
Sþ. 19. Tillaga til þingsályktunar
mn raforkumál.

Flin.: Jónas Jónsson, Bernharð Stefánsson, Bjarni Bjarnason, Eysteinn Jónsson, 
Jö ru n d u r  Brvnjólfsson, Páll Hermannsson, Sigurður Pórðarson, Skúli Guðmundsson,

Sveinbjörn Högnason.

Alþingi á lyk tar  að kjósa finnn m anna nefnd, er geri tillögur um fjáröflun til 
þess að byggja rafveitur, i því skyni að koma nægilegri ra forku  til ljósa, suðu, hit- 
unar  og iðnrekstrar í allar byggðir landsins á sem skemmstum tima, enda verði raf- 
orkan ekki seld hæ rra  verði í dreifbýli en stærstu kaupstöðunum  á hverjum  tíma. 
Nefndin skal sérstaklega gera tillögur um aukinn stríðsgróðaskatt til að mæta óhjá- 
kvæmilegum útgjöldum við fram kvæm dir i þessu efni, er hefjist svo fljótt sem unnt 
er að fá innfhitt efni til þeirra. Nefndin leggi tillögur sínar um þetta efni fyr ir  næsta 
reglulegt Alþingi.

Jafn fram t á lvk tar Alþingi að fela rík isstjórninni að láta fara fram, undir  umsjón 
rafmagnseftirlits ríkisins, rannsókn á skilyrðum til vatnsaf lsv irk junar i fallvötnum 
landsins og því, hvernig auðveldast sé að fullmegja ra fo rkuþörf landsm anna hvar- 
vetna á landinu, sérstaklega hvort hagkvæm ara sé á hverjum  stað að vinna orkuna i 
smáu orkiiveri í nám unda við notkunarstað inn  eða taka hana úr sameiginlegri orku- 
veitu, sem lögð yrði frá stærra orkuveri um einstakar sveitir og kaup tún  eða heila 
landshluta. Rannsóknirnar skal hefja nú þegar og hraða þeim svo sern mögulegt er.

Kostnaður við störf nefndarinnar og rannsókn irnar  greiðist ú r  ríkissjóði.

G r  e i n a r  g e r  ð .
Á sjðasta Alþingi fluttu þingmenn Arnesinga tillögu til þál. uin skipan raforku- 

mála í byggðum landsins. Tillagan var uni það, að fela r ík isstjórninni að láta fara



fram, undir  umsjón rafinagnseftirlits ríkisins, ýtarlega athugun á því, á hvern hátt 
auðveldast verði að koma rafmagni til sem allra flestra byggðra býla landsins, og 
hvernig tryggja megi, að framkva'nid í því efni verði sem allra fyrst.

Tillaga þessi varð ekki u trædd á síðasta þingi, en fékk þó frem ur góðar viðtökur. 
Sýndi það vaxandi skilning á þessu mikla velferðarmáli. A undanförnum  þingum 
höfðu komið fram frumvörp, sem stefndu í þá átt að flýta fyr ir  no tkun  raforku í 
dreifbýlinu, en sum ar af þeiin tillögum, sem þar voru fluttar, höfðu mætt allverulegri 
mótstöðu. Eitt af þessum frumvörpum, um rafveitur rikisins, náði þó samþvkki á 
siðasta Alþingi, en enn hafa engar fram kvæm dir orðið eftir þeim löguin.

Ýmsir a tburðir hafa leitt til þess, að hugsandi m önnum  er orðið ljóst, að raforku- 
málið þolir ekki bið. Fólkið í h inum  dreifðu byggðum landsins hefur farið á mis við 
h lunnindin  af hinum stóru rafv irk junum . Eitt bændabýli i Árnessýslu ný tu r  raf- 
orku frá Soginu, og aðeins einn bær í Suður-Þingeyjarsýslu fær ra forku  frá stöð Akur- 
eyrar við Laxárfossa. Svo má heita, að einu not sveitamanna af ra fo rku  landsins séu 
í sambandi við þær rafstöðvar.sem einstakir hugvitsmenn.einkum  ú r  Skaftafellssýslu, 
hafa reist á nokkrum  sveitabæjum viðsvegar um landið. Hin skyndilega útbreiðsla 
vindrafstöðva til ljósaframleiðslu á syeitabæjum, sem mest hefur gætt allra síðustu 
mánuðina, sýnir, hve hugleikið fólki i dreifbýlinu er að fá rafmagn til heimilisþarfa. 
En v indrafstöðvarnar eru ófullnægjandi, þar sein þær framleiða yfirleitt ekki orku 
nema til að fullnægja b rýnustu  ljósaþörf heimilanna, a. in. k. enn sem komið er.

Höfuðstaður landsins hefur nú trvggt sér mikið rafm agn með v irk jun  Sogsins. 
Auk jiess má gera ráð fyrir, að Reykjavik fái innan skamms fullgerða sína miklu hita- 
%eitu. Nokkrir  af hinum  stærri kaupstöðum, og þá einkum Akureyri, búa nú við góða 
aðstöðu með raforku. En flest kaup tún  landsins og nálega allar sveitir hafa annað- 
hvort ekkert rafm agn til heimilisþarfa eða þá allt of lítið, svo að miklu þarf þar við að 
bæta til að mæta eðlilegum þörfum  heimilanna.

F ram  að þessu hafa ráðagerðir um rafleiðslur um sveitirnar strandað á kostnað- 
inum  við leiðslurnar. Sama sagan var um vegakerfi landsins, þar til þjóðfélagið tók 
að sér að tengja byggðir og bæi saman með vegum og brúm  á kostnað alþjóðar. Slík 
mannvirki gefa engan beinan arð. Þau hafa að því levti verið eingöngu útgjaldabyrði 
á ríkissjóði. En engu að síður er haldið á fram  að hyggja vegi og b rý r  vegna hinna 
miklu nytja, sem landsmenn hafa af þessum framkvæmdum.

Fram sóknarflokkurinn , sem stendur að þessari tillögu, telur einsýnt, að dreif- 
býlið muni ekki í sýnilegri framtíð fá rafmagn til heimilisþarfa, nema með því að 
ríkið byggi hin nauðsynlegu orkuver og leggi rafleiðslur um byggðir landsins eftir 
föstu skipulagi. Þyrfti  þetta að gerast á sem allra  stytztum tiina. Raforkan má ekki 
kosta notendur í dreifbýlinu meira en í stærstu kaupstöðunum. Mismuninn við stofn- 
kostnað og rekstur verður þjóðarheildin að greiða ú r  sameiginlegum sjóði, eins og 
kostnaðinn við vegagerðir, sem svara þó engum beinum arði.

Þ jóðin öll stendur í samábyrgð fyr ir  rafveitulánum  kaupstaðanna og hitaveitu 
Reykjavíkur. Við því er ekkert að segja. En ekkert af þessum fyrir tæ kjum  varð stofn- 
sett, nema íólkið í dreifbýlinu tæki á s inar herðar hluta af ábyrgðinni. Á þennan 
hátt hafa íbúar kaupstaðanna, einkum Reykvíkingar, fengið stórkostlega aukin  lífs- 
þægindi með aðstoð allra r  þjóðarinnar. Þessi þægindi hafa mikið aðdráttarafl og eiga 
sinn þátt í því, að fleira fólk safnast í kaupstaðina en hollt er fyr ir  þjóðfélagið. Móti 
þeim straum verður ekki staðið með öðru móti en því, að sköpuð verði svipuð aðstaða 
fvr ir  þá, sem búa í sveitum og kauptúnum . Slíkt er réttlætismál, en jafn fram t hags- 
m unam ál allra landsm anna og óhjákvæmilegt til þess að skapa nauðsynlegt jafnvægi 
i þjóðfélaginu.

Á síðari árum  hefur risið upp allmikill og fjölbreyttur iðnaður í kaupstöðunum, 
einkum eftir að íbúar þeirra fengu meira rafm agn en þörf var fyr ir  til heimilisnotu. 
Margt af þessum iðnaði er þannig, að það væri eins heppilegt að hafa þann rekstu r að 
einhverju leyti í sveitum og kauptúnum , og með því að veita ra fo rkunn i þangað 
mætti skapa ákjósanleg skilyrði fyrir  slikan rekstur víðsvegar um landið.



Vegna þeirrar óvenjulega miklu peningaveltu, sem nú er í landinu, er sérstakt 
tækifæri til þess að safna fé i sjóði til nauðsvnlegra framkvæmda, þar á meðal til raf- 
virkjunarfram kvæm da. R íkis tek jurnar eru nú miklu hæ rri  en nokkru  sinni áður, og 
þótt gjöldin vaxi einnig mikið, ætti r ík issjóður að geta lagt fram  verulegar fjárhæðir 
i þessu skyni af um fram tekjum  stríðsáranna. En ja fn fram t má benda á, að með aukn- 
um skatti á stríðsgróða og há tek ju r mætti ná miklu fé til slíkra framkvæmda. Vel gæti 
og komið til inála að ákveða, með löggjöf uni skyldusparnað, að ríkið tæki h lu ta  af 
tekjum  einstaklinga að láni til langs tíma, gegn lágum vöxtum, og lánsfé þessu væri 
varið til að byggja rafveitur.

I þessu sambandi má einnig vekja athvgli á tillögu, sem sam þykkt var á hún- 
aðarþingi árið 1941. Er hún á þessa leið: „Búnaðarþing skorar á rík isstjórn  og Al- 
þingi að framlengja lög um happdrætti  ríkisins, að ú trunnum  tíma þess til Háskóla 
íslands, og tryggja jafnfram t rafveitumáluin sveitanna tek jur þess fyrstu 20—25 árin .“ 

Nefnd sú, sem hér er lagt til að kosin verði, á að gera tillögur um fjáröflun til 
þess að koma raforku  um sveitir og kaup tún  landsins. Koma þá til álita þær fjár- 
öflunarleiðir, sem hér hafa verið nefndar, og i'leiri geta komið til greina. Svo er til 
ætlazt, að nefndin skili áliti sinu til næsta reglulegs Alþingis, í febrúarm ánuði í 
vetur. Á þeim tima er fengin vitneskja um afkomu ríkissjóðs á árinu  1942, og vænt- 
anlega verður þá um tekjuafgang að ræða, sem að einhverju Jeyti m á nota til þess- 
a ra  nauðsynlegu framkvæmda.

{ þessari tillögu er enn frem ur ákveðið að fela r ik isstjórninni að láta fara fram 
rannsóknir  á skilyrðum til v irk junar  á fallvötnum landsins og a thugun á því, hvernig 
lieppilegast sé að fullnægja raforkuþörf inn i á hverjum  stað. Eru hér tekin upp aðal- 
atriðin úr þeirri þingsályktunartillögu, sem þingmenn Arnesinga fluttu á síðasta Al- 
þingi og áður er getið. í greinargerð, sem fvlgdi þeirri till. á síðasta þingi (þskj. 350), 
er skýrt frá þeim rannsóknum , sem þegar hafa verið gerðar, og vísast til þeirrar  grein- 
argerðar. Verður að leggja á það rika áherzlu, að fra inhaldsrannsóknir í þessum efn- 
um séu byrjaðar nú þegar og þeim hraðað svo sem frekast er unnt, þar sem slíkar 
athuganir eru óhjákvæmilegur undirbúningur frainkvæmdanna.


