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Samkomulag
milli Orkuveitu Reykjavíkur og Sveitarfélagsins Ölfuss
um ýmiss mál sem tengjast virkjun á Hellisheiði

1. grein
Orkuveita Reykjavíkur er að reisa fyrsta áfanga Hellisheiðarvirkjunar og stefnir að
enn frekari uppbyggingu orkuvera á Hellisheiði og Hengilssvæðinu. Um er að ræða
framkvæmdir vegna stækkunar virkjunar og framkvæmdir vegna nýrra virkjana til
raforku- og varmaframleiðslu. Fyrirséð eru marmvirki tengd vélbúnaði og stjómstöð,
borteigar, safnæðar, skiljustöðvar aðveituæðar, kælitumar og önnur mannvirki aukist
á svæðinu. Framkvæmdin felur í sér vinnslu jarðhita, vegi, borholur, vatnsöflun,
gufuveitu,
stöðvarhús, kælituma,
niðurrennslisveitu
og
efnistökusvæði.
Framkvæmdatími getur numið allt að 30 árum og stærð virkjana orðið samtals um 600
- 700 MW.
2. grein
Bæjarstjóm Ölfuss veitir framkvæmdaleyfí og greiðir fyrir skipulagsmálum eins hratt
og unnt er vegna umræddra framkvæmda enda byggi þær á lögum um mat á
umhverfísáhrifum fyrir hvem áfanga og viðkomandi verkþætti.
Orkuveita
Reykjavíkur greiðir Sveitarfélaginu Ölfuss skv. 11. grein fyrir aukið álag og vinnu
sem framkvæmdimar kalla á hjá sveitarfélaginu. Þetta gerir sveitarfélaginu kleift að
hraða öllum umsögnum og leyfisveitingum sem þörf er á.
3. grein
Orkuveita Reykjavíkur sér um og ber allan kostnað af hugsanlegum málaferlum og
skaðabótakröfum sem rekstur og framkvæmdir tengdar Orkuveitu Reykjavíkur leiða
til, sama hvaða nafni þær nefnast. Þetta á einnig við um hugsanleg skaðabótamál á
hendur Sveitarfélaginu Ölfuss sem rekja má til virkjunarframkvæmda og orkuvera á
Hellisheiði.
4. grein
Aðilar eru sammála um að sérstök ráðgjafanefnd sem skipuð verði um
uppgræðsluverkefni skili tillögum til beggja aðila um uppgræðslu í Sveitarfélaginu
Ölfusi. Ráðgjafanefndin verði skipuð þremur aðilum, einum frá Orkuveitu
Reykjavíkur, einum frá Sveitarfélaginu Ölfusi og aðilar koma sér saman um einn
fulltrúa efitir nánara samkomulagi. Fulltrúi Sveitarfélagsins Ölíuss verður formaður
nefndarinnar. Um er að ræða uppgræðsluverkefhi í sveitarfélaginu, til að mæta bæði
því raski sem verður vegna virkjana og til almennra landbóta. Miðað er við að
Orkuveita Reykjavíkur verji til þessa verkefnis 12,5 milljónum á ári fram til 2012. Þá
verði leitast við að fá fleiri aðila að verkinu. Þá mun Orkuveilan Reykjavíkur leggja
að auki til starf unglinga til landbóta í sveitarfélaginu.
Haft verður í huga í
landgræðsluverkefnunum að vinna gegn losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi.

5. grein
Vegna framkvæmda Orkuveitu Reykjavíkur tekur hún að sér að byggja upp nýja
^árrétt og hesthús við Húsmúla sem notuð er til smölunar á afrétti Ölfusinga skv.
fyrirliggjandi teikningum. Orkuveita Reykjavíkur mun annast viðhald þessara
mannvirkja. Þessi aðstaða nýtist fyrir ferðamennsku á svæðinu í annan tíma. Þá sér
Orkuveita Reykjavíkur um að byggja upp og lagfæra það sem snýr að smölun og
afréttarmálum sem virkjunarframkvæmdimar hafa áhrif á. Miða skal að 1. áfanga
verksins þ.e.a.s. bygging fjárréttar, verði lokið fyrir göngur haustið 2006.
6. grein
Orkuveita Reykjavíkur gerir Sveitarfélaginu Ölfuss tilboð í lýsingu vegarins um
Þrengsli, frá Suðurlandsvegi í Þorlákshöfn fyrir 14 milljónir á ári (verðtryggt með
neysluvísitölu, janúar 2007). Innifalið er lýsing á veginum með Ijósum sem em með
50 m millibili, allur fjármagnskostnaður, orka og viðhald er innifalið í tilboðinu.
Fylgt verður kröfum og reglum Vegagerðarinnar. Verkinu verði lokið á árinu 2006 að
því tilskyldu að öll leyfí liggi tímanlega fyrir.
7. grein
Orkuveita Reykjavíkur mun greiða Sveitarfélaginu Ölfuss fyrir jarðhitaréttindi í
afréttinum á Hellisheiði samkvæmt sömu reglum og notaðar voru við önnur landa- og
réttinda kaup af landeigendum í Ölfusi. Þetta verður gert ef og þegar óbyggðanefnd
eða eftir atvikum dómstólar komast að þeirri niðurstöðu að afrétturinn sé fullkomið
eignarland sveitarfélagsins, allur eða að hluta. Náist ekki samkomulag um bætur skal
úr skorið af 3 manna gerðadómi þar sem hvor aðili skipar eirm mann en oddamaður
verði tilnefndur af sýslumanni Amessýslu.
8. grein
Verði niðurstaða óbyggðanefndar, eftir atvikum dómstóla, sú að afrétturinn allur eða
að hluta sé þjóðlenda mun Orkuveita Reykjavíkur bæta tjón vegna jarðrasks, missi
beitalanda, umferðarréttar, og röskunar á afréttinum eftir nánara samkomulagi. Náist
ekki samkomulag um bætur skal úr skorið af þriggja manna gerðardómi þar sem hvor
aðili um sig skipi einn mann en oddamaður verði tilnefndur af sýslumanni Ámessýslu.
9. grein
Á árinu 2008 hafi Orkuveita Reykjavíkur lokið lagningu Ijósleiðara um þéttbýli í
Þorlákshöfn og fyrir árið 2012 verði lagningu Ijósleiðara lokið um aðgengilegan hluta
dreifbýlis Ölfuss skv. nánar samkomulagi er liggi fyrir áramót 2006/2007.
10. grein
Kannað verði til hlítar hvort aðkoma Orkuveitu Reykjavíkur að Sunnan 3 sé
áhugaverður kostur fyrir verkefnið og þá aðila sem að verkefninu standa. Markmið
verkefnisins er að nota rafrænar lausnir til að efla búsetuskilyrði á svæðinu.
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11. grein
Aðilar eru sammála um að bæjarstjóm Ölfuss þurfi að fylgjast með reglubundnum
hætti með virkjunarframkvæmdum innan sveitarfélagsins m.a. til að geta svarað
spumingum sem upp kunna að koma og beint verður til bæjarstjómar. I þessu skyni
koma aðilar sér saman um að halda reglulega fundi á framkvæmdatíma, allt að 4
fundum á ári, þar sem m.a., verður farið í skoðunarferðir um vinnusvæðið. Aðilum er
ennfremur Ijóst að umsvif og álag á bæjarstjóm og bæjarstjóra Ölfuss mun
fyrirsjáanlega aukast meðan framkvæmdir við virkjanir á Hengilsvæðinu standa yfir í
sveitarfélaginu. Samkomulag er um að Orkuveita Reykjavíkur greiði Sveitarfélaginu
Ölfusi fyrir þann kostnað sem af þessu hlýst með fastri heildargreiðslu, kr. 7.5
milljónir á ári árin 2006 til 2012, 1. september ár hvert. Þessar greiðslur verða
notaðar til að kappkosta við að afgreiðsla umsagna og leyfa verði eins hröð og hægt
er.
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