
Nd. 386. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 98 3. maí 1935, um virk jun  F ljótaár.

F rá  minni hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur ekki getað orðið sammála um þetta mál. Minni h lutinn telur, að 
ábyrgðarheimild sú, sem farið er fram á í frv., sé eðlileg í alla staði. Allir kaupstaðir 
á landinu, sem lagt hafa út í vatnsvirkjanir, hafa fengið rikisábyrgð, enda hafa þeir 
allir haft samráð við trúnaðarm enn ríkisins um allan undirbúning  verksins. Nú 
stendur eins á um bæ jarstjórn  Siglufjarðar; hún hefur ákveðið að ráðast í virkjmi 
(rg leitaði, áður en sú ákvörðun var tekin, til beztu kunnáttum anna hér á landi um 
þessi mál, einkum  Steingríms Jónssonar, rafmagnsstjóra, og Jakobs Gíslasonar, for- 
s töðumanns rafinagnseftirlits ríkisins. B æjarstjórn  hafði fulla ástæðu til þess að 
ætla, að hún gæti treyst því, að hún fengi ríkisábyrgð fyrir  nauðsynlegum lánum  til 
virk junarfram kvæm da, og byggði það aðallega á því, að Alþingi hefur með samþykkt 
laganna um virk jun  F ljó taár þegar veitt kaupstaðnum  heimild til v irk junarinnar,  
sbr. 1. gr. þeirra laga. E ftir  að þau lög voru sett og raunar  eftir setningu vatnalag- 
anna þarf Alþingi með sérstakri lagasetningu að svipta S iglufjarðarkaupstað virkjun- 
arheimild, ef það vildi h indra  virkjunina. Minni h lu tinn  telur það óviðurkvæmilegt, 
ef Alþingi, eftir að það hefur veitt S iglufjarðarkaupstað með sérstökum lögum heim- 
ild til að virkja, færi nú að h indra kaupstaðinn í v irk jun  með þvi að neita honum  um 
þá ábyrgð, sem öll önnur bæjarfélög hafa orðið aðnjótandi í sömu kringumstæðum.

Nefndin sendi frv. þetta til milliþinganefndar i raforkum álum , sem hefur nú lagt 
gegn því, að frv. vrði sainþykkt. Minni h lutinn telur röksem dafærslur milliþinga- 
nefndarinnar vafasamar. Á þessu stigi málsins teljuin við ekki ástæðu til þess að 
fara  út í ý tarlegar rökræður, en viljum aðeins taka það fram, að samkv. upplýsing- 
um frá Steingrími Jónsssyni, rafmagnsstjóra, og rafmagnseftirliti  ríkisins verður 
verð pr. kvv á Siglufirði miklu hærra, ef það væri eftir tillögum milliþingan. í stað 
þess að v irk ja  Fljótaá. Samkvæmt áliti Steingríms Jónssonar og rafmagnseftirlitsins 
er v irk jun  h’Ijótaár hagkvæmasta og ódýrasta leiðin til þess að bæta ú r  rafmagns- 
skorti Siglufjarðar. Loks vill m inni hl. nefndarinnar taka það fram, að samkv. upp- 
lýsingum sömu aðila kenm r v irk jun  F ljó taá r á engan hátt  i bága við heildarskipu- 
lag rafmagnsmála í landinu, heldur þvert á móti yrði sú v irk jun  nauðsynlegur liður 
í því háspennukerfi,  sern búast má við, að í framtiðinni verði komið upp út frá  virkj- 
unum  í Laxá og öðrum fallvötnum á þessu svæði norðanlands.

Að öllu þessu athuguðu viljum við Ieggja það til, að frv. verði sam þykkt óbreytt.

Alþingi, 9. febr. 1943.
Asgeir Ásgeirsson, E inar Olgeirsson. 

form., frsm.


