
Sþ. 35. Tillaga til þingsályktunar
um ríkisábyrgð á láni til aukningar rafveitu A kureyrarkaupstaðar við Laxárfossa.

F lm . : Sigurðui' E. Hlíðar.

Alþingi á lyk tar að heimila r ík isstjórninni að ábyrgjast allt að 2 millj. k róna  inn- 
anlandslán fyr ir  Akureyrarkaupstað, gegn þeim tryggingum, er s tjórnin  m etur gildar, 
til aukningar rafveitu kaupstaðarins við Laxárfossa. Ábyrgð þessi m á þó ekki ná til 
hærri f járhæðar en sem nem ur 80% af stofnkostnaði h inna auknu  framkvæmda.

G r e i n a r g e r ð .
Efni þessarar þáltill. var flutt á siðasta Alþingi í frum varpsform i og náði af- 

greiðslu til 3. um ræðu í Nd., en dagaði þó uppi.
Ástæður fyr ir  þáltill. felast í hréfi því til Alþingis, sem prentað er hér á eftir sem 

fylgiskjaL

Fylgiskjal.

RÆJARSTJÓRINN Á AKUREYRI
Akureyri, 4. apríl 1942.

Bæjarstjórn  A kureyrar hefur á fundi sinum 31. marz s. 1. sam þykkt svofellda 
ályktun með samhljóða atkvæðum:

„Bæjarstjórn A kureyrar fer fram á, að Alþingi það, er nú situr, veiti ríkisstjórn- 
ínni heiinild tii þess að ábyrgjast allt að 2ja millj. k róna  innlent lán fv r ir  Akureyrar- 
bæ til aukningar Laxárv irk juninni og Raforkuveitu A kureyrar.“

Um leið og ég tilkynni hinu háa Alþingi sam þykkt þessa, leyfi ég m ér að láta 
fylgja henni eftirfarandi

G r e i n a r g e r ð .
Á árunum  1938 og 1939 voru virkjuð 2400 hestöfl í Laxá fyr ir  Akureyrarhæ  og 

nærliggjandi sveitir.
Áður höfðu verið v irkjuð um 300 hestöfl í Glerá hjá Akureyri og auk  þess átti 

Rafveita A kureyrar 160 hestafla oliumótor. V irk jun  Laxár var svo háttað, að hægt 
er að auka hana um allt að 4000 hestöfl með því einu að bæta nýrr i  vélasamstæðu 
við þá, sem fyrir  er.

Nú er svo komið, að notkun rafmagnsins hefur aukizt svo miklu ö rar  en búizt 
\ a r  við, að ra fm agnsskortur er þegar fa rinn  að gera verulega vart við sig, og iitlit 
fyrir, að hann  verði b rá tt  mjög tilfinnanlegur, ef ekki er ú r  bætt. Vélarnar, sem fram- 
leiða rafinagnið, ganga nú mestallan sólarhringinn fyr ir  fullu álagi, en þegar svo er, 
virðist ekki nægilega öruggt að hafa aðeins eina vélasamstæðu, því hæ ttara er við 
hilun, þegar álag er stöðugt mikið, en þegar það er lítið.

Nú er mjög erfitt að fá það, sem þarf til viðgerðar, ef vélar bila, aðgerð mundi 
því sennilega taka langan tíma og bilunin valda stórtjóni.

Af þessum ástæðum hefur bæ jars tjó rn  A kureyrar leitað eftir kaupum  á nýrr i  
vélasamstæðu og hefur með aðstoð r ík iss tjó rnarinnar  fengið tilboð frá  am erískum  
firmum.

Tilboð þessi eru vegna ófriðarins talsvert há, miðað við venjulegt verð, en bæjar- 
sljórnin hefur þó samþykkt að ganga að þeim, vegna vfirvofandi rafm agnsskorts  og 
vegna þess, að ekki þvkir nægjanlega öruggt að hafa aðeins eina vélasamstæðu um 
ófyrirsjáanlegan tíma.



Gert er ráð fyrir  að bæta við 4000 hestafla vélasamstæðu, og hefur Rafmagns- 
eftirlit ríkisins gert áætlun um kostnað við hana, eftir þeim tilhoðum, sem fyr ir  liggja, 
og komizt að þeirri niðurstöðu, að vélasamstæðan uppsett með tilheyrandi spennu- 
hreytum og útbúnaði muni kosta rúm ar 1600 þúsund krónur.

Um leið og v irk jun  Laxár er þannig aukin, verður að auka við innanbæjarkerfið  
á Akureyri, til þess að aukning Laxárstöðvarinnar komi að fullum notum. Með til- 
iiti lil þess fer ba 'ja rstjórnin  fram  á ábyrgð fvr ir  nokkuð hæ rri  upphæð en Laxár- 
v irk junin  þarfnast. Fáist 2ja millj. k róna lán, verður hægt að leggja í aukningu bæj- 
arkerfisins að m innsta  kosti um 600 þúsund krónur, því Rafveita A kureyrar á í 
handbæru fé um 150 þúsund og líklegt, að rekstrarafgangur á þessu ári verði tals- 
vert hár.

Reikningar rafveitunnar fvrir  siðasta á r  eru ekki fullgerðir enn, en samkvæmt 
in’áðabirgðayfirliti um reksturinn, sem gert hefur verið, hefur hann  verið þannig:

T e k ju r :
Ljós ....................................................................................................................  kr. 164236.00
Suða .............................................................................................................    — 27744,00
Heimilistaxti .................................................................................................... — 199392.00
Iðnaður ..............................................................................................................  — 100119.00
Hitun ..................................................................................................................  — 45682.00
Ýinsar tek jur .................................................................................................... — 34782.00

Samtais kr. 571955.00

kr. 7616.26 
— 18620.01
— 59681.13
— 7202.97
— 10126.28
— 1433.10
— 1488.37
— 7984.57

kr. 114152.69
  —  200000.00
kr. 52990.46
— 35123.39 

yyy — 88113.85
Samtals kr. 402266.54

Tekjuafgangur, seni ekki hefur verið ráðstafað, hefur því orðið kr. 169688.46.
Verð það, sem rafveitan greiðir Laxárveitunni, miðast við, að Laxárveitan geti 

staðið vel i skilum með vexti og afborganir.
F y rir  yfirstandandi á r  er á.ætlað, að rafveitan greiði Laxárveitunni kr. 290 þús.
Framvegis er sennilegt, að Laxárveitan þurfi að fá árlega um 300 þús. kr. frá 

Rafveitu Akureyrar, auk vaxta og afborgana af því láni, sem tekið verður til aukn- 
ingarinnar.

Rekstrarútgjöld Rafveitu A kureyrar vaxa við aukningu v irk junarinna r  lítið um- 
frani það, sem nenm r afborgunum og vöxtum af nýju  lánunum.

Ef vextir og afborganir af nýju  lánunum, samtals 2 milljónum, eru áætlaðir 
120 þús. á ári og gert er ráð fyrir, að bæjarkerfið  hafi verið aukið svo, að ekki þurfi 
að taka á rekstraraukningu  þess, þá bendir rekstur síðasta árs til jiess, að rafveitan
þurfi að hafa um 600000.00 k rónur í tek jur á ári, og gjöldin virðast eðlilega áætluð
þann ig :

Gjöld:
Rekstur Glerárstöðvar ................................
Viðhald bæjarkerfis  ......................................
S tjórn og skrifstofukostnaður ...................
Vextir ..................................................................
Ýmis g j ö l d .........................................................
Rekstur o l íu m ó to r s ........................................
Til varnar ú tvarpstruf lunum  ...................
Rekstur b i f r e ið a r .............................................

Rafmagn keypt frá L a x á rv e i tu n n i .............
Viðbætur bæjarkerfis og mælitækja . . . .  
Afborganir lána ...............................................



Vextir og afborganir lána rafveitunnar
A nnar rekstur ra fveitunnar .....................
Til Laxárveitunnar fyr ir  rafmagn ........

kr. 70000.00
— 130000.00
— 400000.00

Samtals kr. 600000.00

Briittótekjur rafveitunnar síðasta á r  voru um 570 þús. ki.
Nú er útlit fyrir, að tek jur jiessa árs verði m un hærri, þvi tek ju r  tveggja fyrstu 

inánaða ársins, sem gerðir hafa verið upp, eru samtals 36800 k ró n u m  hæ rri  en sömu 
mánaða í fyrra. Verði tilsvarandi hæ kkan ir  allt árið, ættu tek ju r  rafveitunnar þetta 
á r  að verða milli 7 og 8 hundruð þúsund. Þótt hæ kkunin  verði eigi svo mikil, þá 
virðist ekki óvarlegt að áætla, að rafveitan geti horið hin áuknu  gjöld vegna við- 
bó tarv irk junarinnar  án þess að tek ju rna r  aukist frá  því, sem þær eru í ár.

Þess ber þó að gæta, að útlenda seluliðið, sem hér er, greiðir talsvert háa upp- 
hæð, sennilega á annað hundrað  þúsund, á þessu ár i  íy r i r  rafmagn.

Rafmagn það, sem fengist við v iðbótarvirkjunina, yrði m estallt selt lágu verði 
til h itunar húsa, svo eigi er víst, að v irk jun  þessi ú t  af fv r ir  sig geti borið sig fjár- 
hagslega, en hér að fram an er sýnt fram  á, að eldri v irkjunin, sem er gerð á ódýrum 
tímum, gefur svo mikinn tekjuafgang, að hann  m undi nægja fy r ir  vöxtum og af- 
borgunum  nýju  lánanna.

Hin umbeðna ábyrgð rikissjóðs virðist því vera algerlega hættu laus fyr ir  hann, 
en aðstaða Akurevrarbæjar til lántöku er betri, ef ríkisábyrgð er fy r ir  láninu. Ég 
vona því, að hið háa Alþingi sjái sér fært að veita h ina um beðnu ábyrgðarheimild, 
þar sem hér er um mikið hagsm unam ál bæ jarins og aðliggjandi héraða að ræða.

Virðingarfyllst. 

Steinn Steinsem

Til Alþingis, Revkjavík.


