
sþ. 830. Nefndarálit
um till. til þál. um ríkisábyrgð á viðbótarláni til virkj unar Andnkilsár .

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefur rætt við fjármálaráðherra og samgöngumálaráðherra UIIl

tillögu þessa, og mæla ráðherrarnir sameiginlega með því, að tillagan verði sam-
þykkt með þeirri breytingu, að ábyrgð ríkissjóðs sé takmörkuð við 850;, af heildar-
kostnaði við framkvæmd verksins, þar með talinn kostnaður við innanbæjar-
kerfin. Samkvæmt upplýsingum, sem nefndin hefur fengið frá forstöðumanni raf-
magnseftirlits ríkisins, þá nemur sá kostnaður um 2V2 millj. króna. í viðbótar-
upphæð þeirri, 4% millj. kr., sem farið er fram á í tillögunni, að ríkið ábyrgist,
er kostnaður við innanbæjarkerfin ekki með talinn, sökuni þess að ákveðið hefur
verið að framkvæma þann hluta verksins án lántöku. Af þessari ástæðu þarf ekki
að breyta fjárhæð þeirri, sem um ræðir í tillögunni, þótt sú takmörkun á ábyrgð-
inni, sem hér um ræðir, sé tekin upp í meginmál hennar.

Fjárveitinganefnd barst bréf frá meiri hluta milliþinganefndar í raforku mál-
um, þeim Jörundi Brynjó1fssyni, Sk illa Guðmundssyni, Jóni Pálmasyni og Ingó1fi
Jónssyni, þar sem farið er fram á það, að fjárveitinganefnd breyti tillögunni þannig,
að ríkisstjórnin taki nú þegar í sínar hendur virkjun Andakflsúr og lagning raf-
veitna þaðan um nærliggjandi byggðir og að frá því sé gengið nú þegar, að ríkið
verði eigandi mannvirkjanna. Fjárveitinganefnd átti fund um þessar tillögur með
fjármálaráðherra, samgöngumálaráðherra og Jörundi Brynjólfssyni, en hann er
form. milliþinganefndar í raforkumálum. Eftir þær viðræður, sem fram fóru í
nefndinni milli hennar og þessara aðila, lýstu fyrrnefndir ráðherrar yfir, að af-
staða þeirra til þessa máls, sem lýst er hér að framan, væri óbreytt. Fjárveitinga-
nefnd að undanteknum tveim nefndarmönnum, þeim Helga Jónassyni og Þorsteini
Þorsteinssyni, gat ekki heldur fallizt á tillöguna. Hins vegar hefur öll nefndin
fallizt á breytingar ríkisstjórnarinnar, sem fyrr greinir.

Eins og um getur í greinargerð þeirri, sem fylgir þessari tillögu, er lokið öllum
undirbúningi þessa verks og fyrirhugað, að byrjað verði á verkinu næsta vor.
Smíði véla verður lokið á þessu ári og þegar búið að festa kaup á efni í loftlínur
og spennubreyta. Verður þetta efni tiltækt til flutnings ú þessu ári, en þar sem
efnið er keypt í Svíþjóð, er flutningur þess til landsins vitanlega háður því, að
siglingaleiðir opnist. Byrjað verður á stíflugerð og bygging vélahúss og" efni til
þess keypt eftir hendinni, en slíkt efni er, eins og kunnugt er, fáanlegt í þeim lönd-
um, sem við nú getum skipt við.

Þeir, sem að virkj un þessari standa, en það eru s)'slufélög Mýra- og Borgar-
fjarðarsýslna og Akraneskaupstaður, hafa þegar samkv. heimild Alþingis fengið
ríkisábyrgð fyrir láni til framkvæmdar verksins, sem nemur II millj. króna. En
kostnaður við virkjun, háspennulínur og spennubreyta er áætlaður alls 71j2 millj.
kr., og við það er viðbótarábyrgðin miðuð.

Að því leyti, sem afgreiðsla þessarar tillögu hefur nú, sbr. bréf meiri hl. milli-
þinganefndar í raforkumálum, sem fyrr greinir, verið sett í samband við endan-
lega afgreiðslu heildarlöggjafar um þetta efni, þykir f'járveitinganefnd rétt að taka
fram eftirfarandi:

Milliþinganefnd í raforkumálum hefur haft þessi mál til meðferðar nú nokkuð
á þriðja ár. Hefur meiri hl. nefndarinnar nú nýverið skilað til ríkisstjórnarinnar
áliti og tillögum um málið. Minni hl. nefndarinnar hefur hins vegar ekki enn skilað
áliti og tillögum. Af þessu er það auðsætt, að ríkisstjórnin mun ekki hera fram
á þessu þingi neinar tillögur um heildarskipun þessara mála. Hins vegar mun mega
ganga út frá því, að ríkisstjórnin beri fram á næsta þingi frv. um lausn þessara
mála og að á því þingi verði með löggjöf lagður grundvöllur að frumtíðarskipun



vatnsvirkjunarframkvæmda í landinu. Ættu þessi mál því fyrir næstu áramót að
vera komin í fast form.

Að því leyti, sem ný löggjöf kynni að marka nýtt viðhorf, að því er það
snertir, að annar aðili hefði upp frá því á hendi framkvæmd þeirrar virkjunar,
sem hér um ræðir, og síðar aukning hennar, þannig að orka sú, sem í Andakíls-
fossum felst, yrði hagnýtt að fullu, þá getur fjárveitinganefnd ekki séð, að með
samþykkt þessarar tillögu sé lagður steinn í götu þeirra þörfu og nauðsynlegu
framkvæmda, sem hér er byrjað á, - síður en svo. Og að því leyti, sem rétt er að
setja virkjun þessa í samband við framtíðarskipun þessara mála, er sízt af öllu
ástæða til að ætla, að nokkuð geti farið úrhendis af þessum sökum, þar sem viður-
kennt er, að legu Andakílsfossa er þannig háttað, að þessi virkjun fellur mjög hag-
anlega inn í heildarkerfi það á þessu svæði, sem ráðagerðir eru um, að komið
verði á.

Þar sem þessu er þannig háttað, virðist fjárveitínganefnd eigi ástæða til nú
á þessu stigi málsins að breyta til frá því, sem verið hefur um gang þessa máls,
heldur bíða þess, að heildarskipan þessara mála verði á næsta þingi til lykta
leidd.

Til viðbótar þVÍ, sem hér segir, óska einstakir nefndarmenn að taka fram, að
fylgi þeirra við þessa tillögu ber ekki að skoða þann veg, að þeir hafi með því
endanlega markað stefnu sína, að því er snertir heildarlöggjöf um þessi mál. -
Helgi Jónasson, Þorsteinn Þorsteinsson, Jónas Jónsson og Jóhann Jósefsson taka
fram, að þeir áskilji sér rétt til að vera með brtt., sem fram kunni að koma.

Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að tillagan verði samþykkt með
eftirfarandi

BREYTINGU.
Tillgr. orðist svo:
Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að ábyrgjast gegn þeim tryggingum,

er stjórnin metur gildar, allt að 4V2 millj. kr. viðbótarlán til virkjunar Andakílsár,
þó ekki yfir 85 % af heildarkostnaði við verkið, þar með talin innanbæjarkerfin.

Alþingi, 11. jan. Hl45.
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