
sþ. 613. Nefndarálit [97. mál]
um till. til þál. um fullnaðaráætlun um virkjun Jökulsár á Fjöllum og um athugun
framleiðslumöguleika í sambandi við virkjunina.

Frá 2. minni hl. fjárveítinganefndar.

Fjárveitinganefnd hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu till. Meiri hlutinn
(MJ, JR, GuðiG, JA, BF) skilar séráliti, og annar minni hluti (KGuðj) hefur lýst
yfir því, að hann muni sennilega einnig skila séráliti.

Við undirritaðir leggjum til, að till. verði samþykkt óbreytt. Við getum ekki
fallizt á þá málsmeðferð meiri hlutans að leggja til, að málinu verði vísað til
rikisstjórnarinnar. Við teljum, að hér sé um slíkt stórmál að ræða, að eðlilegt sé,
að Alþingi lýsi vilja sínum í því, og að sízt sé of langt gengið, þótt sú viljayfirlýsing
verði með þeim orðum, sem tillögu greinin mælir um.

Allmikið hefur verið gert að því á undanförnum árum að rannsaka virkjunar-
skilyrði í Jökulsá á Fjöllum og gera áætlanir i sambandi við nýtingu þeirrar orku,
sem þar mætti virkja. Þær niðurstöður, sem fyrir liggja, virðast benda til þess,
að "úr Jökulsá megi vinna raforku á svipuðu kostnaðarverði og stóriðjuver, svo sem
alúminíumverksmiðjur, greiða fyrir orkuna víða erlendis", eins og raforkumálastjóri
hefur látið ummælt í umsögn um þetta mál. Af þessum sökum sýnist hvað eðlilegast,
að haldið sé áfram á þessari braut og að eigi verði látið undan falla að gera fullnaðar-
áætlun um virkjunina á svo skjótan hátt sem frekast má verða. Hinar jákvæðu
niðurstöður athugana þeirra, sem þegar hafa verið gerðar, ættu að vera öllum aðilum,
Alþingi, ríkisstjórn og embættismönnum, hvatning til þess, að heildarrannsóknum
verði lokið sem fyrst.

ÞÓ að raforkumálaráðherra kunni að sýna þessu máli velvild og gefi fyrir-
mæli um áframhaldandi áætlanir, þá höfum við undirritaðir ekki fengið neina
fullvissu fyrir því, að málið sé af hans hálfu rekið með þeim hraða, sem við teljum
æskilegan, og mælum því eindregið með því, að Alþingi fylgi málinu fast eftir, og
álitum, að samþykkt till. mundi orka verulega á í því efni. Í því fælist þá óbein
yfirlýsing Alþingis um nauðsynlegan fjárhagsstuðning við fullnaðaráætlunina, en
öllum má það ljóst vera, að án þess verður tæplega hægt að vinna að áætluninni
"af fullum krafti", því að vitanlegt er, að slík fullnaðaráætlun sem hér um ræðir
kann að taka alllangan tíma, jafnvel þótt allt sé gert til þess að hraða henni.

Eins og tillögugreinin ber með sér, er það tvennt, sem hér er um að ræða. Hið
fyrra er sú fullnaðaráætlun um virkjun, sem að framan getur, og hið síðara athugun
á möguleika til þess að koma upp framleiðslu á útflutningsvöru i sambandi við
virkjunina. Það er að sjálfsögðu markið, sem að er stefnt, og því höfuðnauðsyn
að gera sér grein fyrir því jafnhliða. Þegar svo langt er komið, að hvort tveggja
liggi fyrir, fullnaðaráætlun um virkjun og fullnaðarathugun á möguleika til stór-
iðju í sambandi við hana, þá er kominn tími til þess að kanna, hvaða úrræði verði
heppilegust um útvegun fjármagns til þessara stórframkvæmda og hvaða rekstrar-
form verði hagfelldast og viðráðanlegast. Við teljum ástæðulaust að ræða þá hlið
málsins á þessu stigi og álítum, að það verði að bíða síns tíma.

Að lokum viljum við ítreka það, að við leggjum eindregið til, að till. verði
samþykkt óbreytt.

Ingvar Gíslason,
frsm.

Alþingi, 1. júní 1960.

Halldór E. Sigurðsson. Björgvin Jónsson.


