
sþ. 356. Nefndarálit [77. mál]
um till. til þál. um rafveitulinu frá Hvolsvelli til Vestmannaeyja.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefur athugað tillöguna og breytingartillögur þær á þingskjölum 237,
238 og 242, sem við hana hafa verið fluttar. Einnig hefur nefndin leitað upplýsinga
raforkumálastjóra um þetta. Meðal þess, sem raforkumálastjóri segir í bréfi sínu til
nefndarinnar hinn 22. marz s.L, er þetta:

"Samkvæmt þeirri áætlun, sem við höfum unnið eftir undanfarið, hinni svo-
kölluðu ,,10 ára áætlun um rafvæðingu", eru umrædd verk fyrirhuguð sem hér segir:
1. Vestmannaeyjaveita árið 1960.
2. Veita um Norður-Þingeyjarsýslu árin 1962-1963.
3. Króksfjarðarnesveita og stækkun Þverárvirkjunar 1959-1960, og hefur enn ekki

verið tekin afstaða til, hvort verkið verður framkvæmt fyrr. Telja má þó, að nú-
verandi virkjun geti fullnægt veitunni fyrsta árið eða svo, þannig að ekki sé
nauðsynlegt að stækka virkjunina fyrst.

4. Dalasýsla. Það hefur verið um það rætt að leggja veitu frá Króksfjarðarnesi til
Búðardals árið 1960.Nánari athugun leiðir hins vegar í ljós, að það sé vafasamt,
hvort þetta sé tímabært eða jafnvel rétt, og að réttara geti verið að leysa raf-
magnsmál Dalasýslu á annan hátt. Virðist nú heppilegast að reka fyrst um sinn
dieselrafstöð í Búðardal og leggja veitu um héraðið frá henni, sem síðar yrði
tengd við línu frá vatnsorkuveri. Sé þessi leið farin, verður hér fyrst í stað um
svokallaða dreifiveitu í sveit að ræða, en ákvarðanir um slíkar veitur eru teknar
frá ári til árs í samráði við raforkuráð."
Nefndinni er það ljóst, að annmarkar eru á, að Alþingi hlutist til um marghátt-

aðar breytingar á rafvæðingaráætlunínni, án þess að um heildarendurskoðun sé að
ræða, og getur ekki mælt með samþykkt allra þeirra tillagna, er hér liggja fyrir.

Að því er varðar aðaltillöguna, sem fjallar um tengingu Vestmannaeyja við aðal-
orkukerfi landsins, er hins vegar um þá sérstöðu að ræða, að þar á í hlut langsam-
lega fjölmennasta byggðarlag landsins, þeirra sem enn eru ekki tengd inn í orku-
kerfið, og jafnframt einn mesti framleiðslubær landsins.

Nefndinni þykir Því hlýða að taka undir áskorun tillögunnar um, að rafmagns-
sæstrengur verði lagður til Eyja, svo fljótt sem verða má, en þykir á þessu stigi ekki
ástæða til að fastákveða tímatakmörk þessarar framkvæmdar og leggur því til, að
tillagan verði samþykkt með svofelldri

BREYTINGU:
Orðin "þannig að sú orkuveita verði tilbúin til afnota ekki síðar en haustið 1959"

í niðurlagi tillgr. falli burt.

Alþingi, 27. marz 1958.
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