
Ed. 445. Nefndarálit

um frv. til laga um virkjun Efra-Sogsins.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Xefndin liefir klofnað um þetta mál. Minni lilutinn mun vilja samþykkja 
frv. með litlum eða engum breytingum, en nieiri hlutinn telur sér ekki fært, og 
heldur ekki nauðsvnlegt málefnisins vegna, að mæla með, að Alþingi veiti 
stjórninni lieimild til að ganga í 7 m illjóna króna áb\Tgð fyrir Reykjavíkurbæ 
i þessu skyni.

Frv. á þingskjali 103 er byggt á því, að Reykjavikurbær eigi að virkja Efra- 
Sogið, þ. e. efsta kafla Sogsins,-þar sem áin rennur milli Þingvalla- og Úlfljóts- 
vatns.

Eftir mælingum, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefir látið gera, kostar byrj- 
unarvirkjun á þessum stað a. 111. k. 7 m illjónir króna. Mun þar valda miklu um, 
að aðstaðan er að ýmsu levti erfið. Þarf annaðhvort að sprengja gang fyrir Sogið 
eða hluta af því neðanjarðar milli áðurnefndra stöðuvatna, eða gera nálega 
20 111. háan steinstevpugarð vfir farveg elfarinnar til að ná orkunni.

En meðan meiri lilutinn í bæjarstjórn Reykjavíkur var með hugann fastan 
við þetta virkjunarskipulag og 7 m illjóna ábvrgðarkröfu til ríkissjóðs, tókst 
manni úr minni hluta bæjarstjórnarinnar, Sigurði Jónassym, að beina mál- 
inu inn á aðra og heppilegri braut. Honuni tókst að fá hingað einn af þekktustu 
vatnsvirkjunarfræðingum Þýzkalands til að athuga Sogið á ný. Gerði hann það, 
og fann undir eins nýja aðstöðu lijá Sogsfossunum sjálfum við Efribrú, þar 
sem gera mátti bvrjunarvirkjun fyrir Reykjavík og H afnarfjörð fyrir helmingi 
minni upphæð heldur en meiri liluti hæ jarstjórnar taldi sig þurfa við Efra- 
Sogið. Kostnaðarmunurinn lá í betri aðstöðu og meiri hagsýni um allt skipulag 
verksins heldur en komið liafði i ljós lijá  þeim, sem rannsakað höfðu virkjun 
Efra-Sogsins.

Þegar vitneskja barst til Revkvikinga um þann gifurlega verðmun, sem var 
á þessum tveimur virkjunarskilj’rðum, var flestum bæjarbúum ljóst, að ekki 
gat komið til mála að kaupa þau hlunnindi til handa bænum og nágrenni fyrir 7 
m illjónir, sem eins líklegt var, að fá mætti fyrir 3— 3 ^  m illjón króna. 1 raun 
og veru eru hinar eldri ráðagerðir um virkjun Efra-Sogsins vegna Reykja- 
víkurbæjar þess vegna úr sögunni. Hinsvegar er málið, að áliti meiri hlutans i 
bæjarstjórn, enn á tilraunastigi, þörf nýrra rannsókna, og jafnvel undirbúning- 
ur að bæta við virkjun í Elliðaánum, sem tæplega sýnist ástæða til að leggja fé í, 
ef jafnfram t er lagt út i virkjun Sogsins fyrir m illjónir króna.

Meiri hlutinn telur sér með engu móti fært að mæla með 7 m illjóna ríkis- 
ábvrgð vegna Sogsvirkjunarinnar. Hinsvegar vill meiri hlutinn sýna málinu 
velvild og samúð og fvrir sitt leyti freista að beina því inn á þá braut, sem 
heppilegust mætti verða fvrir höfuðstaðinn og alla þá menn á Suðurlandi, sem 
síðar kunna að verða aðnjótandi hagsmuna af skynsamlega framkvæmdri Sogs- 
virkjun. Meiri hluti nefndarinnar vill þess vegna mæla með ríkisábyrð á 3%



milljón króna vegna Reykjavíkurbæjar til virkjunar Sogsins hjá Efribrú, með 
því skilyrði, að hafizt verði handa með verkið nú í sumar, og þá væntanlega 
hætt við að leggja fé almennings í áframhaldandi sm ávirkjanir fyrir Rvík eina, 
án þess þó að geta fullnægt fram tíðarþörf bæjarins.

Þess skal getið til styrktar þessari tillögu, að full vissa er fyrir, að Reykja- 
vikurbæ stendur nú til boða nokkuð mikill hluti þess /íauðsynlega fjármagns, 
sem þarf við umrædda virkjun Sogsfossanna, fyrir milligöngu Sigurðar Jónas- 
sonar. Skiptir það ekki alllitlu máli, þvi að fé er nú torfengið, og fullvíst, að 
m jög erfitt yrði fyrir höfuðstað Islands að fá fé að láni i virkjun, sem kostaði 7 
milljónir, ef eigendur fjármagnsins vissu, að hafnað hefði verið hálfu ódjTari 
framkvæmd hins sama máls.

Reykjavík og Hafnarfjörður hafa mikla þörf fyrir aukið og ódýrt rafmagn, 
og á þann hátt einan er hægt að skapa skilyrði fyrir verulegri iðnaðarþróun í 
þessum bæjum. Auk þess myndi virkjun Sogsins leiða til þess, að þaðan yrði 
leidd raforka viðar um nálæg héruð og til sjóþorpa, sem ekki hafa annara 
kosta völ í þessu efni.

Meiri hluti nefndarinnar leggur því til að umbrevta frv. á þingskjali 103 á 
þann hátt sem hér segir:

' BREYTINGARTILLÖGUR.

1. I stað 1.— 8. gr. frv. kemur ný gr. (1. gr.), svo hljóðandi:
Ríkisstjórninni er heimilt að ganga i ábyrgð fyrir allt að 3Vá' milljón 

króna láni handa Reykjavíkurbæ til virkjunar nokkurs hluta Sogsins hjá 
Efribrú. Heimilt er, að fjárhæð þessi sé tekin í erlendum gjaldeiri, enda 
samþykki fjármálaráðherra lánskjörin.

2. 9. gr. verður 2. gr.
3. Fyrirsögn frv. orðist svo:

Frumvarp til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina að áb>Tgjast fyrir 
Reykjavikurbæ lán til að virkja nokkurn hluta Sogsins hjá Efribrú.

Alþingi, 24. april 1933.

Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson,
form. fundaskrifari og frsm.

með fyrirvara.


