
sþ. 926. Nefndarálit
um till. til þál. um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að veita Fljótaárvirkjuninni
bráðabirgðalán.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefur rætt þetta mál á mörgum fundum. Leitaði hún umsagnar Raf-
magnseftirlits ríkisins og ræddi það við ríkisstjórnina svo og við bæjarstjóra Siglu-
fjarðarkaupstaðar, auk þess sem hún kynnti sér margvísleg gögn, sem fyrir lágu
nm virkjunina í sambandi við kröfur bæjarins á hendur þess aðila, sem tekið hafði
að sér framkvæmd á verkinu.

Það er upplýst í fyrrnefndum gögnum, að allur kostnaður við virkjun Fljótaár
er nú orðinn rúmlega 14 millj. króna, þegar með er talið gamla rafmagnsstöðin og
hæjarkerf'ið, sem metið er hvort tveggja á 850 þús. krónur, og enn fremur jarðar-
kaup, skaðabætur fyrir spjöll og allur áfallinn kostnaður, þar með taldar 1250 þús.
kr. í vaxtagreiðslur og miðlunarkostnað. Til greiðslu á þessum kostnaði hafa verið
tekin lán að upphæð alls 12,1 millj. kr., hvar af ríkissjóður er ábyrgur fyrir 11,5
millj. kr. Eru þau lán öll til 25 ára með 4--41/2 % vöxtum. 600 þús. kr. eru teknar að
láni til 10 ára hjá verksala án áhyrgðar ríkissjóðs. Hefur ríkisábyrgð því nú þegar
verið gefin fyrir 82'% af heildarkostnaði. En auk þessa er ógreidd skuld við verk-
sala að upphæð 182 þús. krónur og við sendiráðið í Washington tæpl. 92 þús. kr.,
eða alls um 274 þús. krónur, er ríkissjóður er talinn standa í ábyrgð fyrir, svo að
segja má, að ábyrgðarheimildin sé að mestu notuð.

Með lögum nr. 35 2. apríl 1943 er ríkisstjórninni heimilað að ábyrgjast fyrir
hönd ríkissjóðs lán til virkjunar Fljótaár að upphæð 6 millj. króna. Með þál. 10.
marz 1944 er þessi ábyrgðarheimild hækkuð um 2 millj. og enn um 5 millj. króna
með þál. frá 2. marz 1945. Er þá jafnframt sett það skilyrði, að ábyrgðarupphæðin
færi eigi fram úr 85% af heildarkostnaði virkjunarinnar, þ. e. orkuversins með há-
spennulínulll og spennubreyti. Er sýnilegt, að hér er ekki ætlazt til þess að reikna
gömlu stöðina og bæjarkerfið ásamt nauðsynlegum endurbótum með í heildar-
kostnaðinum, en sú upphæð er talin nema 2 millj. króna.

Með setningu raforkulaganna 1946 er hins vegar heimilað, að ríkissjóður veiti
ábyrgð fyrir lánum, sem tekin eru til að koma upp héraðsrafveitum og orkuverum,
allt að 85% af heildarkostnaði, og er því sýnilegt, að heimilt er að reikna alla



fyrrnefnda gjaldaliði til stofnkostnaðar og vænta ábyrgðar fyrir láni til þessara
framkvæmda allt að 85% af þeim 14 millj. króna, sem mannvirkið hefur þegar
kostað, eins og að framan greinir.

Þá er enn fremur upplýst, að byggingu orkuversins er engan veginn lokið enn.
I fyrsta lagi er enn eftir að kaupa og setja upp aðra samstæðu til þess að fullnota
orkuna með vatnsmiðlun, og er ekki gert ráð fyrir, að þetta verði framkvæmt fyrr
en árið 1950, og í öðru lagi er eftir að ganga frá ýmsum endurbótum á vatnspípu
og stíflu, þar sem komið hefur í ljós, að þessi hluti orkuversins er ekki nægilega
traustur. Er allt í óvissu enn um það, hve miklu fé það nemur að koma þessu í lag,
en verkkaupandi gerði í gerðardómi kröfu á hendur verksala fyrir 2 millj. króna
til greiðslu kostnaðar við þetta verk, en verksali var sýknaður af kröfunni. Af þessu
er ljóst, að nauðsynlegt kann að vera að hækka enn allverulega ábyrgðir ríkissjóðs,
áður en virkjuninni er lokið að fullu, en um það fer að sjálfsögðu samkvæmt fyrir-
mælum raforkulaganna.

Rétt þykir að benda á, að það verður ekki séð af þeim gögnum, sem fyrir liggja,
að ríkisstjórnin hafi haft nokkurn mann til þess að gæta hagsmuna sinna við bygg-
ingu orkuversins, sem þó er reist að langmestu leyti fyrir fé, sem ríkissjóður stend-
ur í ábyrgð fyrir. Verksamningurinn virðist ekki samþykktur af ríkisstjórninni og
ekkert eftirlit með verkinu af ríkisins hálfu til tryggingar gegn kröfum, sem fram
kynnu að verða settar á hendur verksala. Þess er jafnvel ekki gætt að tryggja meira
en eitt dómstig um mikilsverð atriði í samningnum, sem um kynni að verða deilt
síðar. Verksali er alveg athugasemdalaust af hálfu ríkisins látinn rýra eða jafnvel
glata rétti sínum fyrir vanskil og fyrir vanrækslu um að setja fram veigamiklar
kröfur á réttum tíma. Og virðast þessar ástæður vera aðal orsökin fyrir sýknun
verksala af kröfum verkkaupanda í gerðardómnum. Það er ekki fyrr en í júlí 1945,
að skipaðir eru tveir verkfræðingar til þess að athuga, hvaða orsakir liggi til þeirrar
gífurlegu hækkunar á byggingarkostnaði, frá því sem áætlað var. Bendir skýrsla
þeirra mjög til þess, að heimilt væri að draga allverulega upphæð frá þóknun til
verksala samkv. 6. gr. verksamningsins. Er ástæða til þess að taka þetta hér fram,
til þess að benda á, að ríkisstjórnin ætti jafnan að gera það að skilyrði fyrir ábyrgð
á lánum til svo stórkostlegra framkvæmda, að hún hefði trúnaðarmenn við samn-
ingsgerðir og framkvæmdir allar á verkinu.

Þá er einnig upplýst, að rekstur orkuversins og bæjarrafveitunnar er ekki að-
skilinn. Fjárhagur þessara fyrirtækja er sameiginlegur og því ógerlegt að sjá, hvernig
þau bera sig fjárhagslega hvort fyrir sig, en það er mjög nauðsynlegt, að þetta verði
aðskilið nú þegar.

Eftir því sem nefndinni hefur verið tjáð, er rekstrarhalli fyrirtækjanna áætl-
aður á árunum 1946--49 sem hér segir:

1946 .
1947 .
1948 .
1949 .

450000 kr.
276000 --
161000 -
39000 - 926000 kr.

286000 -Vextir og afborganir af nýju láni vegna rekstrarhalla til 1949 alls------
Alls 1 212 000 kr.

Er talið óhjákvæmilegt, að fyrirtækið afli sér þeirrar upphæðar fram yfir beinan
stofnkostað til þess að tryggja reksturinn í næstu 3 ár.

Samkvæmt ákvæðum raforkulaganna er beinlínis gert ráð fyrir því, að héraðs-
rafveitur og raforkuver ríkisins þurfi sérstök lán til þess fyrstu árin að standast
rekstrarhalla á líkan hátt og hér er gert ráð fyrir. Og er ætlazt til þess. að raforku-
sjóður láni það fé. Lögin heimila hins vegar ekki, að sjóðurinn láni til héraðsraf-
veitna eða orkuvera á sama hátt, og með því að fé hans er enn takmarkað, þykir ekki
rétt að leggja til, að þessu sé breytt nú. Það þykir ekki heldur eðlilegt, að ríkissjóður



láni fé það, sem hér um ræðir, þar sem hann innir af hendi fjárhagslega aðstoð með
ábyrgðum eins og lög mæla fyrir um. Hins vegar er jafneðlilegt, að veitt sé hér sams
konar fjárhagsleg aðstoð og gert er við að koma mannvirkjunum upp, þar sem hér er
um að ræða gjaldaliði, sem í eðli sínu mætti á ýmsan hátt telja með istofnkostnaði,
líkt og vexti o. m. fl., þannig að ríkissjóði væri einnig heimilt að ábyrgjast 85% á
þessum áætlunarupphæðum. Að sjálfsögðu þarf að tryggja það, að féð sé eigi notað
á annan hátt, og jafnframt að sannprófa raunverulegan rekstrarhalla á hverju ári,
og er ætlazt til þess, að fullt eftirlit verði haft með því af hálfu ríkisins.

Það kann að valda nokkrum erfiðleikum i bili að fá nýtt lán til þess að mæta
þessum útgjöldum. En það verður að vera verkefni væntanlegs fjárhagsráðs að tryggja
það, að slík fyrirtæki sem hér um ræðir og njóta ábyrgðar rikissjóðs i svo stórum
stíl stöðvist ekki fyrir skort á lánsfé, er ríkissjóður stendur í ábyrgð fyrir.

Mál þetta hefur verið, eins og að framan getur, rætt við hæjarstjórann á Siglu-
firði, sem telur þessa lausn málsins fullnægjandi, svo framarlega sem því megi treysta,
að unnt sé að fá lán í peningastofnunum landsins eftir að ábyrgðin er fengin. En
m. a. vegna þess að 182 þús. kr. af þeirri tæplega 400 þús. króna skuld, sem enn er
ógreidd erlendis, gæti orðið þess valdandi, að 60(}þús. króna láni, sem um er samið
til 10 ára, verði sagt upp fyrirvaralaust.

Með tilvísun til þessa leggur nefndin til, að þáltill. verði samþykkt með svo-
felldum

1. Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að ábyrgjast fyrir hönd ríkis-

sjóðs allt að 1 millj. króna lán, er Siglufjarðarkaupstaður kann að taka til þess
að standast halla á rekstri Fjótaárvirkjunarinnar og rafmagnsveitu Siglufjarð-
ar á árunum 1946-1949, að báðum árunum meðtöldum, gegn þeim trygging-
um, sem ríkisstjórnin metur gildar, enda sé Rafmagnseftirliti ríkisins falið að
hafa eftirlit með því, að lánið sé notað, eftir því sem það hrekkur til, til þess
að greiða allt að 85% af rekstrarhallanum eins og hann verður á hverjum tíma
að dómi rafmagnseftirlitsins.

2. Fyrirsögn þáltill. orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgj-

ast lán til að standast rekstrarhalla Fljótaárvirkjunarinnar.
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