
Nd. 456. Frumvarp til laga
um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast fyrir Reykjavíkurkaupstað lán 
til hitaveitu.

• Flm.: Pétur Halldórsson.

1. gr.
R ikisstjórninni er heimilt, gegn þeim trvggingum, er hún m etur gildar, að ábyrgj- 

ast fyrir hönd ríkissjóðs lán fyrir Reykjavíkurkaupstað til hitaveitu, allt að 7 milljón- 
um króna, eða jafngildi þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Eftir að fram er komið frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að 

taka Ián, á þskj. 344, þykir liklegt, að tæplega verði hjá því komizt, að ábyrgðar ríkis- 
sjóðsins verði um sinn krafizt fyrir lánum hingað til opinberra fyrirtækja, sem eiga 
að standa skil á vöxtum og afborgunum i erlendu fé. Er því farið fram á ríkissjóðs- 
ábyrgð á hitaveituláni fyrir Reykjavík.

Aætlanir um stofnkostnað hitaveitu Reykjavíkur eru þannig:
350 I/sek. veita:

1. Vatnsréttindi   150000 kr.
2. Boranir .........................................................................................................  350000 —
3. Safnleiðslur .................................................................................................  100000 —
4. Dælistöð .......................................................................................................  210000 —
5. Stofnleiðslur til Öskjuhlíðar .................................................................  1810000 —-
6. Þenslustykki og festingar á aðalæð og l o k u r .......................................  40000 —
7. Girðingar, landspjöll, sími... ......................................................................  65000 —
8. Geymar (8) á Öskjuhlíð .........................................................................  560000 —
9. Bæjarkerfi með þenslustykkjum  og vatnslokum ...............................  1932000 —

10. Vélavarðarhús   20000 —
5237000 kr.

11. Verkstjórn og ófyrirséð ca. 15% ...........................    786000 —
6023000 kr.

Vatnsmælar er áætlað, að kosti um 240 þús. kr. Gert er hér að auki ráð fyrir 
nokkru lánsfé til þess að létta efnalitlum húseigendum með sluttum  lánum kostnað



við að koma upp aðfærsluæðum frá götiuvð að húsuin þeirra, en talið er, að þær 
inuni kosta uin 320 kr. að meðaltali fyrir hvert hús. Hér er enn ekki gert ráð fvrir 
kostnaði við lántöku eða vöxtum lánsfjár á bvggingartímanum.

Ráðgert er að hefja nú hið fvrsta virkjun á því heita vatni, sem þegar er not- 
hæft á Reykjum, en það er talið um 170 1/sek. og er áætlunin um stofnkostnað þess 
hluta fyrirtækisins þannig:

175 1/sek. veita:
1. Vatnsréttindi   150000 kr.
2. Boranir   183000 —
3. Safnleiðslur ..............................................................................................- .  53000 —
4. Dælistöð ........................................................................................................  150000 —
5. Stofnleiðsla að Öskjuhlíð ......................................................................... 905000 —
6. Þenslustvkki, festingar og lokur á aðalæð ...........................................  18000 —
7. Girðingar, landspjöll, sími   65000 —
8. Geymar á Öskjuhlíð, 4 stk. á 100 m3 ..................................................... 280000 —
9. Bæjarkerfi með þenslustvkkjum og lokum ......................................... 1218000 —

10. Vélavarðarhús ............................................................................................. 20000 —
3042000 kr.

11. Verkstjórn og ófyrirséð ca. 15%   457000 —
Alls 3499000 kr.

Hlutfallslegur kostnaður verður af mælum, lánsfé til aðfærsluæða, kostnaði við
lántöku og vöxtum lánsfjár á byggingartímanum.

Aætlun um rekstur þessara fyrirtæ kja er þanni 

350 1/sek. veita: Verð á 1 1/sek. 3600 kr. á ári.

T e k j u r :
350 I/sek. á kr. 3600.00 .................................................................................. kr. 1260000.00

G j ö 1 d :
CViðhald 1%, fyrning 1,5%, stjórnarkostnaður 1,8%

4,3% af kr. 6023000.00 ....................................................  kr. 259000.00
Rafmagnskostnaður .......................................................... — 94700.00 ^  353700 00

Mismunur kr. 906300.00
=  15,05%; af stofnkostnaði.

175 1/sek. veita: Verð á 1 1/sek. kr. 3600.00 á ári.

T e k j u r  :
175 1/sek. á kr. 3600.00 ................................ ’. .................................................  kr. 630000.00

G j ö 1 d :
Viðhald, fvrning og stjórnarkostnaður 4,3% af kr.
3499000.00 “ ...................... .......................................................  kr. 150450.00
Rafmagnskostnaður .......................................................... — 47350.00 ^  197800 00

Mismunur kr. 432200.00
=  12,35% af stofnkostnaði.



Áætlun um hitaveitu Revkjavikur, sem gerð er á síðastiiðnu sumri af verkfræð- 
ingafirmanu Meik & Halcrow í London, kemst að nálega sömu niðurstöðu um stofn- 
kostnað og rekstrarafkom u fyrirtækisins.

Talið er, að 1 1/sek. af heitu vatni komi að sömu notum til h itunar húsa sem 90 
smálestir af kolum. Þannig mun 175 1/sek. hitaveita spara kaup á vfir 15000 smálest- 
um kola, en 350 1/sek. veita á yfir 30 þús. smálestum.


