
Ed. 496. Nefndarálit [104. mál]
um frv. til laga um nýtt orkuver og nýja orkuveitu rafmagnsveitna ríkisins.

Frá iðnaðarnefnd.

Nefndin hefur rætt málið á tveimur fundum. Sendi hún það til umsagnar raf-
orkumálastjóra, og er umsögn hans birt hér með sem fylgiskjal. Eins og umsögnin
ber með sér, leggur raforkumálastjóri á móti því, að frv. verði samþykkt. Hins
vegar vill hann, að athugað sé, hvort taka beri veituna upp i tillögur um héraðs-
rafmagnsveitur ríkisins, og ætti þá jafnframt að taka tillit til væntanlegrar þara-
verksmiðju, sem ekki er vitað um, hve mikillar orku kann að krefjast.

Á Reykhólum er nú starfrækt tilraunastöð í jarðrækt, þar er einnig verið að
brjóta og undirbúa land í stórum stíl fyrir fé úr landnámssjóði. Þar er þegar fyrir
læknisbústaður, prestsbústaður og sundlaug til kennslu. Allt landið og flestar bygg-
ingar á því eru eign ríkissjóðs. Mjög mikil eftirspurn er eftir byggingarlóðum, eink-
um í sambandi við jarðhitann. Staðnum er því mjög nauðsynlegt að fá raforku sem
allra fyrst.

Nefndin getur fallizt á rök raforkumála stjóra, að réttara sé, að hér sé komið
upp héraðs rafmagnsveitu ríkisins og að taka beri tillit til væntanlegrar þaraverk-
smiðju, og þess vegna þurfi málið betri undirbúning, einkum með tilliti til þess
kostnaðar, sem áætlað er, að gufuvirkjun kosti. En nefndin telur, að rétt sé að
hraða þessum undirbúningi svo sem unnt er og leggur þvi til, að frv. verði afgr.
með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Í trausti þess, að þegar verði gerðar nauðsynlegar ráðstafanir til þess að koma

upp héraðsrafmagnsveitu ríkisins á Reykhólum í Austur-Barðastrandarsýslu, er
ful1gerð sé eigi síðar en á n. Ic ári, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 16. jan. 1951.

Gísli Jónsson,
form., frsm.

Rannveig Þorsteinsdóttir,
fundaskr.

Steíngr, Aðalsteinsson.

Jóhann Þ. Jósefsson.

Fylgiskjal.

RAFORKUMÁLAST JÓRI
Reykjavík, 8. des. 1950.

Iðnaðarnefnd efri deildar, Alþingi.

Varðandi frv. til laga um nýtt orkuver og nyja orkuveitu rafmagnsveitna ríkisins
(Reykhólar). Þingskjal 190.

Með bréfi, dags. 27. f. m., sendi hin háttvirta nefnd mér til umsagnar frv. til
laga um nýtt orkuver og nýja orkuveitu rafmagnsveitna ríkisins á þskj. 190. Ég
hef nú athugað frumvarpið og vildi því viðvíkjandi taka fram það, sem hér fer á
eftir.
1. Rafveita sú að Reykhólum, sem um ræðir í frumvarpinu, telst ekki til aðal-

orkuveitna samkvæmt þeirri venju, sem skapazt hefur um notkun þess orðs
og raunar má telja staðfesta með lögum. Veitan að Reykhólum mundi teljast
til héraðsrafmagnsveitna; þar er um að ræða dreifingu orkunnar til sjálfra
notenda og sölu til notenda (smásölu). Ef ríkisrafveitunum er ætlað að byggja
veitu þessa og reka, ber því að taka hana upp í þær tillögur til "nýrra raforku-
framkvæmda" (nýrra héraðsrafmagnsveitna ríkisins), sem árlega eru teknar
saman á raforkumálaskrifstofunni í samráði við raforkuráð og ráðuneyti og
fé er veitt til á fjárlögum ár hvert. Þetta gildir einnig rafstöðina, þar sem um
smá-dieselrafstöð eða litla gufustöð er að ræða.

2. Stofnkostnaður 100 kílowatta jarðhitaorkuversins er hár, miðað við afl þess, um
10000.00 kr. á kílowatt. Árlegur reksturskostnaður orkuvers og veitu áætla st
nærri 200 þús. kr. Þetta er væntanlega meira en Reykhólar geta borið sem
stendur.

3. Nú er verið að rannsaka skilyrði þess að koma upp sérstakri þaravinnslustöð
að Reykhólum, er vinni útflutningsvöru að verðmæti allt að 10 milljón króna
á ári. Mér er ókunnugt um, hve mikið rafafl sú verksmiðja þarf, svo og hve
margt starfsfólk. En víst er, að slík verksmiðja mundi breyta viðhorfum í raf-
magnsmálum staðarins.
Að athuguðu máli vil ég því leyfa mér að leggja til, að frv. verði ekki gert

að lögum, en í þess stað tekið til athugunar, hvort taka beri veituna upp í tillögur
um héraðsrafmagnsveitur ríkisins og hvert tillit beri að taka til væntanlegrar þara-
verksmiðju.

Virðingarfyllst

Jakob Gíslason.


