
sþ. 699. NefndaráIit [113. mál]
um till. til þál. um niðurgreiðslu' á olíu til rafstöðva.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur rætt þetta mál á nokkrum fundum, en ekki getað orðið sam-
mála um afgreiðslu þess. Einn nefndarmanna (AS) vildi láta samþykkja till.
óbreytta, og annar OngJ) vildi enga afstöðu taka til málsins á þessu stigi; þriðji
nefndarmaður (PO) var fjarstaddur, er málið var afgreitt. Gera þeir því hver í sínu
lagi grein fyrir afstöðu sinni, annaðhvort með nál. eða á annan hátt.



Meiri hl. nefndarinnar er ljóst, að verð á raforku framleiddri með dieselvél-
um er nú mjög miklu hærra en verð á raforku, sem framleidd er í vatnsorkuver-
um. Þótt verð á rafmagni verði ávallt háð breytingum, hvort heldur það er fram-
leitt með olíu eða vatnsafli, má þó telja víst, að rafmagn, sem framleitt er með diesel-
vélum, verði jafnan dýrara en rafmagn, sem framleitt er i vatnsorkuverum. Er þvi
sýnilegt, að sá hluti þjóðarinnar, sem enn um mörg ár verður að framleiða rafmagn
með dieselvélum, er miklu verr settur að þessu leyti en hinn hluti þjóðarinnar, sem
fyrir aðstoð ríkisvaldsins hefur þegar fengið rafmagn frá vatnsorkuverum eða á
þess kost að rá það innan skamms tíma. Kemur þetta ekki einasta óréttlátlega
niður á hverju heimili, sem þannig er ástatt um, heldur einnig á hverju því iðju-
veri, sem nota þarf raforku við rekstur. Sé hér um allverulegan verðmismun að
ræða, eins og nú á sér stað, er ljóst, að sá atvinnurekstur, sem þannig er neyddur
til að sætta sig við hærra rafmagnsverð, stendur margfalt verr að vígi en hinn, sem
nýtur þar betri kjara. Er ljóst, hvaða áhrif það hefur á afkomu þeirra, sem við
slíkt verða að búa. Það er því sýnt, að Alþingi verður að gera allt, sem í þess valdi
stendur, til þess að rafmagnið, sem nú er eitt af frumskilyrðum fyrir bættri af-
komu og betri lífskjörum, verði sem allra fyrst látið neytendum i té, hvar sem þeir
eru á landinu, með svo sanngjörnu verði sem unnt er og með svo litlum verðmis-
mun, sem frekast er kostur á, án tillits til þess, á hvern hátt það er framleitt. En
þessum jöfnuði má koma á að eftirfarandi leiðum:
1. með þvi að hlutast til um, að verð á olíu til rafmagnsframleiðslu verði jafnan

svo lágt sem frekast má verða;
2. með niðurgreiðslu á olíu til rafmagns framleiðslu á líkan hátt og ætlazt er til

í þáltill.;
3. með jöfnunarverði á öllu rafmagni, án tillits til þess, hvar það er framleitt eða

á hvern hátt.

Hvað 1. atriðið snertir, þá hefur fjúrveitinganefnd aflað sér upplýsinga um
það, að ríkisstofnanirnar kaupa nú með föstum samningi hráolíu fyrir allt að 125
kr. lægra verð hverja smálest í Reykjavík en olíufélögunU:m er leyft að selja hana
á sama stað til almennings. Mundi slík verðlækkun á olíu til rafmagns framleiðslu
lækka mjög verulega rafmagn, sem þannig er framleitt, ef unnt væri á einn eða
annan hátt að koma henni við. Væntir meiri hl. n. þess, að ríkisstjórnin láti nú
þegar fara fram athugun á því, hvort ekki sé eðlilegt og unnt að lækka olíuverð
til Iramæiðslu á dieselraforku, og ef svo skyldi reynast, þá að hlutast til um, að
svo verði gert.

Um 2. atriðið, þ. e. að greiða niður olíu úr ríkissjóði it þann hátt, sem farið er
fram á í þáltill., er það að segja, að engar upplýsingar liggja fyrir um það, hversu
miklu þetta mundi nema fyrir ríkissjóðinn. Kæmi það yfirleitt til greina að greiða
niður olíu úr ríkissjóði til verðjöfnunar, þyrftu að sjálfsögðu að liggja fyrir upp-
lýsingar um það, hve mikið magn þyrfti að greiða niður á öllu landinu og að hve
miklu leyti, til þess að ná jöfnunarverði. Viðmiðun sú, sem gerð er í þáltill., er
engan veginn eðlilegur mælikvarði, og mundi, ef notuð yrði, kalla á margvíslegar
aðrar kröfur. ÞÓ ber einnig að líta á það, að það er á engan hátt æskilegt, að ríkis-
sjóður taki nú á sig víðtækari niðurgreiðslur á vörum, og miklu heppilegra að
stefna að því að draga hér úr en að auka við, nema alveg sérstaklega knýjandi
ástæður séu fyrir hendi, og þá því aðeins, að fram hafi farið fullkomin athugun á
málinu, m. a., hvort ekki væri unnt að ná sama árangri að öðrum heppilegri leiðum.

Um 3. atriðið, þ. e. jöfnunarverð á öllu rafmagni, gildir það sama, að hér skortir
allar upplýsingar um það, hve mikið magn þarf að greiða niður og hvaða áhrif
það kynni að hafa til hækkunar á það rafmagn, sem nú er selt frá vatnsorkuverum
eða verður selt frá þeim á næstu árum. En fyrr en slíkar upplýsingar liggja fyrir
er ógerlegt að gera ákveðnar tillögur um verðjöfnun. Meiri hl. n. þykir því rétt, að
ríkisstjórnin láti fara fram heiIdarrannsókn á öllum framansögðum atriðum í sam-



bandi við þetta mál og. að henni verði lokið sem fyrst, enda verði Alþingi látnar
í té allar upplýsingar um þetta, er það kemur saman á ný á þessu ári. ásamt áliti
ríkisstjórnarinnar og ábendingum um það, á hvern hátt bæta megi úr þeim vanda,
sem hér er á höndum. Í þessu felst að sjálfsögðu engin skuldbinding frá einstökum
nefndarmönnum um fylgi við eina eða aðra tillögu um úrlausn, þótt fram kæmu,
þar sem afstaða nefndarmanna er að sjálfsögðu háð þeim upplýsingum, sem fyrir
kunna þá að liggja. Meiri hl. n. leggur því til, að þáltill. verði samþykkt með eftir-
farandi

Tillgr. skal orða svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta nú þegar athuga, á hvern hátt

gerlegt þætti að draga úr framleiðslukostnaði rafmagns með dieselvélum, svo að
það verði eigi dýrara en rafmagn, sem framleitt er með vatnsafli, og hve mikið það
mundi kosta árlega að greiða þann verðmismun, sem hér er á, miðað við eðlilegt
og sanngjarnt olíuverð. Einnig skal athuga, hvort gerlegt þyki að ákveða jafnað-
arverð á rafmagni, þannig að sama verð gildi um land allt, hvort sem rafmagnið
er framleitt með vatnsafli eða dieselvélum. Niðurstöður framangreindra athugana
ásamt áliti ríkisstjórnarinnar verði síðan lagðar fyrir næstkomandi Alþingi.

BREYTINGU.

Alþingi, 17. febr. 1951.

Gisli Jónsson,
form., frsm.

Halldór Ásgrímsson.

Helgi Jónasson, Jónas G. Rafnar.
fundaskr.

Hanriíbal Valdimarsson. Karl Kristjánsson.

Fylgiskjal I.

INNKAUPASTOFNUN RíKISINS
Reykjavík, 31. okt. 1950.

Fjárveitinganefnd Alþingis, Reykjavík.

Eftir samtal við hv. fjárveitinganefnd upplýsist hér með, að samkvæmt samn-
ingi við Olíufélagið h.f., dags. 3. apríl 1950, er núgildandi gasolíuverð pr. 1000 kg:
1. A Hvalfirði (minnst 30 tonn) kr. 480.40
2. Til skipa í Reykjavík 530.50
3. Til húsakyndinga í Reykjavík - 545.50
4. Á tunnum í Reykjavík - 560.50

Úti á landi afsláttur frá útsöluverði á hverjum stað kr. 20 pr. tonn frá útsölu-
verði.

Brennsluolía (Fuel Oil). Sama og ísl. togarar fá í Hvalfirði á hverjum tíma.
í Reykjavík kr. 55.00 hærra. Gildir einnig til húsakyndinga.

Smurningsolíur og feiti. Afsláttur miðaður við álagningu fyrir gengislækk-
unina, í Reykjavík 15% afsláttur af skipaolíum, 20% afsláttur af landvélaolíum.

Benzín. 3% eyrir í afslátt af lítra, hvar sem er á landinu, auk þess 11 aurar á
lítra, ef benzínið er afgreitt frá dælu, er kaupandi annast sjálfur.

Auk þess er veittur 1% afsláttur af öllum viðskiptum og gerður upp eftir árið
við Innkaupastofnun ríkisins.

Allir afslættir eru miðaðir við álagningarheimildir. er giltu, þegar samningur-
inn var gerður.

Virðingarfyllst.

Innkaupastofnun ríkisins.

Finnur Jónsson.



Fylgiskjal II.

VERÐGÆZLUST JÓRINN
Reykjavík, 18. jan. 1951.

Samkvæmt beiðni yðar höfum vér athugað verð það, er var it gasoliu þ. 3. april
s.L, og reyndist þágildandi hámarksverð sem hér segir:

Til báta .
Til húsakyndinga .
A tunnum .

kr. 653.00 pr. tonn
- 671.00 -
- 683.00-

Verðið til báta er miðað við afhendingu frá "tank" í Reykjavík eða annarri inn-
flutningshöfn.

Samkvæmt símtali undirritaðs í dag við skrifstofustjóra Olíufélagsins h.f., hr.
Jóhann G. Stefánsson, var söluverð þeirra á þessum tíma til togara, afgreitt af
"ta nk" í Hvalfirði, kr. 568.00 pr. tonn.

Virðingarfyllst.
Fulltrúi verðgæzlustjóra.

Ingólfur Guðmundsson.

Til fjárveitinganefndar Alþingis.

Fylgiskjal III.
Reykjavík, 24. jan. 1951.

Verðlagsskrifstofa fjárhagsráðs hefur móttekið heiðrað bréf yðar frá 11. þ. m.
varðandi tillögu til þingsályktunar um jöfnunarverð á olíu.

Varðandi fyrsta atriði bréfs yðar um sölu á olíu á einstökum verzlunarstöö-
um, vonum vér, að yður nægi eftirfarandi upplýsingar:

Sala á hráolíu nam á síðastliðnu ári sem hér segir: Í Reykjavík, Hafnarfirði og
Hvalfirði 36100 tonn. A öðrum verstöðvum við Faxaflóa og á Suðurnesjum, þar sem
birgðageymar eru og verðið er 3% eyri hærra pr. lítra, 10160 tonn. A öðrum stöð-
um á landinu, þar sem birgðageymar eru og verðið er 41;2 eyri hærra pr. lítra,
31730 tonn.

Um annað atriði bréfsins er það að segja, að enda þótt oft hafi af verðlagsyfir-
völdunum verið rætt um jöfnunarverð bæði á olíum og benzíni, hafa einatt verið
um það skiptar skoðanir, hvort heppilegt væri að framkvæma slíka verðjöfnun
og einnig hvernig framkvæmdinni yrði bezt hagað.

Um þriðja atriði bréfsins er það að segja, að verðlagsyfirvöldin hafa aldrei
ákveðið álagningu á benzíni og hráolíu á sama hátt og aðrar vörur, hvorki pró-
sentuálagningu eða magnálagningu. Ákvarðanir um hámarksverð á vörum þessum
hafa á undanförnum árum verið byggðar á nákvæmum rannsóknum á raunveru-
legum dreifingarkostnaði olíufélaganna. Hafa þessar rannsóknir verið gerðar af
löggiltum endurskoðanda og ávallt fengnar skýrslur frá honum um málið, þegar
þurft hefur að gera breytingar á hámarksverðinu. Ekki er heldur hægt að segja, að
mismunur söluverðsins í Reykjavík og innkaupsverðsins sé hin raunverulega álagn-
ing í venjulegri merkingu þess orðs, sökum þess, að mismunur verðsins i Reykja-
vík og annars staðar á landinu hefur ávallt verið ákveðinn miklu lægri en kostnaði
við flutningana nemur. Hefur sá háttur verið hafður á, að frá heildardreifingar-
kostnaði félaganna hefur verið dreginn sá tekjuauki. sem stafar af hærra verði
utan Reykjavíkur, en það, sem flutningskostnaðurinn hefur farið fram úr þeim
tekjuauka, hefur komið inn í hinn almenna dreifingarkostnað og þar af leiðandi



haft veruleg áhrif á Reykjavíkurverðið. Hefur því verið um jöfnunarverð að ræða
að nokkru leyti.

Um smurningsolíur til útgerðarinnar er það að segja, að undanfarin ár hefur
verðlagningu hennar verið hagað þannig, að reiknað hefur verið með 38% álagn-
ingu, en síðan gengisbreytingin varð hefur þó ekki verið leyft að reikna þessa
álagningu á allt kostnaðarverð vörunnar, heldur aðeins á það verð, sem vera mundi
á vörunni, ef gengisbreytingin hefði ekki orðið, en það samsvarar því, að ál agn-
ingin sé 22 til 24% á allt verðið. Þessar tölur sýna þó ekki hina raunverulegu álagn-
ingu, því hjá olíufélögunum er smurningsolían seld á sama verði alls staðar á land-
inu, og er jöfnunarverðið fundið á þennan hátt og flutningskostnaðurinn innanlands
þvi tekinn af álagningunni.

Varðandi álagningu þá, sem leyfð er á brennsluolíur og benzín á hinum ýmsu
stöðum umfram Reykjavíkurverðið, vísast til meðfylgjandi tilkynningar.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.

Fylgiskjal IV.

VERÐGÆZLUST JÓRINN
Reykjavík, 3. febr. 1951.

Samkvæmt samtali í gær og með tilvísun til bréfs dags. sama dag, leyfi ég mér
hjálagt að senda hæstvirtri fjárveitinganefnd
1. endurrit af bréfi dags. 18. jan. s.L;
2. afrit af bréfi, sem verðlagsskrifstofa fjárhagsráðs hefur sent allsherjarnefnd

sameinaðs Alþingis.

Það leikur enginn vafi á því, að þær upplýsingar, sem gefnar eru í bréfi hr.
fulltrúa Ingólfs Guðmundssonar, eru réttar miðað við 3. apríl 1950.

Út af fyrirspurn hæstvirts formanns fjárveitinganefndar um það, hvernig
standi á hinu háa verði, sem samþykkt hefur verið til innanlandsnotkunar, skal
ég taka fram, að mitt álit er, að það fyrirkomulag, sem haft er um verðlagningu á
brennsluolíum, sé ekki rétt og beri að breyta því fyrirkomulagi, þannig að ákveðin
væri álagningarprósenta, en síðan fengj u olíufélögin sannsýnilegan afgreiðslu-
kostnað pr. tonn innifalinn í verðinu. Olíufélögin verða síðan að haga rekstri sín-
um þannig, að umrædd álagning og afgreiðslukostnaður nægi á sama hátt og aðrir
innflytjendur verða að láta sína álagningu nægja til reksturs fyrirtækisins.

Skýringin á þessu háa olíuverði er sem sé engin önnur en sú, að reksturskostn-
aður á hverjum tíma hefur verið látinn ráða olluverðinu. Má vel vera, að reksturs-
kostnaður pr. tonn nemi allt að þeim mismun, sem er á samningsverði Innkaupa-
stofnunar ríkisins og útsöluverði félaganna til almennings.

Virðingarfyllst.

Verðgæzlu'stjórinn.

Pétur Pétursson.

Til fjárveitinganefndar Alþingis.


