
sþ. 1123. Nefndarálit
um till. til þál. um rikisábyrgð ii viðbótarláni Siglufjarðarkaupstaðar vegna virkj-
unar FJjótaúr.

Frá :3. minni hl. fjárveitinganefndar.

Mál þetta hefur verið alllengi til meðferðar í fjúrveilinganefnd og rætt þar á
mörgum fundum. Leitað hefur verið álits samgöngumálaráðherra um málið, og eru
tillögur hans bornar fram af fjórum nefndarmönnum. Enn fremur var málið sent
til umsagnar forstjóra rafmagnseftirlits ríkisins. Kom hann á fund nefndarinnar og
ræddi við hana um málið. Auk þess sendi hann nefndinni umsögn sína með bréfi,
dags. 8. febr., þar sem hann telur sér ekki unnt að upplýsa málið eins rækilega og
nefndin óskaði. Taldi hann sig þurfa miklu lengri tíma en hér var um að ræða til
þess að rannsaka málið og gefa um það rökstutt álit.

Nefndin þríklofnaði i máli þessu, og munu koma fram þrjú minnihlutaálit. Við,
sem að þessu nefndaráliti stöndum, litum svo á, að ekki sé kleift fyrir Alþingi ao
mæla með ríkisábyrgð á nýju viðbótarláni fyrir Siglufjarðarkaupstað, fyrr en búið
er að rannsaka rækilega allan gang og framkvæmd við þessa rafveitu, sem hér um
ræðir, og það komið í ljós, af hverju stafi sá gífurlegi kostnaður, sem orðinn er við
verk þetta. Enn fremur leggjum við til, að ríkisábyrgð verði ekki veitt fyrir hærri
upphæð en allt að i3:1:J millj. króna, en þess, sem á kann að vanta, verði Siglufjarðar-
kaupstaður að afla sér án ríkisábyrgðar. Einnig krefjumst við þess, að áður en til
slíkrar ábyrgðar kemur, liggi fyrir rökstudd áætlun frú rafmagnseftirliti ríkisins
lim rekstrarafkomu þessa fyrirtækis.

Skýrsla um rannsókn þessa skal lögð fyrir Alþingi.
Við leggjum því til, að tillagan verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGV.
Tillgr. skal orða svo:
Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að láta fara fram ýtarlega rannsókn it

framkvæmd þeirra mannvirkja, sem þegar hafa verið gerð við virkjun F'ljótaár. Að
þeirri rannsókn lokinni og er fyrir liggur rökstutt álit rafmagnseftirlits rikisins um
rekstrarafkomu rafveitunnar. heimilast ríkisstjórninni, ef hún telur hag ríkissjóðs
hættulaust, að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs allt að al/2 millj. króna viðbótarlán
fyrir Siglufjarðarkaupstað, til þess að ljúka virkjun Fljótaár, þó ekki yfir 85% af
heildarkostnaði. Lánið sé veitt til 25 ára, með eigi hær ri en 4,/;) ársvöxtum og gegn
þeim tryggingum, sem rfkisstjórnin metur fullgildar.

Alþingi, lfi. febr. 1945.
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