65. Fjórðungsþing Vestfirðinga, haust

Þingskjal nr. 8

Haldið í fjarfundi 9. og 10 október 2020
_____________________________________________________________________________________
Orkumál samfélaga
65. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið í Bolungarvík, dagana 9. og 10. október 2020 vekur athygli á
skýrslu samstarfshóps iðnaðarráðherra um bætt afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum. Skýrslan kom
út í febrúar 2020 og er framhald af vinnu samstarfshópsins sem starfað hefur frá árinu 2011.
Samhljómur er í efni skýrslunnar við áform orkufyrirtækja og flutningsfyrirtækja raforku um bætta
flutningsgetu og afhendingaröryggi raforkukerfisins á Vestfjörðum. Atvinnulíf á Vestfjörðum er hér
leiðandi aðili í krafti eftirspurnar og gæðakrafna um afhendingu raforku og slík þróun kemur
samfélögunum á Vestfjörðum samhliða til góða.
65. Fjórðungsþing Vestfirðinga vill hinsvegar ítreka að meginhluti íbúðarhúsnæðis á Vestfjörðum er
hitaður með raforku. Samkvæmt samantekt Byggðastofnun er húshitunarkostnaður allt að 100% hærri í
þéttbýli á Vestfjörðum í samanburði við þéttbýli sem hefur aðgengi að hitaveitu. Mismunur í hitun
íbúðarhúsnæðis í dreifbýli er enn hærri eða hátt í 200%. Hækkun framlaga til niðurgreiðslu kostnaðar
við húshitun ná því ekki náð að jafna samkeppnisstöðu samfélaga á Vestfjörðum við aðra landshluta.
Til framtíðar litið, mun kostnaður íbúa á Vestfjörðum líklega aukast verulega og þar með krafa um
auknar niðurgreiðslur. En spár eru um hækkandi verð raforku og dreifingu hennar, sem og minna
aðgengi að svonefndri „ótryggri orku“ til að kyndingar fjarvarmaveitna. Stjórnvöld verða að horfa til
langtímalausna og bendir 65. Fjórðungsþing Vestfirðinga á tillögur samstarfshóps iðnaðarráðherra í
þessum efnum;
• Efnahagsleg og félagsleg greining á þýðingu jarðhita fyrir minni byggðarlög.
• Kanna þarf leiðir til þess að greiða niður eignastofn vegna dreifingar raforku í dreifbýli.
• Skoða betur möguleika á uppsetningu lághitavirkjana á svæðum sem eru með yfir 100°C
hita.
• Frekari kortlagning á jarðhitakostum á Vestfjörðum.
• Samræma vegagerð og strenglagnir vegna raforkuflutnings og dreifingar.
65. Fjórðungsþing Vestfirðinga gerir því kröfu á iðnaðarráðherra að leysa orkumál samfélaga á
Vestfjörðum. Verði auknum fjárveitingum veitt til að hrinda tillögum samstarfshóp ráðherrans í
framkvæmd m.a. með auknum framlögum til Orkusjóðs og Sóknaráætlunar Vestfjarða 2020-2024.
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