
sþ. 500. Nefndarálit [76. mál]
um till. til þál. um lækkað verð á raforku til súgþurrkunar.

Frá fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd hefur athugað tillögu þessa. Var hún einnig send Búnaðar-
félagi Íslands til umsagnar, en það lagði tillöguna fyrir búnaðarþing, sem gerði
svo hlj óðandi ályktun varðandi súgþurrkunina:

"Að bændum verði gert kleift að nota fremur rafmagn en dieselvélar til súg-
þurrkunar, t. d. með því að lækka enn fastagjald af súgþurrkunarvélum um helm-
ing, enda undirgangist notendur þá kvöð, að straumur verði rofinn til þessara véla
um mesta annatíma raf'orkuveranna, þ. e. um matreiðslutíma."

Enn fremur sendi fjárveitinganefnd tillögu þessa til raforkumálastjóra, og er
bréf hans til fjárveitinganefndar prentað sem fylgiskjal með nefndaráliti þessu.

Eins og sést af samþykkt búnaðarþings annars vegar og bréfi raforkumála stjóra
hins vegar, ber þar allmikið á milli um verð á rafmagni til súgþurrkunar En það,
sem á milli ber í þessu efni, tekur engan veginn til söluverðs á rafmagni til súg-
þurrkunar, heldur eingöngu til fastagjaldsins á rafmótorum, sem notaðir eru i þessu
skyni. Það gjald er reiknað fyrir allt árið, þrátt fyrir það að rafmótorarnir séu ekki
notaðir nema sem svarar þrem mánuðum ársins. Gjald þetta er reiknað eftir hest-
aflafjölda mótoranna.

En til þess að súgþurrkunin geti verið raunhæf, þarf mikinn blástur, en til þess
þarf stóra mótora. Þegar litið er til þess, hve notkunartími þessara mótora er stutt-
ur, verður fastagjaldið af þeim æði stór kostnaðarliður við súgþurrkun, þótt gjald
þetta sé að stofni til allmiklu lægra en hliðstætt gjald af mótorum, sem notaðir
eru til iðnrekstrar allt árið.

Bændur kosta nú mjög kapps um það að leita að leiðum til þess að létta sér
heyöflunina og þó umfram allt að tryggja gæði fóðursins. Fengin reynsla bendir
ótvírætt á, að súgþurrkunin geti verið þýðingarmikill liður i því að létta störf og
forða heyi frá skemmdum i óþurrkatíð. En þetta er kostnaðarsamt, bæði að stofni
til og í rekstri.

Með sérstöku tilliti til alls þessa varð það að samkomulagi i fjárveitinganefnd
að leggja til, að leitað yrði leiða til þess, að takast mætti að fá nokkra lækkun á
fastagjaldinu.

Fjárveitinganefnd leggur því til, að á þáltill. verði gerð svofelld

BREYTING:
Tillögugreinin orðist þannig:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta í samráði við Búnaðarfélag

Íslands athuga möguleika á því, að lækkað verði frá því, sem nú er, fastagjald á
vegum rafveitna ríkisins af rafmótorum, sem notaðir eru til súgþurrkunar.

Alþingi, 16. marz 1956.
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Fylgiskjal.

RAFORKUMALASTJÓRI
Reykjavík, 20. febr. 1956.

Til fjárveitinganefndar Alþingis,
Alþingishús.

Í tilefni af bréfi yðar, dags. 17. des. s.l., og tillögu til þingsályktunar "um
lækkað verð á rafmagni til súgþurrkunar" skal þetta tekið fram:

A síðastliðnum vetri skipaði raforkumálaráðherra nefnd manna til þess að
athuga, hvort ekki væri hægt að lækka verð á rafmagni til súgþurrkunar. Í þessari
nefnd áttu sæti, auk mín, þeir Páll Zóphóníasson búnaðarmálastjóri, sem var for-
maður nefndarinnar, og Sæmundur Friðriksson framkvæmdastjóri Stéttarsambands
bænda. Þegar nefndin átti viðræður um þetta mál, stóð fyrir dyrum almenn hækkun
á raforkuverði héraðsrafmagnsveitna ríkisins vegna slæmrar rekstrarafkomu
þeirra. Nefndarmenn kynntu sér sérstaklega þær tillögur mínar, er snertu hækkun
á raforkuverði til súgþurrkunar, og forsendurnar fyrir þeim, en gerðu ekki breyt-
ingartillögur við þær. Í þessu sambandi leyfi ég mér að vísa til bréfs míns til at-
vinnumálaráðuneytisins, dags. 12. maí 1955, sem yður sendist hjálagt í afriti, en
þar er gerð nánari grein fyrir þessum verðhækkunum. Jafnframt sendist yður hér
með gjaldskrá héraðsrafmagnsveitna ríkisins. .
í tilefni af hinni nýju tillögu til þingsályktunar "um lækkað verð á rafmagni

til súgþurrkunar" hefur verið gerð athugun á raforkusölu til súgþurrkunar á 64
býlum víðs vegar á landinu á árinu 1954, og skulu tilgreindar niðurstöðutölur
þessarar athugunar:

Fjöldi notenda
64

Meðaltal á býli

alls
365065

5704

Orkusala
kr.

54700.00
855.00

Fastagj.
kr.

70841.00
1106.00

SamtalsNotk. kwst.
kr.

125.541.00
1961.00

kr/kwst.

0.343

Einnig liggja fyrir upplýsingar frá nokkrum býlum um heymagnið, sem þurrkað
hefur verið við súgþurrkun í nokkur ár í röð, allt að sex árum, þannig að hægt er
að sjá, hve margar kwst. voru notaðar til þurrkunar á hverjum heyhesti á hverjum
bæ fyrir sig þessi árin. Þessar tölur eru að sjálfsögðu breytilegar frá ári til árs, sem
m. a. kann að stafa af misgóðri nýtingu súgþurrkunarínnar, tíðarfarinu og heyinu,
sem þurrkað er, en meðalrafmagnsnotkun þessara býla fyrir öll árin var 11.2 kwst.
til súgþurrkunar á hverjum mSaf heyi, eða um 7.85kwst. á hvern heyhest, ef miðað
er við, að hestur af heyi sé sem næst 0.7 mS af signu, súgþurrkuðu heyi úr hlöðu.
Mesta og minnsta rafmagnsnotkun á bæ var hins vegar talsvert frábrugðin þessu
meðaltali. Mesta rafmagnsnotkunin var t. d. 17.4 kwst/ms að meðaltali í 4 ár, eða
um 12.2kwst. á heyhest, en þar var notaður 11.7kw. rafhreyfill, og heymagnið, sem
þurrkað var, var um 830 m", eða sem næst 1100 hestar.

Minnsta rafmagnsnotkunin á bæ var um 4.85 kwst /rn'' að meðaltali í 4 ár, eða
um 3.4 kwst. á hest. Heymagnið, sem var þurrkað, var um 600 hestar.

Samkvæmt þvi, sem fyrr segir um meðalverð á rafmagni til súgþurrkunar á
64 býlum víðs vegar á landinu, reyndist það um 34.3 aurar á kwst. að meðaltali
sumarið 1954, en miðað við þetta meðalverð, mun súgþurrkunarrafmagnið hafa
kostað um kr. 2.70 á hvern heyhest sumarið 1954, en með þeirri hækkun, sem varð
á rafmagni í fyrravor, yrði sú tala um kr. 3.50.

Eins og gjaldskrá héraðsrafmagnsveitna ríkisins ber með sér, er veittur veru-
legur afsláttur á orku til súgþurrkunar, og er aflgjaldið tæpur % hluti af aflgjaldi
hliðstæðrar vélanotkunar, sbr. gjaldskrárlið C-2, eða %, ef miðað er við C-3, og er
því, að mér virðist, frekari afsláttur naumast hugsanlegur, á meðan héraðsrafmagns-
veitur ríkisins búa við hallarekstur, og leyfi ég mér í því sambandi að vísa til með-
fylgjandi bréfs míns til ráðuneytisins, dags. 12. maí 1955, sem fylgir hér Í afriti.

Virðingarfyllst,

Jakob Gíslason.
Páll Hafstað.


