
sþ. 127. Nefndarálit
um till. til þál. um ríkisábyrgð á viðbótarláni Siglufjarðarkaupstaðar vegna virkj-
unar Fljótaár.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Með lögum frá 24. marz 1943, um breyting á lögum nr. 98 3. maí 1935, um virkjun
Fljótaár, var ákveðið að heimila ríkisstjórninni að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs
sex millj. króna lán fyrir Siglufjarðarkaupstað til virkjunar Fljótaár, en það var
sú upphæð, sem áætlað var, að öll virkjunín kostaði samkvæmt áætlun, gerðri í
maí 1942.

Í nóvember s. I. fór fram endurskoðun á kostnaðaráætluninni frá maí 1942, og
leiddi sú endurskoðun í ljós, að heildarkostnaður mundi hækka um 2,72 millj. kr.,
er sundurliðast þannig:

Hækkun á farmgjöldum, tollum, vátryggingu
- vinnulaunum .
- bílakstri .
-- þóknun .-----------------

Samtals

En í áætluninni frá maí 1942 eru taldar 2 vélasamstæður. 2350 hestafla hvor. Nú
var það upplýst 24. marz s.l., þegar lögin um ríkisábyrgð voru samþykkt, að ekki
fengist útflutningsleyfi frá U. S. A. nema fyrir annarri vélasamstæðunni, og lækkar
það heildarkostnaðinn um kr. 700000.00. Heildarkostnaðurinn við virkjunina er því
samkvæmt hinni síðustu kostnaðaráætlun 8 millj. kr. með einni 2350 hestafla véla-
samstæðu og öllum undirbúningi til að setja niður aðra jafnstóra vélasamstæðu
síðar. Siglufjörður, sem hefur nú tæpa 3000 íbúa, er mjög vel á vegi staddur með raf-
magn, þó að nú verði aðeins sett upp ein 2350 ha. vélasamstæða. Til samanburðar
má geta þess, að aflið svarar til 633 w. á mann (að meðt. núv. 300 kw. stöð bæjar-
ins). En Reykjavík og Hafnarfjörður saman með um 44000 manns hafa 270 wött á
mann og eftir áformaða aukningu 377 wött á mann.

Eftir upplýsingum frá bæjarstjóranum á Siglufirði, er hingað bárust í gær, er
þegar búið að greiða út til Fljótaárvirkjunarinnar sem hér segir:

Vörur frá Ameríku .•......................... kr. 1415000.00
-'- firmum í Reykjavík 21(}000.00

Greitt Höjgaard og Schultz 2045000.00
Efniskaup 170000.00
Vextir og ýmis kostnaður 120000.00
Sement, möl, sandur ca 1000000.00

Kr. 4960000.00

Nefndin hefur rætt þetta mál á nokkrum fundum og fengið á fund til sín for-
stjóra Rafmagnseftirlits ríkisins. ÞÓ að kostnaðurinn við virkjun þessa sé mjög hár,
þá telur þó meiri hl. nefndarinnar ekki annað hægt en að samþykkja þingsálykt-
unartillöguna. Yrði Siglufjarðarkaupstað neitað um þessa ríkisábyrgð, gæti svo farið,
að virkjunin stöðvaðist, en það væri illa farið.

Alþingi, 2. marz 1944.
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