
Ed. 375. Nefndarálit [78. mál]
um frv. til l. um ný orkuver og nýjar orkuveitur rafmagnsveitna ríkisins.

Frá iðnaðarnefnd.

Frumvarp þetta sendi nefndin raforkumála stjóra til umsagnar. Sendi hann
nefndinni langt og ýtarlegt erindi um raforkumúl Vestfjarða almennt og benti þar
m. a. á, að æskilegt væri, að hafizt væri handa nú þegar um samvirkjun fyrir alla
Vestfirði, en það mál eigi þó enn langt i land, þar sem nauðsynlegt sé að rannsaka
miklu betur en gert hefur verið virkjunarmöguleika i stórám á Vestfjörðum, og sé
mjög aðkallandi, að þetta verði gert sem allra fyrst. Hins vegar sé svo brýn þörf
að bæta úr raforkumálum þessara héraða, að nauðsynlegt sé að taka það til athug-
unar, hvort heppilegra sé að leysa það á þann hátt að fara í sérvirkjanir, sem óhjá-
kvæmilega mundi tefja samvirkjun. eða aðstoða á einn eða annan hátt héruðin til
ats reka olíustöðvar, þar til samvirkjun er komið upp. Staðfesti raforkumálastjóri
þetta á fundi hjá nefndinni.

Eftir að þessi ummæli lágu fyrir, var flutt í efri deild annað frumvarp á þskj.
276, 130. mál, um ný orkuver á Austurlandi, og auk þess boðaði þingmaður Vest-
mannaeyinga brtt. við frv. um nýja orkuveitu úr Landeyjum til Vestmannaeyja. Af
þessum ástæðum þótti nefndinni rétt að ræða málið á ný við raforkumálastjóra,
sem var sammála nefndinni um, að heppilegast væri að taka allar tillögurnar upp í
eitt frv., og þar sem hér væri aðeins um heimildarlög að ræða, sem ekki mættu
koma til framkvæmda nema að undangenginni nánari athugun um kostnað, orku-
gjöf og fleira, auk þess sem tryggja ætti fjárframlag til framkvæmdanna, áður en
verkið yrði hafið, tjáði hann sig fylgjandi þvi, að frumvarpið næði fram að ganga,
með þeim breytingum, er hann afhenti nefndinni og hún hefur samþykkt að leggja
til að gerðar verði á því.

Hvað viðvíkur hinum einstöku virkjunum, upplýsir raforkumálastjóri, að kostn-
aðurinn sé áætlaður sem hér segir:

1. Vestfjarðavirkjanir .
2. Fjarðar- og Grímsárvirkjanir .
3. Vopnafjarðarvirkjun .
4. Vestmannaeyjaveita .

10.5 millj. kr.
15.5
4.0

10.0

Alls 40.0 millj. kr.

Rannsókn hefur farið fram á botni milli lands og Vestmannaeyja, og er upp-
lýst, að hægt sé að leggja veituna alla leið á sandbotni, en það þykir nauðsynlegt
til að koma í veg fyrir skemmdir á veitunni, að botn, sem henni yrði valinn, sé
ekki grýttur.

Með tilvísun til þess, sem sagt er hér að framan, leggur nefndin til, að frum-
varpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1" Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Ríkisstjórninni er heimilt að fela rafmagnsveitum ríkisins:
1. að virkja Fjarðará í Seyðisfirði eða Grímsá á Völlum til raforkuvinnslu í

allt að 2000 hestafla orkuveri og leggja frá orkuverinu aðalorkuveitu til
Seyðisfjarðarkaupstaðar, Neskaupstaðar og Eskifjarðarkauptúns;

2. að virkja Hvammsá eða Selá í Vopnafirði til raforkuvinnslu í allt að 500
hestafla orkuveri og leggja aðalorkuveitu frá orkuveri til Vopnafjarðar-
kauptúns;

3. að virkja eftirfarandi ár í Vestur-Barðastrandarsýslu:
a. Fossá í Suðurfjörðum eða Seljadalsá við Bíldudal í allt að 450 hestafla

orkuveri;
b. Suðurfossá á Rauðasandi Í allt að 850 hestafla orkuveri og leggja frá

orkuveri aðalorkuveitur til Bíldudals, Patreksfjarðar og um nálægar
byggðir;

4. að leggja aðalorkuveitu úr Landeyjum til Vestmannaeyja.
2. Við 2. gr.

a. Í stað ,,13 millj." komi: 40 millj.
b. Í stað ,,4.33 millj;" komi: 13.4 millj.

3. Bráðabirgðaákvæði fellur niður.

Alþingi, 7. des. 1951.

Gísli Jónsson, Rannveig Þorsteinsdóttir, Jóhann Þ.• JÓsefsson.
form., frsm. fundaskr.
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