
sþ. 667. Nefndarálit [143. mál]
um till. til þál. um stórvirkjunar- og stóriðjumál.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Fjárveitinganefnd er ósammála um afgreiðslu tillögunnar, og leggjum við undir-
ritaðir til, að hún verði samþykkt.

Meginatriði tillögunnar er, að Alþingi kjósi 7 manna nefnd til að kynna sér
niðurstöður þeirra rannsókna stórvirkjunarmöguleika, er fram hafa farið á vegum
raforkumálastjórnarinnar, og athugana stóriðjunefndar á möguleikum til stóriðju.

Hinn 5. febr. s.l. upplýsti iðnaðarmálaráðherra í fyrirspurnartíma á Alþingi
ýmis atriði varðandi undirbúningsathuganir á möguleikum til stórvirkjana og stór-
iðju hér á landi. Hafa þessar athuganir farið fram á vegum svonefndrar stóriðju-
nefndar, sem er stjórnskipuð, og raforkumálastjórnarinnar. Athuganir þessar hafa,
að því er virðist, aðallega beinzt að: a) stórvirkjun við Búrfell, b) byggingu
alúminíumverksmiðju, e) byggiingu olíuhreinsunarstöðvar, allt í meiri eða minni
samvinnu við erlenda aðila og erlent áhættufjármagn. M. ö. 0.: hér er um algert
nýmæli að ræða í íslenzkri framkvæmdasögu og verið að opna erlendum fyrir-
tækjum leið inn í íslenzkt atvinnulíf.

Þegar um svo afdrifaríkt nýmæli er að ræða, er eðlilegt, að vel og vandlega
sé unnið að athugunum og undirbúningi og stefnan tekin í samræmi við það. Væri
illa farið, ef rasað væri um ráð fram í svo mikils háttar máli. Ekki ættu að vera
á því nein tvímæli, að Alþingi er hinn rétti aðili hvað snertir mótun stefnunnar í
þessu máli og nauðsynlegt er, að það hafi hér eftir aðstöðu til þess að fylgjast
með málinu á öllum stigum viðræðna og undirbúnings. Það er því rétt leið, sem lagt
er til að farin verði samkvæmt ákvæðum þessarar þáltill., að allir flokkar á Alþingi
eigi fulltrúa Í þingkjörinni nefnd, sem hafi með höndum athugun þessara mála.

í þessu sambandi er rétt að benda á, að sjónarmiðin í þessum málum eru
margs konar og á þeim ýmsar hliðar, sem þurfa gagngerrar athugunar við. Auk
þess mundi slík nefndarskipun fremur en flest annað verða til þess að eyða tor-
tryggni, sem eðlilega hlýtur að skapast í kringum svo afdrifaríkt mál, ef það er
unnið einhliða af hálfu ríkisstjórnarinnar og nefnda eða einstaklinga, sem hún
velur án nokkurs samráðs við Alþingi í heild.

Að þessu athuguðu og með tilvísun til greinargerðar fyrir tillögunni leggjum
við til. að hún verði samþykkt óbreytt.

Ingvar Gíslason,
frsm.

Alþingi, 8. maí 1964.

Halldór E. Sigurðsson.

Vilhjálmur Hjálmarsson.

Geir Gunnarsson.


