
Þrjár spurningar sem beint var til Vesturverks á vormánuðum og tilheyrandi svör: 

1. Hvaða vegaframkvæmdir verður farið í samhliða sem tengjast beint 
virkjunarframkvæmdunum? 

Svar: Lagfæringar á veginum frá Norðurfirði að Hvalá.  Það liggur fyrir óundirritaður 
samningur milli VesturVerks og Vegagerðarinnar um þá framkvæmd.  Samningurinn 
verður undirritaður strax og ákveðið er að fara í framkvæmdina.  Aðrar 
vegaframkvæmdir eru innan virkjunarsvæðisins og má sjá þær á nýjum 
Skipulagsuppdrætti og í greinargerð með honum.  Allar upplýsingar um 
framkvæmdina ásamt vegagerð er að finna í matsskýrslu og frummatsskýrslu en þar 
eru teikningar af öllum vegum sem tengjast framkvæmdinni.  Matsskýrsla og 
frummatsskýrslu má finna á vef VesturVerks www.vesturverk.is og 
Skipulagsstofnunarwww.skipulag.is 

2. Verður lagt þriggja fasa rafmagn í Árneshrepp frá virkjuninni, og þá innansveitar 
samhliða? 

Svar: Samkvæmt raforkulögum skal framleiðsla og flutningur vera aðskilið, þ.e.a.s. 
raforkuframleiðandi ekki vera í flutningi raforku (OV er á undanþágu frá þessum 
lögum) og því má VesturVerk ekki flytja rafmagn.  Það má aðeins eitt fyrirtæki í dag 
eða Landsnet.  OV sem er ríkisfyrirtæki á og má reka línur undir 66KV og það er því 
Orkubú Vestfjarða eða Landsnet sem má flytja roforku innansveitar.  Við höfum 
þegar boðist til þess að koma að því að taka þátt í lagningu þriggja fasa rafmagns í 
Árneshreppi með OV ef að það liðkaði fyrir því að það yrði gert. Hvernig það yrði 
svo gert svo að það stangaðist ekki á við lög.  Málið er alfarið í höndum OV. 

3. Eftir að framkvæmdum lýkur hvaða þjónustu verður sinnt frá byggðinni í Árneshreppi. 

Svar: Vatnsaflsvirkjanir eru reknar mannlausar í dag en það er ýmislegt í viðhaldi 
virkjunarinnar sem hægt er að sinna af heimamönnum.  Nú þegar býr einn 
vélfræðingur í Steinstúni sem gæti sinnt eftirliti með virkjuninni.  Viðhalds vinnu 
verður sinnt á sumrin og í einhverjum tilfella eru það sérfræðingar á véla og 
rafmagnssviði.  Leitast verður við að nota heimamenn sem allra mest, svo 
framalega sem þeir ráða við verkefnin.  Það er mikill akkur í því fyrir VesturVerk ef 
að heimamenn geti sinnt viðhaldi og eftirliti með virkjuninni að sem mestu leiti.   

http://www.vesturverk.is/
http://www.skipulag.is/

