
Ed. 486. Nefndarálit [38. mál.]
um frv. til 1. UIII viðauka við 1. nr. 28 23. apríl 1946, um virkjun Sogsins.

Frá fjárhagsnefnd.

Frv. þetta er flutt af nefndinni samkvæmt beiðni fjármálaráðherra, og fylgdi því
stutt greinargerð, eins og sjá má á þskj. 3:36. Vegna margvíslegra anna gafst ekki
tími til að athuga frv. gaumgæfilega fyrir 2. umr, sem fram fór 14. des. s. I. Nefndin
tók því málið fyrir á fundi þ. 16. des. og ræddi það þá við borgarstjóra, raforku-
málastjóra og skirfstofustjóra Sogsvirkjunarinnar, sem allir höfðu verið kvaddir
til viðtals við nefndina. Gáfu þeir nefndinni margvíslegar upplýsingar i sambandi
við málið, nl. a. afhentu þeir henni afrit af samningi milli rtldsstjórnarinnar og
Heykjavíkurhæjar, og með því að ætlazt er til, að nokkur atriði þess samnings verði
lögfest, ef frv. nær fram að ganga, þykir rétt að birta samninginn hér með sem
fylgiskjal nr. 1. Þá f'ékk nefndin einnig endurskoðaða áætlun um kostnað og gjald-
eyrisþörf og enn fremur endurskoðaða áætlun um gjaldeyrisþörf eingöngu, báðar
dags. 30. okt. s.L, og þykir rétt að láta þær einnig fylgja hér með sam fskj. nr. IIog III.

Með lögum nr. 28 23. apríl Hl46, um virkjun Sogsins, en frv. það, sem hér ('1'

til umræðu, er viðauki við þau lög, er ríkisstjórninni heimilt að ábyrgjast lán handa
Reykjavíkurhæ til Sogsvirkjunarinnar, auk þeirrar ábyrgðar, sem ríkissjóður er



þá i vegna orkuversins við Ljósafoss. allt að 34 millj. króna, þó eigi yfir 85% af
kostnaðarverði. Má gera ráð fyrir, að það sé sú upphæð, sem þá er áætlað, að virkj-
nnin muni kosta. Samkvæmt fylgiskj. II er virkjunarkostnaðurinn áætlaður 139.G
millj, Af þessum gögnum verður þó ekkert ráðið, hvort hér er um sams konar verk
að ræða og að hækkunin stafi eingöngu af verðhækkun, eða að hér sé um allt aðra
og víðtækari virkjun að ræða og hækkunin stafi því bæði af því og hækkandi
verðlagi. Á þessu sama þskj. eru birtar niðurstöðutölur fl endurskoðaðrl áætlun frú
1950, og er kostnaðurinn þar talinn 158 millj, króna, og er sú upphæð tekin upp
í greinargerðina. Skal ekki farið hér út Í hina einstöku liði áætlunarinnar, heldur
vísað til þeirra eins og þeir eru settir fram í fskj. Rétt þykir að benda á, að eðlilegast
hefði verið að semja upp að nýju lögin frá H)4G, nema úr þeim þau ákvæði, sem
ekki eiga við lengur, og gefa þau síðan út Í heild, Í stað þess að semja viðaukulög,
eins og hér er gert. Sá nefndin þó ekki ástæðu til að semja frv. þannig upp, enda
mjög kallað eftir því úr nefndinni. Þykir þó nauðsynlegt að setja ákvæði Í frv. um
niðurfellingu 1. gr. laganna frá 1946, sem ekki er lengur í samræmi við fyrirmæli
1. gr. frv. á þskj. 336. Einn nefndarm. (G.}) vill þó láta gera nokkru víðtækari
breytingu á frv. og tekur fram í sambandi við það sem hér segir:

"Í 5. gr. laga nr. 28 23. apríl 1946, um virkjun Sogsins, er ábyrgð ríkissjóðs
bundin því skilyrði, að hún fari þó eigi yfir 85% af kostnaðarverði virkjunarinnar.
Er þetta ávæði í samræmi við 22. gr. raforkulaganna frá 194G, þar sem ríkisstjórn-
inni er heimilt að ábyrgjast allt að 85 % af stofnkostnaði raforkuvera sveitarfélaga
og héraðsrafmagnsveitna. Þótt Sogsvirkjunin sé með lögum og samningi gerð að
sameign Reykjavikurbæjar og ríkissjóðs, þar sem ríkissjóður á aðeins fyrst um sinn
15%, en bærinn 85%, verður ekki sagt annað en að hér sé um héraðsrafmagnsveitu
að ræða, sem lúta ætti þessu ákvæði raforku laganna, eins og aðrar héraðsrafmagns-
veltur, enda enginn annar kafli í þeim lögum, sem orkuverið heyrir frekar undir.
Það er því að skapa fordæmi, sem draga kann dilk á eftir sér, ef horfið er nú frá
því ákvæði Inganna, að 15 ,% af stofnkostnaði komi frá eigendum án þess að ríkis-
sjóður þurfi að ábyrgjast þann hluta. Það sé því rétt að halda þessu ákvæði í frv.
eins og því nú er haldið í 5. gr. laganna, sem ætlazt er til, að felld verði niður."

Með tilvísun til þess, sem tekið hefur verið fram hér ati framan, leggur nefndin
til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Fyrir orðin "gagnyart þriðja manni" :~.mgr. komi: gagnvart þriðja

aðila.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla jafnframt lll' gildi 1. og 5. gr. laga nr.
2R 2:~. apríl 1946 og önnur ákvæði, er fara í bága við efni þessara laga.

Alþingi, 13. janúar 1951.

Bcrn hnrð Stefánsson, Gísli Jónsson, Þor-sl. Þorsteinsson.
form. fundaskr., frsm.

Brynj. Bjarnason. Karl Kristjánsson.

Fylgiskjal I.

Samningur milli ríkisstjórnarinnar og bæjarstjórnar Reykjavíkur
um, að Sogsvirkjunin verði sameign þeirra.

1. gr.
Frá undirskrift samnings þessa er Sogsvirkjunin sameign ríkissjóðs og Reykja-

víkurbæjar.
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2. gr.
Sogsvirkjunin skal rekin sem sjálfstætt fyrirtæki með sérstöku reikningshaldi

samkvæmt ákvæðum laga nr. 28. 23. apríl 1946, um virkjun Sogsins, ákvæðum þessa
samnings og reglugerð, er ráðherra setur samkv. tillögu stjórnar Sogsvirkjunarinnar
með samþykki beggja samningsaðila.

3. gr.
Sogsvirkjunin selur Rafmagnsveitu Reykjavíkur og Rafmagnsveitum ríkisins

raforku við kostnaðarverði að viðbættum allt að 5 %.

4. gr.
Allur tekjuafgangur, er verða kann af rekstri Sogsvirkjunarinnar, rennur í vara-

sjóð hennar.
5. gr.

Eignarhlutföll Reykjavíkurbæjar og ríkissjóðs í Sogsvirkjuninni skulu vera
sem hér segir:

Við undirskrift samnings þessa verður Reykjavíkurbær eigandi að 85 hundraðs-
hlutum, en ríkissjóður að 15, og skal svo haldast þar til lokið er næstu framhalds-
virkjun. Þegar henni er lokið, verður Reykjavíkurbær eigandi að 65 hundraðshlut-
um, en ríkissjóður að 35, og skal svo haldast þar til lokið er næstu aukningu virkj-
unarinnar þar á eftir. Þegar henni er lokið, verður Reykjavíkurbær eigandi að 50
hundraðshlutum og ríkissjóður að 50, og skal svo haldast áfram.

Ríkissjóður verður eigandi að mannvirkjum þeim, sem fyrir eru í fyrirtækinu í
framangreindum hlutföllum, þegar hann hefur tekið á sig þá ábyrgð, er segir í 7. gr.,
og aðrar þær skuldbindingar, sem ríkið gengst undir með samningi þessum.

6. gr.
Ríkissjóður og bæjarstjórn bera sameiginlega, báðir fyrir annan og annar fyrir

báða ("in solidum"), ábyrgð gagnvart þriðja manni á skuldbindingum Sogavirkj-
unarinnar.

7. gr.
Sín á milli bera ríkissjóður og Reykjavíkurbær ábyrgð á lánum og öðrum

greiðsluskuldbindingum Sogsvirkjunarinnar í sama hlutfalli og eignin skiptist þeirra
á milli, sbr. 5. gr. Meðan á framkvæmd nýrrar aukningar stendur skulu þó aðilar
bera jafna ábyrgð á lánum, sem tekin eru til þeirrar aukningar, og framlögðum
kostnaði til hennar.

8. gr.
Næstu framhaldsvirkjun Sogsins skal hraðað svo sem kostur er og virkjun þess

síðan aukin svo ört, sem þörf verður talin til þess að eftirspurn eftir rafafli á orku-
veitu svæði Sogsvirkjunarinnar verði fullnægt, allt að fullvirkjun Sogsins, nema sam-
komulag verði milli aðila um að fullnægja rafaflsþörfinni á annan hátt.

9. gr.
Ef takmarka þarf sölu rafmagns eða leggja hömlur á rafmagnsnotkun á orku-

veitusvæði Sogsvirkjunarinnar í því skyni að draga úr álagi eða hindra vöxt álags
á orkuver hennar, ákveður stjórn fyrirtækisins, á hvern hátt takmarkanírnar skulu
framkvæmdar á hverjum tíma, samkvæmt nánari ákvæðum reglugerðar, en ávallt
skal hún gæta þess, að þær verði að sem minnstum haga fyrir notendur.

10. gr.
Sogsvirkjunin selur báðum aðilum það afl, sem þeir þurfa til þess að fullnægja

raforkuþörf hvor á sínum hluta orkuveitusvæðisins, meðan afl virkjunarinnar endist.
Þegar Sogið er full notað og farið að afla viðbótaraf'Is frá öðrum orkuverum,

skal afl Sogsvirkjunarinnar skiptast á milli samningsaðila í sömu hlutföllum sem
eignin skiptist milli þeirra, nema samkomulag verði um annað.
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Hvorugum aðilanum skal þó skylt að láta af hendi það afl, sem hann hefur fest
kaup á og tekið í notkun, fyrr en Sogið er fullvirkjað og nægilegt afl hefur verið
fengið annars staðar frá. Aður en Sogið er orðið fullnotað, skulu samningsaðilar
athuga möguleikana it samstarfi um öflun viðbótarafls á grundvelli þessa samnings.

11. gr.
Stjórn Sogsvirkjunarinnar skipa 5 menn.
Þar til ríkissjóður er orðinn meðeigandi að helmingi Sogsvirkjunarinnar (sbr. 5.

gr.), tilnefnir bæjarstjórn 3 menn í stjórnina, en ríkisstjórnin 2.
Þegar ríkissjóður er orðinn eigandi að hálfu fyrirtækinu, skipar bæjarstjórnin

2 menn í stjórnina, ríkisstjórnin 2, en hæstiréttur tilnefnir þá fimmta manninn.
Stjórnin skal skipuð til 3 ára í senn.

12. gr.
Stjórn Sogsvirkjunarinnar hefur á hendi stjórn og starfrækslu hennar, undir-

búning og framkvæmd aukninga og breytinga á mannvirkjum hennar.
Hún skal veita ríkisstjórn og bæjarstjórn Reykjavíkur þær skýrslur, sem óskað

er eftir um starfrækslu og ástand Sogsvirkjunarinnar og leggja fram ársreikning
hennar fyrir ríkisstjórn og bæjarstjórn til úrskurðar hvors aðila fyrir sig. Hvor aðili
getur látið framkvæma endurskoðun fyrir sig.

Stjórnin getur eigi skuldbundið samningsaðila að því er snertir ábyrgð á lán-
um og greiðsluskuldbindingum til aukinna framkvæmda eða breytinga á mannvirkj-
um, nema að fengnu samþykki þeirra hvors um sig. Stjórnin skipar framkvæmda-
stjóra, sem skal vera rafmagnsverkfræðingur.

Framkvæmdastjóri Sogsvirkjunarinnar stjórnar daglegri starfrækslu, reiknings-
haldi og öllum verklegum framkvæmdum, er snerta hana. Nánari fyrirmæli 1I1ll

stjórn og rekstur Sogsvirkjunarinnar skulu sett í reglugerð (sbr. 2. gr.).

Reykjavik, 30. júlí 1H4H.

Bjarni Ásgeirsson.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið.

(Stimpill )

Gunnar Thoroddsen.
Borgarstjórinn í Reykjavik.

(Stimpill )

Fylgiskjal II.

Sogsvirkjunin.
Endurskoðuð áætlun um kostnað og gjaldeyrisþörf 30. okt. 1950.

Samkvæmt áætlun dags. 3. marz Hl50 áætlaðist
Innlendur kostnaður .
Sterlingvörur og þjónusta
Dollaravörur

kostnaður þannig:
Ísl. kr. 56.0 millj.

19.1
64.4

Alls ísl. kr. ] 39.5 millj.

þessari áætlun var reiknað með, að byggingarefni yrði tekið á almennan inn-
flutning og andvirði þess talið til innlends kostnaðar. Þegar sýnt var, að þessa yrði
ekki kostur, var andvirði byggingarefnisins flutt yfir á liðina "Sterlingvörur" og
áætluninni breytt þannig:

Innlendur kostnaður .
Sterlingvörur og þjónusta .
Dollaravörur .

Ísl. kr. 48.7 millj.
28.0
62.8

Alls ísl. kr. 139.5 millj.
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Í þessari áætlun var þó samtímis gerð nokkuð nákvæmari áætlun um gjaldeyris-
þörfina með hliðsjón af þeim upplýsingum, sem þá lágu fyrir, en áætlunin hins vegar
ekki endurskoðuð í heild. Hvað innlenda kostnaðinn snertil' eru báðar framan-
greindar áætlanir í aðalatriðum byggðar á áætlun gerðri i jan. 1949. Hefur gagnger
endurskoðun á þessum kostnaði ekki farið fram fyrr en nú, en í áætluninni frá 3.
marz var þó tekið tillit til nokkurra hækkana á launum, akstri og fnrmgjöldum.

Áætlunin hefur nú verið tekin til gagngerðrar endurskoðunar, og eru niður-
stöðurnar sýndar í hjálögðum fylgiskjölum. Samkvæmt þessari endurskoðun er
áætlunin nú sem hér segir:

Innlendur kostnaður .
Sterlingvörur og þjónusta .
Dollaravörur .

ís I. kr. 67.55 millj.
28.76
61.69

Alls ísl. kr. 158.00 millj.

Hér skal nú gefin nokkur skýring :1, hvers vegna áætlunin hefur breytzt
þetta horf.
a) Erlendur gjaldeyrir.

Samkvæmt framansögðu hefur slerlingþörfin hækkað um 0.76 millj. kr. og
dollaraþörfin lækkað um 1.11 milj. kr. Hækkunin á sterlíngþörfinni stafar af
því, að nú er allt útlit fyrir, að Fosskraft muni ekki notfæra sér alla þá doll-
ara, sem þeir hafa tilkall til, samkv. samningi, og hefur því nokkuð af dollurum
(taldir með í "ófyrirséðu" áður) verið flutt yfir á "sterling-liðina", sbr. samn-
inginn við Fosskraft. Jafnframt hefur dollaraþörfin verið lækkuð lítilsháttar
með tilliti til þess, að efnið í háspennulínuna reyndist nokkuð ódýrara en
áætlað var.

h) Innlendur kostnaður.
Ýmis kostnaður hefur hækkað úr 48.7 upp í (i7.55 millj. k.r., eða um 18.85

millj. kr. Skýringin á þessari hækkun er sem hér segir:
L) Í áætluninni frá 1. marz 1950 var ekki reiknað með sölu-

skatti á vélum, rafbúnaði og strengjum. Þessi upphæð
er: Í. kr. 5,0 millj. ísl. kr. 5.0 millj.

2) í áætluninni frá í marz 1950 var reiknað með 4.6 millj.
kr. fyrir ófyrirséðri gjaldeyrisþörf og á móti þeirri upp-
hæð ófyrirséðum innlendum kostnaði að upphæð 2.0
millj. kr. Nú er reiknað með 6.3 millj. kr. fyrir ófyrir-
séðri gjaldeyrisþörf vegna hins óstöðugu verðlags og
samsvarandi ófyrirséða innlenda upphæð hækkuð úr 2.0
í 3.6 millj. kr. Mismunur ísl. kr. 1.6 millj.

3) Samningurinn við Fosskraft gerir ráð fyrir, að Sogs-
virkjunin leggi út fé fyrir tollum o. fl. af vinnuvélum,
skálum etc. Enda þótt þetta fé eigi að geta komið til
innheimtu síðar, a. m. k. að mestu leyti, er nú reiknað
með því í kostnaðaráætlun, en það hefur ekki verið
gert áður. Upphæðin áætlast ísl. kr. 1.5 millj.

4) Í áætluninni frá marz 1950 var innlenda upphæðin
fyrir vöxtum á byggingartíma áætlað 1.65 millj. kr. og
sú erlenda 3.44 millj. k.r., og var þessi skipting tekin
eftir fyrri áætlunum. Nú er reiknað með, að innlendir
vextir séu 4.6 millj. kr. og erlendir 1.23 millj. kr. Gjald-
eyrisþörfin er hins vegar ekki lækkuð að sama skapi,
heldur hefur ófyrirséð gjaldeyrisþörf verið hækkuð
nokkuð. Þessi breyting gerir Ísl. kr. 2.95 millj.

5



5) Samkvæmt framansögðu áætla st nú, að innlendur kostn-
aður hækki úr 49.7 í 67.55 millj. kr. Þetta er í rauninni
2 millj. kr. meira en niðurstöðutölur hinnar nýju áætl-
unar sýndu, og er þessum 2 millj. kl'. bætt við fyrir
ófyrirséðu (auk þeirrar ófyrirséðu upphæðar, sem
reiknað er með skv. lið 2 að framan) vegna hins hækk-
andi verðlags ísl. kr. 2.00 millj.

6) Í áætluninni frá marz 1950 er stjórn og eftirlit etc. áætlað
á 1.5 millj. kr., er nú orðin of lág og hefur verið hækkuð
um 1.5 millj. kr. isl. kr. l.fí millj.

7) Áætlunin frá í marz 1950 var, eins og fyrr er getið,
í aðalatriðum byggð á áætlun frá í janúar 1919, án þess
að raunveruleg gagnger endurskoðun færi frum it inn-
lenduni kostnaði. Sú endurskoðun, sem nú hefur verið
gerð, gefur 4.3 millj. kr. hærri innlendan kostnað, og
stafar sú aukning sumpart af hækkuðu verðlagi á und-
anförnum tveimur árum, sem ekki hefur verið tekið
tillit til fyrr en nú, og sumpart af þVÍ, að nokkrir
liðir Í fyrri áætlunum geta nú talizt hafa verið fulllágt
áætlaðir Ísl. kr. 4.3 mill].

Alls Ísl. kr. 18.85 millj.

Hjálagt fylgir (1. og 2. fylgiskjal) áætlun um kostnað og gjaldeyrisþörf. Er
kostnaðaráætlunin sundurliðuð eftir farrugjöldum, tollum, vinnulaunum og akstri
o. s. f'rv.

Heykjavík, 30. okt. 1950.

Steingr, Jónsson.

}·'ylgiskjal III.
Sogsvirkj unin.

Endurskoðuð áætlun um gjaldeyrisþörf 30. október 1950.

A. Ameríkuviöskiptí:
1. Vélar, rafbúnaður, strengir:

a. Kistufoss-Írafoss .
b. Spennistöð Elliðaám .
c. 30-kV kerfi Reykjavík .

$ 1440 non
- G52000
- 736000

:;;2 828 000
2. Háspennulínu :

a. Stíflurnar .
b. Stál-Al.vvírar .
c. Eirstálvírar o. fl. .
d. Einangrarar og k.lemmur .

$ 225000
62000
9000

2800G
- --_.~- - - :324 ooo

3. Vinnuvélar (v. Fosskraf't) -- 214000
4. Ráðunautar og montörar - 140000
a. Vátrygging 24 000
6. Ófyrirséð vegna efniskaupa o. fl. - 150000
7. Ófyrirséð vegna verðhækkana - 100 000

$ 3 780 000
Ísl. kr. 61689600
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Fosskraft hefur heimild samkv. samningum til að fá allt að $ 267 þús., en
ekki er reiknað með, að firmað notfæri sér meira en $ 21,1 þús. Er mismunurinn
meðtalinn í slerlinggjaldeyrisþörfinni, sbr. samning.

B. Evrópuviðskipti :
1. Greiðslur til Fosskraft :

a. Samkvæmt tilboði 1:210 000
b. Vegna aukn, á verki - ao 000--- f: 240 000

2. Byggingarefni:
a. Írafoss-e-Kistufoss skv. tilboði Fosskraft 1: 105000

Aukn. á verki - 13000
Hús, brýr, lagnir, etc - 17500

h. Háspennulínan .
e. Spennistöð Elliðaár .
d. 30-k V kerfi Reykjavik .-----

;\;ias 500
2500
1000
4000

-143000
:~. Túrbínur - 90 000
4. Lokur, kranar, lyftur - 50000
5. Ráðunautar, montörar - 30 000
6. Vátr. á lið 3 og 4 1400
7. Vextir á byggingartíma - 27000
8. Ófyrirséð vegna efniskaupa - 16000
9. Ófyrirséð vegna verðhækkana - 32 000-------

f 629 400
28763580Ísl. kr.
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