
Sþ. 388. Nefndarálit
uni iilJ. lil þál. uin rafmagnsveitu til Keflavíkur.

Frá meiri lil. fjárveitinganefndar.

Tiliögu þessari var vísað lii fjárveitinganefndar fyrir nokkru ásamt þrem ur 
breylingartillögum, sem bornar höfðu verið fram  við hana, og ganga tvær þeirra út 
á það, að auka við rafmagnsveitum á Suðurnesjum og i Árnessýslu.



Það varð ekki samkomulag í fjárveitinganefnd um afgreiðslu tillögunnar. Fimm 
nefndarmanna, sem undirrita þetta m eirihlutaálit, vilja sam þj'kkja tillöguna, eins og 
hún liggur fyrir, en einn nefndarm anna (F J), sem einnig rita r undir meirihlutaálitið 
og er sanmiála um, að efni til veitunnar sé keypt nú þegar, vill auka við tillöguna, 
þannig að ákvæði hennar taki til Suðurnesja allra, og hefur hann áskilið sér rétt til 
að bera fram brtt. þar að lútandi. En á þá tillögu getur meiri hl. ekki fallizt á þessu 
stigi málsins af ástæðum, er síðar greinir, enda er Keflavíkurveitan eklci hagsmuna- 
mál Keflvíkinga einna, heldur Suðurnesjabúa allra, þar sem hún er veigamikil byrjun 
á Reykjanesveitunni. Tveir nefndarm anna (PZ og SkG) greiddu atkvæði gegn til- 
lögunni, vildu afgreiða málið á breiðari grundvelli. Einn nefndarm anna (JJ) tók 
ekki þátt í endanlegri atkv.greiðslu um tillöguna.

Auk breytingartillagna þeirra, sem bornar hafa verið fram við aðaltillöguna, eins 
og að fram an getur, hefur nú fyrir nokkru verið borin fram  á Alþingi þingsálykt- 
unartillaga um rafm agnsveitur til ýmissa staða á landinu, og upp í þá tillögu eru 
tekin ákvæði breytingartillagna þeirra, sem getið er hér að fram an og þeir GÍG og 
EE standa að, 11111 fram hald rafmagnsveitu á Suðurnesjum og rafm agnsveitur i Ár- 
nessýslu. Síðan hafa og komið fram brtt. við þessa tillögu, sem fela í sér enn frekari 
útfærslu rafmagnsleiðslna. Þessi jiingsályktunartillaga ásamt breytingartillögum  
hefur ekki enn komið til umræðu, en tillögunni verður einnig að sjálfsögðu að um- 
ræðu lokinni visað til fjárveitinganefndar, og verður hún þá tekin til m eðferðar og 
afgreiðslu.

Þvi er engan veginn þannig varið, að afstaða meiri hlutans, sem leggur til, að 
tillagan um rafmagnsveitu Keflavikur verði samþykkt nú, eins og hún liggur fyrir, 
marki þrengra sjónarmið i framkvæmd rafmagnsmálsins i heild en fram  kem ur hjá 
minni hlutanum. Það eru allt aðrar ástæður, sem þar koma til greina.

Því er þannig varið með rafmagnsveitu Keflavikur, að búið er að afla útflutn- 
ingsleyfis i Bandaríkjunum  á efni til hennar. En enn sem komið er, hefur ekki tekizt 
■)ð fá útflutningsleyfi á efni til neinna jjeirra annarra rafmagnsveitna, sem hér hafa 
verið bornar fram tillögur um. Að þessu levti stendur alveg sérstaklega á um raf- 
magnsveitu Keflavíkur. Auk þess standa sakir þannig, að ef ekki er nú þegar án 
frekari tafa undinn bráður bugur að þvi að notfæra sér jjetta levfi, mundi, eftir þvi 
sem forstöðumaður Rafmagnseftirlits ríkisins upplýsti á í'undi fjárveitinganefndar í 
(iag, geta svo farið, að þetta efni, sem bundið er við úthlutun á siðasta ársfjórðungi 
jiessa árs, fáist ekki, og yrði þá að taka málið upp á nj'jan  leik og freista þess að fá 
rafmagnsveituefnið af kvóta jjeim, sem okkur kvnni að verða úthlutaður í þessu 
skyni á næsta ári. Hér mætti því enginn dráttur verða á því úr þessu, að gengið yrði 
frá efniskaupunum.

Eins og af þessu má augljóslega ráða, mundi of mikill d ráttur á þvi að afla 
heimildar til handa ríkisstjórninni til þess að ganga endanlega frá kaupum  á efni i 
þessa rafmagnsveitu, verða j>vi valdandi, að ekki aðeins seinkaði framkvæmd þess- 
arar rafmagnsveitu, heldur einnig ganga út yfir hliðstæðar framkvæmdir annars 
staðar á landinu, þvi að þess er engin von að geta fengið aukið útflutningsleyfi á 
l>essu efni á næsta ári í notum jjess, að niður hefði fallið að nota þetta útflutnings- 
Ieyfi á síðasta ársf jórðungi þessa árs.

Það er af þessum ástæðum, sem meiri hlutinn, er að þvi stendur að leggja til, að 
þingsályktunartillagan uin rafmagnsveitu Keflavikur verði nú sainþykkt óbreytt að 
efni til og án frekari viðauka, leggur tií, að tillagan verði samþykkt ein sér, en það 
cr visasta leiðin til þess að bjarga því, að þeir, sem þarna eiga hlut að máli, verði 
ekki af efniskaupunuin að þessu sinni, en það væri mikill skaði, svo þröngur stakkur 
sem þjóðinni er skorinn um efnisútvegun til jjessara þörfu og nauðsynlegu fram- 
kvæmda.

Eins og fyrr greinir, liggja fyrir nefndinni og mun verða til hennar visað bráð- 
lega tillögum, sem fara fram á, að ríkisstjórninni sé veitt heimild til þess að standa 
straum af efniskaupum til allm argra rafmagnsveitna, bæði frá Sogsvirkjuninni og



Laxárvirkjuninni, þegar útflutningsleyfi hafa fengizt á efni i veiturnar. Meiri hlut- 
inn er þess albúinn að taka með fyllsta velvilja á þessu raáli, þegar tillögurnar liggja 
founlega fyrir í nefndinni. Hitt leiðir af sjálfu sér, að framkvæmd á svo stórfelldu 
máli sem hér er um að ræða verður að taka skref af skrefi, eftir þvi sem fjárhags- 
geta þjóðarinnar ýtrast leyfir á hverjuin tíma.
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