alþingi samþykkti þó að setja 
virkjanakostinn í nýtingarflokk Rammaáætlunar á þeim forsendum að þetta 
væri eini virkjanakosturinn á Vestfjörðum sem allir faghópar hefðu fjallað um 
og að virkjun á Vestfjörðum skipti máli fyrir raforkuöryggi þar, án þess að það 
væri skýrt nánar.  

Raforkuframleiðsla er samkeppnismarkaður en Landsnet sér um að taka við 
og dreifa orkunni. Til að gæta jafnræðis þurfa allir raforkuframleiðendur að 
greiða fyrir tengingu virkjana sinna við net Landsnets. Eða þannig var það þar 
til síðasta haust þegar Ragnheiður Elín Árnadóttir, þáverandi 
iðnaðarráðherra, gaf út reglugerð um framkvæmd raforkulaga þar sem 
útreikningum er breytt vegna nýrra tengipunkta og þá sérstaklega vegna 
tengingar fyrstu virkjunar við slíkan tengipunkt. Þá þegar hafði verið tekinn 
snúningur á því á Alþingi að knýja ætti á um að Landsnet reisti tengipunkt á 
Nauteyri við Djúp, og Hvalárvirkjun yrði þá fysta virkjunin sem tengdist 
honum.  

Efnahagslega sjálfbærnin sem Ásgeir nefndi felst því greinilega í því að láta 
Landsnet leggja í milljarða útgjöld við að reisa tengipunkt á Nauteyri, sem 
styttir vegalengdina frá virkjun að dreifikerfi verulega og lækkar um leið 
tengikostnað virkjunarinnar, og fá að auki fyrirgreiðslu sem fyrsti aðili sem 
tengist þessa leið. Kostnaðurinn lækkar ekkert, honum er bara velt á Landsnet 
og þar með okkur, almenna raforkunotendur í landinu.  
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Línuvegur undir snjó  
Ásgeir nefndi að framkvæmdunum fylgdu miklar samgöngubætur. Það er rétt 
ef einungis er verið að tala um virkjanasvæðið sjálft. Byggja á um 25 km af 
vegum fyrir stórvirkar vinnuvélar á virkjanasvæðinu og með línunni yfir 
Ófeigsfjarðarheiði verður slóði, sem samkvæmt gögnum frá HS Orku á að 
liggja með landinu og verður ekki uppbyggður. Hvorugur þessara vega mun 
uppfylla staðla Vegagerðarinnar og varla njóta neinnar þjónustu hennar.  

Slóði yfir heiði, við jökulrætur getur varla talist miklar samgöngubætur, enda 
hafa kröfur íbúa Árneshrepps um samgöngubætur ekki falist í fleiri illfærum 
vegarslóðum og malarvegum sem eru undir snjó stóran hluta úr árinu.  

Engin hringtenging í sjónmáli  
Vesturverk á Ísafirði, dótturfyrirtæki HS Orku, Fjórðungssamband 
Vestfirðinga og fleiri hafa talað fjálglega um að tengipunktur á Nauteyri sé 
fyrsti áfangi í hringtengingu raforkukerfis Vestfjarða. Samkvæmt kerfisáætlun 
Landsnets er engin hringtenging ráðgerð a.m.k. næsta áratug, og í gögnum 
sem finna má frá Landsneti um hringtenginguna telst hún vera of 
kostnaðarsöm og erfið til þess að forsvaranlegt sé að ráðast í hana. Þess í stað 
leggur Landsnet til ýmsar leiðir til að styrkja raforkudreifikerfið á 
Vestfjörðum, eins og að leggja háspennustrengi í jarðgöng á svæðinu og 
styrkja möstur og línur á verstu veðursvæðunum, sem hvort tveggja eru 
aðgerðir sem tengjast Hvalárvirkjun ekki neitt og má vinna að án hennar. 
Slíkar ráðstafanir myndu auka afhendingaröryggi raforku mjög mikið og 
myndu draga verulega úr þörf fyrir varaafl á svæðinu. Þetta hefur legið fyrir 
frá 2009 og eðlilegt væri að fjármagni sem þyrfti til að reisa tengivirki á 
Nauteyri og koma á tengingum þess við Mjólkárlínu, væri varið í 
framkvæmdir á borð við þessar, og að hagsmunaaðilar og sveitarfélög á 
Vestfjörðum einbeittu sér að raunverulegum lausnum á raforkuvandanum, 
sem þetta sannarlega eru, frekar en að taka undir rakalausan áróður 
Vesturverks og HS Orku.  

Spuni eða staðreyndir?  
Þegar öllu er á botninn hvolft er þetta ekki mjög flókið. Virkjuninni fylgja 
engin störf í Árneshreppi, þar sem virkjunin verður mannlaus, samgöngur við 
Árneshrepp munu ekki batna við framkvæmdirnar og raforkan mun ekki bæta 
afhendingaröryggi rafmagns á Vestfjörðum svo neinu nemur þar sem 
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raforkan kemur inn á Mjólkárlínu sunnan við bilanasvæðin, og engin 
hringtenging er í sjónmáli. Stórkostleg náttúruspjöll verða unnin í Ófeigsfirði 
og Eyvindarfirði og milljónum lítra af olíu verður brennt við framkvæmdirnar, 
án þess að dragi úr olíubrennslu við framleiðslu varaafls á Vestfjörðum til 
frambúðar.  

Hugtakið spuni er talsvert í samfélagsumræðunni um þessar mundir. Spuni er 
þegar réttu máli er hallað og staðhæfingar eru endurteknar í sífellu í þeirri 
von að þeir sem heyra fari á endanum að trúa þeim. Það eina sem bítur á 
spunann eru staðreyndir. Því er hollast að halda sig við það sem er rétt í 
málinu og ekki vera að slá úr og í með einhverju sem er bara langt í frá að vera 
rétt.  

--- 
Helstu gögn sem liggja til grundvallar: 
* Álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum Hvalárvirkjunar 
* Skýrsla verkfræðistofunnar Verkís um mat á umhverfisáhrifum 
Hvalárvirkjunar 
* Skýrsla samstarfshóps um bætt afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum  
* Skýrsla Landsnets um bætt afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum 
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