
Nd. 92. Frumvarp til laga [82. mál]
um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna nýrra raforkuframkvæmda.

Flm.: Magnús Jónsson, Ingólfur Jónsson, Sigurður Bjarnason, Pétur Ottesen,
Jón Sigurðsson.

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að taka allt að 15 millj. kr. lán. eða jafnvirði þeirrar

fjárhæðar í erlendri mynt, og verja fé þessu til nýrra rafmagnsveitna, eftir nánari
ákvörðun raforkumálastjórnar.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Það viðfangsefnið, sem er hvað brýnust nauðsyn að leysa nú í náinni framtíð,

er að leiða raforku um allar byggðir landsins. Raforkan veitir í senn ómetanleg
Jífsþægindi og er óhjákvæmilegt skilyrði margvíslegs atvinnurekstrar. íslenzka þjóðin
hefur orðið að byggja upp atvinnulíf sitt og skapa sér lífs skilyrði til menningarlífs

á fáum áratugum. Slíkt er erfitt fyrir þjóð, sem ekki á mikinn veraldarauð. en
þjóðin hefur trúað á mátt sinn og framtíðina, og hún hefur á mörgum sviðum lyft
Grettistaki á fáum árum. Á það ekki hvað sízt við á sviði raforkumálanna. þar sem
einmitt nú er verið að byggja orkuver, sem eru hinar stærstu framkvæmdir, er
unnið hefur verið að til þessa hér á landi.

En það er hér sem víðar, að ein framkvæmdin getur gert aðra enn nauðsyn-
legri en áður. Þau auknu lífsþægindi og bættu lífsskilyrði, sem hin nýju orkuver
veita þeim, sem þeirra njóta, stuðla að sjálfsögðu að jafnvægisleysi í þjóðfélaginu,
ef aðrir landsmenn eru um langan aldur dæmdir til að vera án þessara hlunninda.



Sjái þetta fólk ekki hilla undir sams konar þægindi sér til handa, þá er hætt við, að
það hverfi á brott úr sínum byggðarlögum, enda ekki aðeins að það fari á mis
þægindana, sem samborgararnir njóta, heldur er einnig öll aðstaða til lífsbjargar
erfiðari á þeim stöðum, þar sem raforku skortir eða hana verður að kaupa svo
dýru verði frá dieselrafstöðvum, að lítt viðráðanlegt er.

Þá er einnig þess að gæta, að til þess að hin stóru orkuver geti risið undir
rekstrarkostnaði, er að sjálfsögðu brýn nauðsyn að hagnýta strax orku þeirra til
hlítar og leiða hana í því skyni sem allra fyrst um þær byggðir, sem samkvæmt
áætlun eiga að njóta hennar. Hins vegar er nú svo ástatt með fjárráð raforkusjóðs
og rafmagnsveitna ríkisins, að nauðsynlegar framkvæmdir í þessu efni hljóta að
taka mörg ár, ef ekki eru gerðar sérstakar ráðstafanir til fjáröflunar.

því hefur hvað eftir annað verið hreyft á Alþingi, að gera þyrfti verulegt átak
í raforkumálunum, og í sambandi við afgreiðslu fjárlaga á síðasta þingi bar einn
af flm. þessa frv. ásamt öðrum þm. fram tillögu um 8 millj. kr. lántöku til raf-
veitna. Auðvitað er nú á okkar mælikvarða unnið að stórkostlegum framkvæmdum
í raforkumálunum, en verði látið þar við sitja, er þegar komin hætta á jafnvægis-
röskun, sem hættuleg getur orðið, jafnframt þeirri óánægju, sem hlýtur að vakna
hjá íbúum þeirra héraða, sem eru innan orkuveitusvæða hinna stóru virkjana, en
verða að bíða eftir rafmagninu Í mörg ár. Hlýtur sú óánægja að verða enn magnaðri
vegna þess, að margt af þessu fólki hefur lagt fram verulegar fjárhæðir til skulda-
bréfakaupa í lánsútboðum virkjananna í trausti þess, að það fengi raforkuna til
sín nokkurn veginn jafnskjótt og orkuverin nýju tækju til starfa.

Ríkisstjórnin hefur nú lagt fyrir Alþingi frumvörp um lántökur til smáíbúða
og landbúnaðarins, og kann sumum að virðast sem litlar séu líkur til þess, að auðið
sé að auki að fá lán það, sem hér um ræðir. Okkur flutningsmönnum er ljöst, að
svo sem ástatt er hag ríkissjóðs er ekki hægt að vænta mikillar hækkunar á beinum
framlögum úr honum, þannig að vandinn verði leystur á þann hátt. Auknar raf-
orkuframkvæmdir rafmagnsveitna ríkisins mundu hins vegar bæta afkomu hinna
stóru orkuvera, og fjölgun rafveitna mundi bæta framleiðsluskilyrði og auka þannig
þjóðfélagsverðmætin. Vatnsorkan er ein stærsta auðlind þjóðarinnar, og nýting hennar
eykur möguleika hennar til efnahagslega sjálfstæðis. Reynslan hefur einnig sýnt,
að erlendar láns stofnanir munu telja orkuver þær framkvæmdir, er skynsam-
legast sé að lána til hér á landi, enda eykst gildi raforkunnar með ári hverju vegna
síaukins iðnaðar, þar sem fyrst og fremst þarf raforku. Af þeim sökum virðist ekki
fjarstætt að hugsa sér erlenda lántöku, þótt það sé síður en svo ætlun flutnings-
manna að setja fótinn fyrir þær aðrar lántökur erlendis, sem rtkisstjórntn hefur
á prjónunum. Þar sem það hefur einnig komið greinilega í ljós, að fólk vill mikið
á sig leggja til þess að fá rafmagnið, er líklegt, að töluverðs fjár mætti afla með
innlendu lánsútboði í einhverju formi, þótt erlend lántaka verði sennilega óhjá-
kvæmileg til efniskaupa.

Með hliðsjón af öllum aðstæðum telja því flutningsmenn einmitt tímabært
að hefjast nú þegar handa um öflun allverulegs fjár til áframhaldandi framkvæmda
í raforkumálunum. þannig að þeim landsmönnum, sem ekki hafa enn fengið raf-
magn í híbýli sín, verði ljóst, að ekki á að láta staðar numið við hin tvö stóru orku-
ver við Sog og Laxá. Okkur er ljóst, að hér er aðeins um að ræða lítinn hluta þess
fjár, sem þarf til þess að leiða rafmagn um allar byggðir landsins, en það mikla
verkefni býst enginn við að auðið sé að leysa til fulls með einu átaki.


