
sþ. 448. Nefndarálit [14. mál]
um till. til þál. um raforkumál.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Þáltill. var rædd i nefndinni á þremur fundum. Var hún send til umsagnar til
raforkumálastjóra. og er svar hans birt hér með sem fylgiskjal.

Nefndin gat ekki orðið sammála um afgreiðslu málsins. Minni hl. (GísiG,
GeirG og BP) leggur til, að þáltill. verði samþykkt með litlum breytingum, og hefur
þegar skilað áliti á þskj. 336. Meiri hl. gat ekki fallizt á, að samþykkt þáltill. flýtti
í einu eða neinu raforkuframkvæmdum í landinu eða leysti þann vanda, sem vaxandi
rekstrarhalli rafveitnanna hefur þegar valdið, en m. a. á því, að sá vandi verði
Jeystur, byggist, að unnt sé að hraða nauðsynlegum raforkuframkvæmdum umfram
það, sem nú er gert.

Samkvæmt rekstrar- og efnahagsreikningum raforkumálastjórnarinnar yfir árið
1961,en það eru síðustu reikningar, sem birtir hafa verið, eru allar héraðsrafveiturnar
reknar með tapi, að undanskildum Snæfellsnesveitu, sem sýnir rekstrarágóða kr.
665931.41,og Gullbringuveitu, sem sýnir ágóða að upphæð kr. 84115.78,eða ágóði
samanlagt af þeim tveimur veitum kr. 750052.19.Allar aðrar héraðsveitur sýna
rekstrarhalla á árinu, sem nemur samanlagt kr. 6320889.32.Er tapið mest á Borg-
arfjarðarveitu, kr. 1428028.25,og Eyjafjarðarveitu, kr. 1310704.95,en minnst á
Skaftafellsveitu, kr. 49060.46,og Strandaveitu, kr. 66976.57.Aðrar héraðsveitur sýna
rekstrarhalla, sem nemur frá kr. 115868.07 (Húnaveita) og upp í kr. 817811.95
(Árnesveita) .

Samanlagt tap héraðsveitna frá byrjun er kr. 15201562.55og skiptist þannig:
Borgarfjarðarveita kr. 3702346.79, Eyjafjarðarveita kr. 3031346.47, Skagafjarðar-
veita kr. 2820048.19,Vestfjarðaveita kr. 2167599.54,Þingeyjarveita kr. 1133592.72,
Árnesveita kr. 1122339.65,Húnaveita kr. 955115.90,Austurlandsveita kr. 682195.70,
Rangárvallaveita kr. 549553.99,Strandaveita kr. 466934.54,Dalaveita kr. 157248.81-
eða alls kr. 16788322.29.Samanlagður rekstrarhagnaður er hins vegar frá upphafi
á öðrum héraðsveitum sem hér segir: Snæfellsnesveita kr. 1095167.74,Gullbringu-
veita kr. 374270.25og Skaftafellsveita kr. 117321.75,eða alls kr. 1586759.74.

Af þessu er ljóst, að aðeins þrjár héraðsveitur hafa nú að óbreyttum tekju-
möguleikum fjárhagslegan rekstrargrundvöll. En rekstur hinna byggist aðeins á
framlagi úr ríkissjóði, sem fer vaxandi, eftir því sem skuldirnar og töpin vaxa.



Enn örðugri er fjárhagsafkoma rafmagnsveitna ríkisins. Þar er rekstrarhalli
á árinu 1961 kr. 13599170.68. Að viðbættu tapi fyrri ára er heildartap þeirra i árslok
1961 kr. 37844232.40.

Þótt eigi liggi enn fyrir rekstrar- og efnahagsreikningar yfir s. I. ár, má þó
fullyrða, að rekstrar- og efnahagsafkoman hefur siður en svo batnað frá árslokum
1961, og einmitt þess vegna hefur ríkisstjórnin skipað þriggja manna nefnd á
s, I. ári til þess að athuga allan rekstur rafveitnanna og gera tillögur um, á hvern
hátt helzt megi skapa þeim öruggan rekstrargrundvöll, sem geri það kleift, að komið
verði sem fyrst rafmagni á hvert heimili í landinu. Er búizt við því, að nefndin
ljúki störfum svo snemma á þessu ári, að skýrsla hennar og tillögur liggi fyrir,
er Alþingi er ætlað að koma saman í október n. k.

Meiri hl. allshn. lítur því svo á, að þáltill. sú á þskj. 14, sem hér um ræðir,
greiði á engan hátt úr þeim vanda, sem hér er við að eiga, og leggur þvi til, að
henni verði vísað til ríkisstjórnarinnar, sem þegar hefur falið hinum færustu mönn-
um að vinna að þessum málum.

Alþingi, 22. marz 1963.

Benedikt Gröndal,
form.

Pétur Sigurðsson,
fundaskr.

Björn Þórarinsson.

Gísli Jónsson,
frsm.

Fy1giskjal.

RAFORKUMÁLASTJÓRI
Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis, Alþingi.

Raforkumálaskrifstofan
Með bréfi, dags. 27. nóv. þ. á., sendi háttvirt allsherjarnefnd mér til umsagnar

tillögu til þingsályktunar um raforkumál á þingskjali 14.
Þingsályktunartillaga þessi fjallar um það að láta hraða áætlun um áframhald-

andi framkvæmdir við rafvæðingu landsins, er miðist við, að öll heimili hafi fengið
rafmagn í síðasta lagi fyrir árslok 1968. Þetta orðalag ber með sér, að tillagan
fjallar um rafvæðingu sveitanna, þótt það sé ekki sérstaklega tekið fram í beinum
orðum. ön heimili í þorpum, kauptúnum og kaupstöðum landsins hafa nú þegar
fengið rafmagn.

Hin svonefnda 10 ára áætlun um rafvæðingu sveitanna er í raun og veru 11
ára áætlun. Framkvæmd hennar hófst með árinu 1954 og á að verða lokið í árslok
1964. Allt útlit er fyrir, að svo geti orðið eða að minnsta kosti vinna hafin á
því ári við síðustu línurnar. Eins og fram er tekið í greinargerð með þingsálykt-
unartillögunni, er þegar fyrir nokkru hafið það verk að semja næstu 10 ára áætlun.
Búizt var við, að þvi verki gæti orðið lokið fyrir árslok 1962, en því miður er sýnt,
að svo mun ekki verða. Fyrirhugað er að gera þá áætlun svo úr garði, að hún taki
einnig til einkastöðva fyrir þau býli í sveit, sem eru svo afskekkt, að ekki er
fært að leggja rafveitu til þeirra frá samveitum. Kemur þá eðlilega upp spurn-
ingin um það, hve mörg býli eru alls hér á landi, og var leitað eftir upplýsingum
um þetta hjá búnaðaryfirvöldum og fleiri aðilum, sem vænta mátti, að hefðu
allnákvæma vitneskju um þetta atriði, en þá kemur í ljós, að enginn maður virðist
vita með neinni vissu, hve mörg eru sveitabýli þessa lands. Þetta ásamt öðru
hefur torveldað svo lúkningu áætlunarinnar, að reikna verður með, að hún dragist
töluvert fram eftir næsta ári.

Þessi dráttur á að ljúka næstu 10 ára áætlun þarf þó ekki að hafa nein áhrif
til að tefja framkvæmd hennar. Það er nægilegt, að áætlunin verði fullgerð haustið
1963. Er þá nægur undirbúningstími til þeirra framkvæmda, sem hefjast eiga snemma
á árinu 1965.

20. desember 1962.



Um orkuver og aðalorkuveitur er það að segja, að þau eru miðuð fyrst og
fremst við þarfir þéttbýlisins. Afl- og orkunotkun sveitanna er svo lítil, að hún
hefur ekki áhrif á stærð eða. staðsetningu orkuvers, svo að teljandi sé. A raforku-
málaskrifsfofunni og raunar víðar er að staðaldri unnið að áætlanagerð og undir-
búningsrannsóknum að orkuverum og aðalorkuveitum fyrir alla landshluta. Hefur
raforkumálaráðherra á því þingi, er nú situr, gert nokkra grein fyrir þessari áætlana-
og undirbúnings starfsemi raforkumálastjórnarinnar, og er ekki ástæða til, að ég
endurtaki það hér. Full viðleitni er sýnd í því að auka afl orkuvera nægilega ört
til þess. að hvergi þurfi að verða afl- eða orkuskortur þrátt fyrir stöðuga aukn-
ingu raforkunotkunar í landinu, aukningu, sem er hraðari og meiri hér en víðast
hvar annars staðar.

Eins og oft hefur verið bent á, er það ekki aflskortur í orkuverum, sem tor-
veldar rafvæðingu sveitanna. Það er kunnara en frá þurfi að segja, að það, sem
gerir rafvæðinguna svo erfiða, er hinn mikli kostnaður við að koma upp þeim
mannvirkjum, raflínum og spennistöðvum með meiru, sem gera þarf til þess að
dreifa rafmagninu um hina strjálu byggð. Mun ekki fjarri sanni. að þessi kostn-
aður sé nú um það bil 20 sinnum meiri á hvert mannsbarn í sveit en í kaupstað.
Nú er svo komið. að raunverulegur halli af rekstri nýrra rafveitna í sveit er um
það bil 15 þús. kr. á ári á hvert býli, sem fær rafmagn. Á næstu 10 ára áætlun
eru býlin til muna strjálli, stofnkostnaðurinn meiri og árlegur halli á rekstri eykst
tilsvarandi Aður en stofnað er til svo stórfellds hallarekstrar, þarf að leggja á
ráð um það, hvernig unnt muni vera að gera slíkan rekstur framkvæmanlegan.

Virðingarfyllst,

Jakob Gíslason.


