
Sþ. 592. Nefndarálit
um till. til þál. um áætlun um kostnað við ra forkuveitur í Suður-Þingeyjarsýslu.

Frá alisherja rnefnd .

Nefndin hefur ræ tt málið á nokkrum  fundum  og fengið upplýsingar um  þa>r 
a thugan ir  og' áætlanir, sem rafm agnseftirli t  rikisins hefur  gert og er að gera við- 
v ík jandi því, hver kos tnaður ínuni verða við rafm agnsveitur  uin sveitir landsins.

Viðtækust og nákvæ m ust er áæ tlun  sú, sem gerð hefur  verið í sam handi við 
fyrirhugaða v irk ju n  Tungufoss í Rangárvallasýslu. Er h ú n  frá  1939, en síðan hef- 
u r  kostnaður við lagningu leiðsla 3 -4-faldazt (meðaltal talið 3,5-faldazt).

Öll leiðslan frá  Tungufossi, sem áæ tlun  hefur  verið gerð um, næ r til 180 bæja 
í Fljótshlíð, Hvolhreppi, L andey jum  og í Þvkkvabæ, og er n iðurs taðan , að kostn- 
aður við veituna sé 5 þús. kr. á meðalbýli; er þá þar fyr ir  u tan  sjálfur virk junar- 
kostnaðurinn.

Næði leiðslan aðeins yfir F ljótshlíð  og Hvolhrepp, þéttbyg'gðasta h lu ta  svæð- 
isins, eða um  60 býli, yrði kos tnaðurinn  ekki nema 4 þús. kr. á býli, eða Vs minni.

Úr öðrum  áætlunum, sem rafmagnseftirlitið hefur unnið að, svo sem leiðslum 
um  Eyjafjörð, neðri h lu ta  Árnessýslu o. fl., er m inni fróðleik að fá í þessu sam- 
bandi, eins og þeim áadlunum er enn komið.

Öll nefndin  er sam m ála um  það, að nauðsynlegt sé, að áætlanir, l íkar þeirri, 
sem um  ræðir í þál., verði gerðar í no k k ru m  sýslum eða sýsluhlutum , svo að sem 
gleggstar upplýsingar fáist um dreifingarlcostnað ra fm agnsins  við h ina  marg- 
víslegu og' óliku staðhætti, sem eru  á landi hér. Hins vegar te lur nefndin  ekki, að 
Alþingi eigi að afgera um sinn, hvar  s líkar rannsókn ir  beri að gera, til þess að þær 
geti orðið sem bezt sýnishorn á kostnaðinum  við dreif inguna um allt landið, held-



ur Inirfi þar sérfræðingarnir að konia til og ákveða hvort tveggja, hve viða
slíkar rannsóknir  þurfi að gera og hver svæði skuli valin ineð tilliti til þess að
geta orðið leiðheinandi fyrir áa 't lanir annars  s taðar uin kostnaðinn við dreifingu 
rafm agnsins  11111 Iandið allt. Vegna hins mikla áhuga fyrir  ra fm agnsm álum  og 
knv jand i þarfa  alm ennings fyrir  ra fo rku  til afnota á heim ilunum , leggur nefndin 
ríka  áherzlu á, að áætlunum þeim og athugunum, sem uin ræðir hér að ofan, sé 
hraðað  eftir ý tru s tu  föngum.

Nefndin leggur því til, að málið sé afgreitt með svo hijóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSIvRÁ: 
í traus t i  jiess, að r ik iss tjó rn in  annist um, að milliþinganefnd í raforkum ál- 

um láti sem allra fyrst rannsaka  og áætla kostnað við dreifingu ra fo rku  um 
ákveðnar sýslur eða landshluta, og að svæðin verði valin með það fyrir  augum, að 
ran n só k n irn a r  geti orðið til leiðbeiningar 11111 kostnað við dreifingu ra fo rku  um 
landið allt, tekur deildin fyrir  næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 22. m arz 1943.
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