
Nd. 142. Frumvarp til laga
uni v irk jun  Fossár í Ólafsvíkurhreppi.

Flni.: Bjarni Bjarnason.

1. gr.
Sveitarstjórnum Ólafsvíkur og Neshrepps í Snæfellsnessýslu heimilast að reisa 

og reka raforkustöð við Fossá á Snæfellsnesi, til þess að ,v inna  ú r  henni ra forku til 
almenningsþarfa, leggja háspennutaugar til Ólafsvíkur og Hellissands og þeirra 
staða annarra ,  er ákveðið kann  að verða að leiða raforltu til frá  Fossá, svo og að 
gera afspennistöðvar og þau m annvirki önnur, er með þarf  til þess að koma ork- 
unni til notenda.

2. gr.
Áður en byrjað  er á vcrkinu, skal senda atv innum álaráðherra  frum drætti  að 

hinum  fyrirhuguðu m annvirk jum  ásaint lýsingu á þeim. Getur ráðherra  krafizl 
þeirra breytinga á fyrirhugaðri tilhögun verksins, sem nauðsynlegar kunna  að 
þykja að dómi sérfræðinga vegna alinenningshagsinuna.

3. gr.
Þegar sveitarstjórnir Ólafsvikur og Neshrepps hafa reist ra forkustöð  við Fossá 

og tekið hana í notkun, skal v irk jun in  rekin  sem sjálfstætt fyrir tæ ki með sérstöku 
reikningshaldi, samkvæmt reglugerð, er a tv innum álaráðherra  staðfestir.

4. gr.
Raforkustöðin við Fossá selur rafinagn til Ólafsvíkur og Hellissands. Þá raf- 

orku, sem um fram  kann að verða þörf notenda í ó la fsv ík  og Neshreppi á hverjum 
tíma, er raforkustöðinni skylt að láta í té við stöðvarvegg í orkuverinu og við 
spennistöðvar á hásiiennulínum frá Fossá til Hellissands til almenningsnota í nær- 
liggjandi sveitum við kostnaðarverði, að viðbættum 10%. Þetta verð má þó aldrei 
fara fram  ú r  því, sem greitt er fyr ir  ra fo rkuna  í Ólafsvík og á Hellissandi, miðað 
við afhendingu á sama slað. Skal verð þetta, ef samkomulag næst eigi, ákveðið með 
inati samkvæmt 1-17. gr. 1. b. vatnalaganna frá  1923.

5. gr.
Nú óska nærliggjandi sveitir að fá meira rafmagn en unnt er að láta þeim í 

té af þeirri orku, er við fvrstu v irk jun  fa-st, og er h reppsstjórnum  Ólafsvíkur og 
Neshrepps þá heimilt, að fengnu samþykki atvinnum álaráðherra, að auka vii'kj- 
unina svo sem henta þykir. Skal aukningin fram kvæm d jafnskjó tt  og fé er fyrir  
hendi, nema gildar ástæður, að dómi ráðherra , hamli.

G. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
í byrjun  þessa þings flutti ég ásamt hv. þm. S.-Þ. till. til þál. um ríkisábyrgð 

l'vrir rafveitum á Snæfellsnesi og i Þingeyjarsýslu. Þessi tillaga kom til uin- 
ræ.ðu í sameinuðu Alþingi og var þá visað til f járveitinganefndar. Ég hef nú gengið 
iir skugga um það, að sú nefnd m un ekki sem heild mæla með því, að Alþingi sam- 
þykki tiilöguna. Hins vegar vil ég ekki kný ja  fram  atkvæðagreiðslu um inálið, hvorki 
í fjárveitinganefnd né sameinuðu Alþingi, þar sem ég tel höfuðatriði í slíku stör- 
máli, eins og rafmagnsinálin eru í heild, að það sé leyst með samkomulagi alls þings- 
ins. F y rir  því leita ég nýrra  leiða í saina máli og nú með sérstökum frumvörpum,



öðru fyrir  Ólafsvík og Sand og hinu fyr ir  Stykkishólin. í greinargerð fyrrnefndrar 
liingsályktunar segir svo:

„Haustið 1940 fór fram rannsókn á v irk junarsk ilyrðum  við Fossá, skanimt frá 
Ólafsvík, í því skyni að sannprófa, hvort unnt væri að bæta úr rafm agnsþörf íbúanna 
á Sandi og í Ólafsvik frá  því fallvatni. Rannsóknin  leiddi í ljós, að öll aðstaða við 
Fossá var mjög hentug til v irk junar  fyr ir  þessi tvö kauptún. Hafa hreppsbúar á Sandi 
og í Ólafsvík sent nefndir til tveggja undan  genginna þinga til að leita eftir ríkis- 
ábyrgð vegna þessarar v irk junar.  Þ yk ir  þeim m álstaður sinn því betri, þar  sem þessi 
kauptún  eru nálega hin einu á landinu, sem vantar algerlega raforku, en íbúar á Sandi 
og Ölafsvik eru nú nálega 1000 að tölu. Frystihús eru í báðum  þessum kauptúnum , 
og þarfnast þau m ikillar orku. Mundu þau standa straum  af verulegum hluta  virkj- 
unarkostnaðarins. Auk þess mundi annar  iðnaður fvlgja í k jö lfar  þessa hins fyrsta 
iðnaðar. Eftir útreikningum, sem rafmagnseftirlit  ríkisins hefur gert, mundi þetta 
fyrirtæki bera sig vel.“

Læt ég þessa greinargerð nægja, en skýri málið nánar í framsögu


