
sþ. 1101. Nefndarálit
um till. til þál. um ríkisábyrgð á viðbótarláni Siglufjarðarkaupstaður vegna virkj-
unar Fljótaár.

Frá minní hluta fjárveitinganefndar.

Fjárveitinganefnd hefur haft þetta mál lengi til meðferðar og rætt það á nokkr-
um fundum. Forstjóri Rafmagnseftirlits ríkisins hefur mætt á fundi hjá nefndinni,
rætt málið við hana og enn fremur sent nefndinni umsögn um það með bréfi, dags.
8. þ. m., og er bréfið prentað hér með sem fylgiskjal. Þá hefur nefndin fengið sam-
göngumálaráðherra á fund sinn og rætt málið við hmm, og er það hans tillaga, sem
flutt er á þessu þingskjali.

Tveir nefndarmanna, þeir Þorsteinn Þorsteinsson og Helgi Jónasson, voru fjar-
staddir, þegar málið var afgreitt, en nefndin þríklofnaði um málið, og munu koma
fram þrjú minnihlutaálit.

Minni hl. leggur til, að tillagan verði samþykkt með þessari

BREYTINGU.
'I'illgr. skal orða svo:
Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs við-

bótarlán fyrir Siglufjarðarkaupstað, að upphæð 5 millj. króna, III að ljúka við virkjun
Fljótaár, þó ekki yfir 85';;1 af heildarkostnaði.

Fyrir liggi það álít frá Hafmagnseftirliti ríkisins, að það telji, að rafveitan geti
staðið undir lánum þeim, er ríkissjóður áhyrgist, Lánið sé til 25 ára og með eigi hærri
en 4% ársvöxtum og gegn þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin tekur gildar.

Þóroddur Guðmundsson,
frsm.

Alþingi, 12. febr. 1945.

Lúðvík Jósefsson. Sigurður Kristjánsson.

Jóhann Þ. .Jósefsson.
FylgiSkjal.

HAFMAGNSEFTIRLIT RíKISINS

Reykjavík, 8. febr. 1945.

Með bréfi, dags. 8. f. lll., óskaði fjárveitinganefnd Alþingis umsagnar minnar lIll1

tillögu um viðbótarábyrgð fyrir láni vegna virkjunar Fljólaár (þskj; 662).
Er einkum óskað Í fyrsta lagi álits míns um það, hvort takast muni að ljúka

verkinu fyrir þá víðbótarupphæð, sem hér um ræðir, og í öðru lagi, hvaða verð muni



þurfa að vera á rafmagninu á Siglufirði miðað við aðstæður þar nú og það, að rekst-
urinn standi með eðlilegum hætti straum af kostnaði við virkjunina.

Eftir móttöku bréfs nefndarinnar tjáði ég formanni hennar í viðtali, að ég teldi
ýmis tormerki á að svara fyrirspurnum nefndarinnar, nema kynna mér málin betur
en ég hafði átt kost á og betur en ég taldi, að tími gæti unnizt til, eftir að svo var
liðið á þetta þing. Í dag sat ég fund nefndarinnar, þar sem þetta mál var tekið fyrir,
og skal ég hér með samkvæmt beiðni formanns hennar staðfesta í aðalatriðum þá
munnlegu umsögn, sem ég þar kom fram með.

Samkv. fylgiskjali IV með þingsályktunartillögunni er enn ólokið þessum hluta
verksins:
Að gera orkuverið tilbúið til starfrækslu með stif'lu í hæð 43.00, áætl. kr.
Ýmislegt --- breyting á símalögn .
Hækkun ú stiflu úr 43.0!l í 49.00 .

764000
10000

90400()

Samtals

Auk þess eru í fylgiskjali I I, að því er virðist, áætluð jarðspjöll og
ófyrirsjáanleg útgjöld kr. 1800UO

Loks er áætlað, að viðbót einnar 2350 ha vélar muni kosta 1000000-------
Aætluð iltgjöld fram yfir það, sem þegar er vitað, eru því alls kr. 2858000

kr. 16780()O

Eins og ég hef þegar tekið fram, treysti st ég ekki til að gagnrýna þessar áætl-
unartölur nema með nákvæmari rannsókn en ég hef talið mig eiga kost á að gera.
í því sambandi vil ég þó aðeins benda it tvö atriði, hið fyrra það, að með því að lokið
er að steypa neðri hluta stíflu, þá ætti ekki að þurfa að óttast óvæntan kostnað af
stíflu vegna óhagstæðra jarðvegshátta. enda þótt að vísu hafi enn ekki verið hleypt
vatni á stíftuna til reynslu. Hið síðara það, að nokkrar líkur kann að mega telja til
þess, að viðbótarvélasamstæðu megi fá ódýrari, t. d. í Svíþjóð eða Englandi, þegar
viðskipti opnast við þau lönd, heldur en nú í Ameríku.
Í fylgiskjali III gerir Steingrímur Jónsson áætlun um árleg gjöld rafveitunnar

og telur þau munu nema 9% af stofnkostnaði, og er nú yfirleitt talið, að áætla megi
árleg útgjöld rafveitufyrirtækja af þessu tagi, sem komið er upp á þessum tímum,
9---10% af stofnkostnaði. Hafi stofnkostnaður mannvirkjanna orðið sérstaklega hár
af ástæðum, sem ekki þarf að telja, að hafi áhrif á viðhald 'þeirra og gæzlu, er rétt-
mætt að nota fremur lægri hlutfallstöluna en þá hærri.

Orkuvinnsla 1600 kw. vélasamstæðu er ekki óvarlega áætluð 7 millj. kwst. Hitt
er erfiðara að segja um, hvort takast má, einkum fyrst um sinn, að ná markaði fyrir
alla orkuvinnsluna með þVÍ verði á orkunni, sem þarf til að ná fullum rekstrar-
jöfnuði.

Um verð það á rafmagni, sem Steingrímur Jónsson notar í áætlun sinni Í fylgi-
skjali III, má gera þennan samanhurð við rafmagnsverð í Reykjavík samkv. núgild-
andi gjaldskrá:

Til ljósa .
-- eldunar .
--- véla .

Gjaldskrá
Hafm. v, Rvíkur
75 aura/kwst.
20
40 --

Gjaldskrá
Siglufjarðar

120 aura/kwst.
30
70

7-~ hitunar

Nú má telja víst, að verð á rafmagni hér i Reykjavík sé tiltölulega lágt í þeim
skllningi, að hækkun rafmagnsverðs mundi auka tekjur rafveitunnar. Hins vegar er
vitanlegt, að því eru takmörk sett, hversu auka má tekjur rafveitu á þann hátt. Með
hækkandi rafmagnsverði dregur iII' rafmagnskaupum og kemur að því, að tekjur
rafveitunnar taka aftur að minnka. En jafnan er erfitt að segja um það á hverjum
tíma, hvaða verð á rafmagni mundi gefa rafveitunni mestar tekjur.



Til viðbótar við það, sem hér hefur verið sagt, lét ég á fundi nefndarinnar í ljós
[rað álit mitt, að ekki væri um neitt annað að ræða en ljúka við að koma mannvirkj-
unum upp og taka rafveituna í notkun svo fljótt sem kostur er, enda líklegt, að það
geti orðið innan eins til tveggja mánaðav -c- setja rafveitunni hina heppilegustu gjald-
skrá, er talin væri, en gjaldskrá á að staðfestast af stjórnarráði, og fá reynslu af
rekstrinum. Þörf íbúa Siglufjarðarkaupstaðar og þeirra atvinnufyrirtækja, sem þar
eru, á mjög aukinni raforku er ekki dregin í efa.

Þá minntist ég á það, að líkur bentu til, að Skeiðsf'ossvirkjunin mundi í framtíð-
inni geta orðið allþýðingarmikil í samvinnu við önnur orkuver á Norðurlandi, enda
hefur verið tekið tillit til þess um tilhögun mannvirkjanna.

Loks gat ég þess, að ég teldi ástæðu til þess, að Alþingi eða ríkisstjórnin hlut-
aðist til um það, að fram kæmu ýtarlegar og fullnægjandi skýringar á því, hvers
vegna kostnaður af verki því, er hér um ræðir, fer svo mjög fram úr því, er áætlað
hafði verið, en þó einkum þeirri hækkun, sem varð á áætlun frá nóv. 19413 til nóv.
Hl44, en svo sem fylgiskjölin rueð þingsályktuuartillögunní bera með sér og raunar
('I' heinlinis lekið fram í.þeim, skýru þau belta ekki til hlítar.

Vi rðingarfy list,

Jakob Gíslason.

Til Ijárveitiuganef'ndar Alþingis.


