
Nd. 461. Nefndarálit
imi frv. lil htgn uin v irk jun  A ndakílsár  í H orgarfjarðarsýslu .

l ' r á  meiri hl. f járhagsnefndar.
Nefndin heí'ur ne tt  f rum varp  jietta raikilega á mörguiu funduni, en eigi getað 

<;rðið á einu niáli 11111 afgreiðslu Jiess. E inn nefndarm aður, E in a r  Olgeirsson, vill af- 
greiða frum varp ið  í aða la tr iðum  eins og jiað liggur fyrir, en við un d irr i tað ir  f jó r ir  
nefndarm enn leggjuin til, að jiví verði b rey tt í jiað horf, að v irk ju n in  verði r ík isvirk j-  
1111 til alinennings nota í jieim nærligg jandi héruðum , seni líklegt m á telja, að sú vatns- 
orka, sem til er i þessu fallvatni, geti fullnægt, ef hún -verðu r  fullvirkjuð . E ft ir  þeim 
rannsóknuin , sem gerðar hafa verið, er talið, að á þessuni stað sc hægt að v irk ja  alls 
11111 12 þúsund hestöfl, eða um  8 þúsund  k\v. Þ au  héruð, sem e inkum  kom a til greina 
til að nota rafm agn frá  þessari v irk jun , e ru : B orgarfjarðarsýsla ,  Akranes, Mýrasýsla, 
Snæfellsnessýsla, Dalasýsla, S trandasýsla  og báðar  H únavatnssýslur .  Samkvæmt 
manntali frá  1941 eru í jiessuin héruðinn sanitals 1Ö540 nienn, og nm ndi því rafork- 
an í Andakilsá svara til þess að vera rúinlega U  k\v. á m ann í þessum héruðum , el' 
hún væri fullvirkjuð . Xú er |>ess að gæta, að Blönduós, seni hefu r  um 400 íbúa, geng- 
ur frá, al' þvi hann  hefur rafinagn, og það niiin sennilega eiga langt í land, að hægt 
yrði að leiða orkuiia inn á öll heimili í jiessiun héruðuni. Hins vegar er þess að gæta, 
að allniikið orku tap  vrði á því að leiða ral'magnið iini svo viðlent svæði. En þegar 
alls er ga*tt, má [)ó fyllilega gera ráð fvrir, að sú orka, seni hér  uni ræðir, m undi 
fullnægjandi l'yrir þessi héruð uni nálæga framtíð. Að jiessu a thuguðu og með til- 
liti !i! jieirrar aðkallandi nauðsvnjar ,  sem á jiví er, að sein flestir landsm enn verði að- 
njótandi þeirra  þæginda, sein rafm agnið veitir, jiá teljiun við sjálfsagt að haga virkj-  
iinarfranikvieniduni á þessum stað í sam ra 'ini þar  við. Þess vegna getuin við ekki sain- 
þykKÍ. ;:ð ríkið gangi í ábvrgð fv rir  (i millj. króna til handa  einkafélagi til jiess að 
setja upp orkuver  næ r eingöngu fv r i r  Akranes og Borgarnes, jafnvel Jiótl sú by rjun -  
ai l 'ranikvænid sé auðveldusl og niundi bezt svara kostnaði. Að kom a ra fm agn inu  út 
imi sveitir landsins verður  ekki gert nema ríkið standi fy r i r  Jivi dýra  verki. Gildir um 
það saina regla sem uni Iandssímunn og Jijóðvegina. Að ákveða með löguni fast kerfi 
11ui Jiað, hvernig ra fm agninu verði veitt út uni landið, svo aö þeir nieim geti notið 
söinti lífsþa'ginda, sem nú skort ir  rafmagn, eins og hinir, sem njóta þess, er eins 
aðkallandi mál eins og vera ínundi að setja símalög og vegalög, eí’ cins væri ástatt uin 
þau efni og nú er uni rafinagnsmál. Allar ný ja r  fram kvam idir  verða því að niiðast 
við Jiað, að Jia;r falli vel og haganlega inii í hið væntanlega kerfi. Með það fvrir  
atiguin viljuni við afgreiða Jietta f ru invarp  með ef tirfarandi

BREY TIN Gl’M.
1. Mð 1. gr. Greinin orðist svo:

Ríkið læ tur  réisa ra fo rkuver  við Andakílsá i Borgarf jarðarsýslu , leggja liá- 
spennu taugar  Jiaðan til Akraness, Mýrasýslu, Sna'fellsnessýslu, Dalasýslu, 
Strandasýslu , Vestur-H únavatnssýslu  og A ustu r-H únavatnssýslu  og gera af- 
spennistöðvar í Jiessum héruðum .

2. Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
U ndirbún ingur  og fram kvæ m d v i rk ju n a r in n a r  iniðisl við Jiað, að vatnsaflið 

i Andakilsá verði fullvirkjað, en heiniilt er að fram kvænia  verkið i áföngitm, 
eftir því sein hngfelldast þykir.



Við ii. gr. Greinin orðist svo:
Þegar sett hafa  verið lög uni h e i ld a rra fo rk ukerf i  r íkisins, skal Andakilsár-  

v i rk ju n in  verða þ á t tu r  í því kerfi, en þangað til skal v i rk ju n in  rek in  sem sjálf- 
stætt fy rir tæ k i með sérstöku reikningshaldi, sam kvæm t reglugerð, er a tv innu- 
m á la ráðh e rra  setur.
Við 4. gr. Greinin verði þannig:

Ríkið endurgre ið ir  ú tbo rgaðan  kostnað við un d irb ún ing  v i rk ju n a r  Anda- 
k i lsár  og enn f ren m r fv r i r  va tnsrc ttind i eftir  sam kom ulagi við eigendur þeirra, 
en ef sam konm lag næ st eigi, skal greiðsla fy r i r  þau ákveðin með m ati samkv. 
147. gr. 1. b. vatnalaganna, nr. 15 20. jú n í  1923.

Útgjöld samkv. þessari grein te ljast með stofnkostnaði A n dak ilsá rv irk junar .  
A eftir  4. gr. kom i ný  grein, er verði 5. gr., svo h ljóðand i:

R áðherra  ákveður, að fengnum  tillögum viðkom andi sýslunefnda, hvar  
reisa  skuli þæ r afspennistöðvar, sem um  getur  í 1. gr. Skal ra fo rk an  seld með 
sam a verði frá  öllum afspennistöðvunum , en leiðslur þaðan ann as t  v iðkom andi 
héruð  eftir  reglum, er um  það verða settar.
5. grein  verði 6. gr. og hljóði þannig:

R ík iss t jó rn inn i er heimilt að taka, fy rir  hönd  ríkissjóðs, allt að 10 m ill jóna 
kr. lán til þess að greiða kostnað við b y r ju n a rf ra m k v æ m d ir  samkv. lögum 
þessum.
6. gr. verði 7. g'r.

Alþingi, 23. febr. 1943.
Asgeir Ásgeirsson, Jó n  Pálm ason, Ingólfur Jónsson. 

form. fundaskr., frsm.
Skúli Guðmundsson.


