
Nd. 523. Nefndarálit [40. mál]
um frv. til I. um verðjöfnun á olíu og benzíni.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Allsherjarnefnd er mjög ósammála um afgreiðslu þessa máls. Undirritaður
minni hl. (JóhH og EmJ) er andvígur samþykkt frv. Einnig er á það að lita, að
einn nefndarmanna (ÁkJ) skrifar með fyrirvara undir nefndarálit meiri hl. og
hefur flutt tillögur um gagngerðar breytingar á frv., svo að ekki verður að því
athuguðu talið, að neinn meiri hl. sé í nefndinni fyrir samþykkt þess.

Við undirritaðir nefndarmenn gerum eftirfarandi grein fyrir afstöðu okkar:
Við erum sammála ÁkJ, og er þá meiri hl. fyrir því í allshn., að óskynsamlegt

sé að taka upp frekari verðjöfnun á benzíni en þegar er framkvæmd. Föllumst
við á sjónarmið olíufélaganna, sem fram kemur í fylgiskjali með áliti meiri hl.
nefndarinnar, að "jöfnunarverðið (þ. e, á benzíni) mundi (því) hafa í för með sér
aukinn óþarfaflutningskostnað, sem að sjálfsögðu mundi hækka útsöluverðið".
Þegar litið er á, hversu mikill hluti benzínmagnsins er notaður i Reykjavík og
næsta nágrenni (sbr. t. d. rekstur strætisvagna, Hafnarfjarðarleiðina og mjólkur-
flutninga Úr Árnessýslu og öðru nágrenni), er meira en hæpið að hækka benzínið
á þessu svæði með verðjöfnunarreglum, sem einnig mundu leiða af sér almenna
hækkun á útsöluverði á benzíni.

Við meðferð málsins hefur einnig verið meira rætt um verðjöfnun á olíunni
- og þar lögð af talsmönnum verðjöfnunar sérstök áherzla á nauðsyn útgerðar-
innar utan Faxaflóa til lækkunar á olíukostnaðinum.

Við Iöllumst vissulega á það sjónarmið, að útgerðinni utan Faxaflóa sé hin
brýnasta nauðsyn að lækka rekstrarkostnaðinn með einu eða öðru móti. En við
getum ekki fallizt á, að réttlætanlegt sé að framkvæma slíka lækkun með því að
hækka rekstrarkostnaðinn á útgerðinni við Faxaflóa. Við teljum hvorki, að tog-



araútgerðin þar megi nú við slíku, þegar mikil tvísýna ríkir um afkomu hennar,
m. a. vegna landhelgisdeilunnar við Breta, né að réttlætanlegt sé að auka með þess-
um hætti útgerðarkostnað bátanna á vetrarvertíðinni, einmitt nú þegar verið er að
reyna að tryggja rekstur þeirra með viðræðum milli Landssambands ísl. útvegs-
manna, frystihúsaeigenda og ríkisstjórnarinnar. En þar er lagður til grundvallar
rekstrarkostnaður að óbreyttu olíuverði, sem upphaflega var reiknaður af ríkis-
skipaðri nefnd árið 1945, sem þeir áttu sæti í Pétur Magnússon 'fyrrv. ráðh., Klemenz
Tryggvason hagstofustj. og Gylfi Þ. Gíslason prófessor. - Samkvæmt þeim gögnum,
sem fyrir liggja, mundi verðhækkunin af verðjöfnuninni geta numið á útgerð hvers
þessara báta um 1000.00 kr. á vertíðinni. En aukinn kostnaður togarauna mundi
verða 50---100 þús. kr. á ári. - Einnig er á það að lita, að bátar við Faxaflóa bera
margir hverjir, þrátt fyrir hagstæðara olíuverð. miklu meiri olíukostnað en bátar,
sem gerðir eru út annars staðar og eiga miklu skemmra að sækja á miðin og nota
þar af leiðandi miklu minna olíumagn.

ÁkJ, sem skrifar undir álit meiri hl. með fyrirvara, lítur einnig svo á, að slík
verðhækkun eigi ekki að leggjast á útgerðina við Faxaflóa, þar sem hann hefur
flutt tillögu um það, að olíuverzlunum skuli óheimilt að hækka útsöluverð á olíum
vegna greiðslu verðjöfnunargjalds. Að þessu leyti er þá ekki heldur meiri hl. i
allsherjarnefnd fyrir ákvæðum frv. um verðjöfnun á olíunni.

Okkur sýnist að öllu athuguðu skynsamlegra að greiða fram úr örðugleikum
útgerðarinnar utan Faxaflóa með öðrum ráðum, t. d. að greiða beinlínis úr ríkis-
sjóði til togara utan Faxaflóa tilsvarandi upphæð og þeir mundu hagnast á verð-
jöfnunarákvæðum frv.

Við látum fylgja hér með álitsgerð frá stjórn Landssambands ísl. útvegsmanna
um frv., en hún leggst eindregið gegn samþykkt þess. Kemur og fram af þeirri
álitsgerð, að lítill áhugi er á þessu máli hjá bátaútvegsmönnum, en leitað var álits
allra sambandsfélaga og einstakra meðlima L.l. Ú.

Loks er á það að líta, að af samþykkt þessa frv. mundi leiða töluvert hækk-
aðan hitunarkostnað húsa í Reykjavík og Hafnarfirði og nágrenni, hjá þeim, sem
hita hús sín með olíu. Einn liður í því samkomulagi, sem gert var til að leysa
allsherjarverkfallið í s. l. mánuði, var að lækka olíuverð um 4 aura og lækka þannig
framfærslukostnaðinn og þar með dýrtíðarvísitöluna. Yrði þessu kippt til baka með
verðjöfnun, sem hefði í för með sér, að olía til hitunar hækkaði svipað aftur.

Einnig var samið um verðlækkun á benzíni, sem aftur hækkaði.
Fyrir liggja upplýsingar um, að verðjöfnunin mundi auka rekstrarkostnað

varastöðvarinnar við Elliðaár um 112-1 millj. króna.
Hefur verðjöfnunin þannig mikil áhrif á rekstur rafmagns stöðvar, bæjarút-

gerðar og strætisvagna í Reykjavík með breytingum á olíuverði og benaínverði fra
því, sem ákveðið var í desember, en bæjarstjórn Reykjavíkur lagði hins vegar
sinn drjúga skerf til lausnar verkfallinu. Fallizt var á að hækka persónu frádrátt
við álagningu útsvara í Reykjavík á árinu 1953 um 50%, að lágmark nettótekna
til útsvars verði kr. 15000.00 í stað kr. 7000.00 áður, svo og að útsvör af tekjum
frá kr. 15000.00 til kr. 30000.00 lækki verulega frá því, sem áður var.

Að öllu athuguðu leggjum við til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem samþykkt frv. mundi hafa í för með sér verulega röskun á þvi sam-

komulagi, sem náðist hinn 19. desember s. l. milli ríkisstjórnarinnar og atvinnu-
rekenda og launþega til lausnarallsherjarverkfallinu, sem þá hafði staðið nærri
þrjár vikur, og þar sem samþykkt þess mundi enn fremur hafa veruleg áhr-if til
röskunar á rekstrarkostnaði bátaútvegsins, sem lagður er til grundvallar í viðræð-
um L. 1. Ú., frystihúsaeigenda og ríkisstjórnarinnar til þess að tryggja útgerð báta-
flotans á vetrarvertíðinni, og þar sem loksins er fullvíst, að togaraútgerðin við Faxa-
flóa er þess allsendis óviðbúin, eins og nú standa sakir, að taka á sig þann aukna
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rekstrarkostnað, sem samþykkt frv. mundi orsaka, telur deildin ekki tímabært að
samþykkja frv. og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 14. jan. 1953.

Jóhann Hafstein,
fundaskr ., frsm.

Emil Jónsson.

Pylgiskjal.

LANDSSAMBANDtSLENZKRA ÚTVEGSMANNA
Reykjavík, 18. desember 1952.

Í tilefni af frv. til laga um verðjöfnun it olíum og benzíni, sem nú liggur fyrir
hv. Alþingi, og með til'liti til framkomins álits meiri hl. hv. allsherjarnefndar Nd.,
dags. 8. des. s.L, um nefnt frv., leyfir stjórn L. í.Ú. sér að taka fram og benda á
eftirfarandi:

Vér hefðum getað vænzt þess, að In'. nefnd leitaði álits vors um mál þetta,
svo miklu sem það varðar hag sjávarútvegsins. Þótt þetta væri eigi gert, leyfum
vér oss að senda yður álit vort á málinu.

Það er kunnugt, að máli þessu hefur verið hreyft á hv. Alþingi á undanförn-
um þremur þingum. Þegar er málið kom fyrir hv. Alþingi í formi þáltill., sem
flutt var af Sigurði Ágústssyni o. fl. 1950, lét aðalfundur Landssambandsins það
til sín taka. Á fundinum var flutt till. svo hljóðandi:

"Aðalfundur L. 1. Ú. 1950 lýsir fylgi við þingsályktunartillögu þeirra alþingis-
manna Sigurðar Ágústssonar, Finns Jónssonar, Halldórs Ásgrímssonar og Lúðvíks
Jósefssonar um jafnt söluverð á brennsluolíum á þeim stöðum á landinu, þar sem
olíur eru losaðar á geyma beint frá olíuflutningaskipum."

Tillaga þessi fékk ekki byr á fundinum og var felld með 111.5:68.5 atkv.
Á aðalfundi L. í.Ú. í nóvember 1951 kom mál þetta enn til meðferðar. Á þeim

fundi voru fluttar þrjár tillögur varðandi það. Ein tillagan fól í sér mótmæli gegn
frekari verðjöfnun á olíum en þá þegar væri komin til framkvæmdar. Tvær gengu
í þá átt, að verð á olíu frá aðalbirgðastöðvum í nokkrum helztu höfnum landsins
ætti alls staðar að vera hið sama, hvar sem var á landinu.

Málið var mjög umdeilt á fundinum. En ljóst var, að ef til atkvæðagreiðslu
kæmi, mundi mikill meiri hluti atkvæða ganga gegn verðjöfnun.

Með tilliti til þess, að málið var mjög umdeilt, og þar sem ástæða þótti til að
afla upplýsinga um afstöðu sem flestra sambandsmeðlima til þess að fá upplýsingar
um framkvæmd þessara mála í nágrannalöndum vorum, og loks með tilliti til þess,
að sýnt þótti, að málið yrði eigi afgreitt á síðasta þingi, fól fundurinn sambands-
stjórninni að beita sér fyrir skoðanakönnun um málið í öllum sambandsfélögum
og að afla upplýsinga um framkvæmd þess Í nágrannalöndunum. Skyldi stjórnin
síðan leggja niðurstöðurnar af rannsóknum sínum fyrir aðalfund 1952.

í desember 1951 var öllum sambandsfélögum og einstökum meðlimum skrifað
bréf og óskað álits þeirra á málinu. Enn fremur var sendiráðum íslands í Noregi,
Danmörku, Svíþjóð og Englandi og aðalræðismannsskrifstofunni í Hamborg i
Þýzkalandi skrifað og óskað upplýsinga um sölufyrirkomulag á olíum í þessum
löndum.

Áhugi á verðjöfnun virtist vera lítill, því að aðeins þrjú útvegsmannafélög
létu í ljós álit sitt á málinu. Félögin, sem lýstu áliti sínu, voru: Útvegsmannafélag
Reykjavíkur, Útvegsmannafélag Keflavíkur og Útvegsmannafélag Ísfirðinga.

Álit ofanritaðara félaga eru á þessa leið':
I. "Fundur í Útvegsmannafélagi Reykjavíkur, haldinn 18. des. 1951, lýsir sig

andvígan verðjöfnun á olíu vegna mismunandi flutningskostnaðar. Telur fundur-
inn slíka verðjöfnun ósanngjarna og enn fremur, að hún muni skapa mjög var-
hugavert fordæmi og verða til þess að auka flutningskostnað á olíunni stórkost-
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lega, þar sem augljóst er, að ekki verður gætt sömu hagsýni við flutninga til fjær-
liggjandi staða, ef þeir, sem þar kaupa olíu, gætu velt flutningskostaðinum að
mestu yfir á aðra." - Tillagan var samþykkt með atkvæðum allra fundarmanna.

II. "Almennur fundur útgerðarmanna í Keflavík 2. nóv. mótmælir eindregið
frv. því á Alþingi, sem nú er komið fram, um að verðjafna alla olíu á landinu.
Jafnframt bendir fundurinn á þá lausn að koma upp olíugeymslustöðvum á 3 stöð-
um utan Faxaflóa, þannig að flutningurinn á olíunni frá þeim stöðvum til hafna
umhverfis olíustöðvarnar verði sem jafnastur."

III. "Útdráttur úr fundargerð Útvegsmanna ísfirðinga 11. des. 1951.
Fyrir var tekið:
I. Bréf frá L. í. Ú. nr. 7, dags. 3/12 1951, þar sem óskað er eftir áliti félags-

manna á verðjöfnun á olíu yfirleitt.
Allir félagsmenn voru sammála um, að verðjafna beri olíur og benzín þannig,

að útsöluverð á hverri tegund um sig verði hið sama frá olíubírgðastöð, hvar sem
er á landinu. Var ritara falið að tilkynna L. 1. Ú. þessa ályktun."

Samkvæmt upplýsingum sendiráðs Íslands, sem áður er getið, og aðalræðis-
mannsskrifstofunnar í Hamborg hagar þessum málum svo í nágrannalöndunum:

England. Þýzkaland: Engin verðjöfnun á olíum.
Svíþjóð: Sama verð á olíum í Stokkhólmi og Gautaborg. Að öðru leyti er ekki

um verðjöfnun að ræða.
Noregur: Sama verð til strandferðaskipa og fiskiskipa um land allt. Að öðru

leyti ekki um verðjöfnun að ræða.
Danmörk: Sama verð á olíum hvar sem er í landinu.
í ljósi ofanritaðra upplýsinga var málið síðan lagt fyrir aðalfund L.1. Ú. i

nóv. s. l. Með tilliti til þess, hve upplýsingar þær, er afla skyldi, voru ófullnægj-
andi, var málinu á ný vísað til stjórnarinnar og henni falið að fylgjast sem bezt
með öllum aðgerðum í því. Stjórnin skipaði þegar nefnd í málið, og eru þessar
athugasemdir gerðar samkvæmt athugunum og ábendingum þeirrar nefndar.

Vér höfum kynnt oss nefndarálit meiri hl. hv. allsherjarnefndar á þskj. 413
ásamt meðfylgjandi álitsgerð olíufélaganna á málinu.

Vér fáum ekki betur séð en að í álitsgerð olíufélaganna séu færð fram svo
sterk rök gegn almennri verðjöfnun á olíum og benzíni, að þau verði vart hrakin,
og vér teljum, að athugasemdir þær, sem meiri hl. hv. allsherjarnefndar hefur
gert við álitsgerð olíufélaganna, séu ekki á rökum reistar.

Enn fremur ber að líta á það, að á því svæði, sem um verulega verðhækkun á
olíum yrði að ræða vegna verðjöfnunar, mun olíunotkunin vera mest, og sýnist oss
því, með tilliti til verðbreytinga á olíum samkvæmt útreikningum olíufélaganna, sem
ekki hafa verið hraktir, að notendur á þessu svæði muni þurfa að fórna óeðlilega
miklu til þess að bæta hag annarra notenda tiltölulega lítið.

Varðandi sjávarútveginn sérstaklega viljum vér taka fram eftirfarandi:
Rekstraráætlun bátaflotans, sem við eru miðaðar aðgerðir ríkisvaldsins til þess

að fleyta áfram bátaútveginum, miðast við útgerð vélbáta við FaxafIóa. Ef hækka
ætti olíuverð í Faxaflóa um 2-3 aura pr. lítra vegna verðjöfnunar á olíum, mundi
grundvöllur þessi raskast, og yrði þá að því leyti að grípa til frekari aðgerða til
þess að skapa grundvöll undir rekstur bátaflotans.

Við Faxaflóa og í nágrenni eru fleiri og stærri bátar en á öðru jafnstóru svæði
hér á landi. Verðjöfnun á gasolíu umfram það, sem nú er, mundi því gera hag báta-
flotans í heild verri en hann er nú.

Sömu eða svipaða sögu er að segja af togaraflotanum, nema hvað togarar eru
nðalnotendur brennsluolíu (fuelolíu) og engin verðjöfnun á sér stað á henni. Þess
skal getið, að verðjöfnun á brennsluolíum mundi við núverandi aðstæður auka
olíukostnað hvers togara við Faxaflóa um ca. 70-100 þús. krónur á ári eftir því,
hvaða veiðar eru stundaðar. Og í sambandi við togaruna tökum vér fram, að vér
erum sammála ábendingum olíufélaganna um það, hvernig notkun hinna ýmsu
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hrennsluolíutegunda mundi breytast til óhags fyrir togarána í heild og gjaldeyris-
afkomu þjóðarinnar, ef um verðjöfnun á brennsluolíum yrði að ræða.

Með tilvísun til ofanritaðs leyfir stjórn L. Í.Ú. sér að mótmæla öllum frekari
aðgerðum í þá átt að jafna verð á olíum og hvetur hv. Alþingi til að fella allar til-
lögur þess efnis.

Virðingarfyllst,

stjórn Landssambands ísl. útvegsmanna,

Sverrir Júlíusson.
Hafsteinn Bergþórsson.

Finnbogi Guðmundsson.

Sveinn Benediktsson.
.Tón Halldórsson.

Ólafur Tr. Einarsson.

Loftur Bjarnason.
Ólafur H. Jónsson .
Baldur Guðmundsson.

Til allsherjarnefndar Nd.. Alþingis, Reykjavík.
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