
Nd. 437. Nefndarálit [65. mál]
um frv. til I. um viðauka við I. nr. 28 23. apríl 1946, um virkjun Sogsins.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur athugað frv. og ekki orðið sammála um afgreiðslu þess. Meiri
hlutinn leggur til, að frv. verði aftur fært í sama form og það var upphaflega flutt
í Ed., og flytur brtt. þar að lútandi á sérstöku þingskjali.

Fjárhagsnefndir beggja deilda héldu sameiginlegan fund um málið og fengu
aðalbankastjóra Seðlabankans á þann fund. Nefndirnar óskuðu eftir umsögn fram-
kvæmdastjórnar Seðlabankans um málið, og látum við bréf framkvæmdastjórnar-
innar fylgja hér með sem fylgiskjal.

Með því að óhjákvæmilegt er að útvega Sogsvirkjunínni umræddar 30 millj. að
láni og ekki er hægt að tryggja, að það lán fáist, nema skilmálar skuldabréfanna
séu þeir, sem tilteknir voru í frv. í sinni upphaflegu mynd, þegar það var lagt fram
í Ed., leggjum við til, að frv. verði aftur fært í sína upphaflegu mynd.

Skúli Guðmundsson,
form.

Alþingi, 24. apríl 1959.

Pétur Pétursson,
fundaskr., frsm.

Ólafur Björnsson.

Jóhann Hafstein,
með fyrirvara.

Fylgiskjal.

LANDSBANKI ÍSLANDS
SEÐLABANKINN

Reykjavik, 9. apríl 1959.
Hér með staðfestir framkvæmdastjórn Seðlabankans viðræður aðalbankastjóra

Vilhjálms Þór við fjárhagsnefndir Alþingis á sameiginlegum fundi nefndanna,
þriðjudaginn 7. þ. m., þannig:

Sogsvirkjunina vantar, að talið er, 30 millj. kr., til þess að hægt sé að ljúka
framkvæmdum við Efra-Seg. - Þetta, sem vantar, er aðallega eða eingöngu til þess
að mæta tollagreiðslum og söluskatti.

Allt annað fé til framkvæmdanna er fengið að láni frá Bandaríkjunum. Með
sérstöku láni frá lCA-stofnuninni fást peningar til innkaupa á erlendu efni, þjón-
ustu og vélum. Var um þetta lán samið 10. maí 1957. Til greiðslu á innlendum kostn-
aði, öðrum en tollum og sköttum, hafa fengizt peningar að láni frá Bandaríkja-
stjórn af peningum, sem hér hafa komið inn fyrir svokallaðar PL 480-vörur, sem
Bandaríkjastjórn hefur selt Íslandi, en fyrsti samningur um þessi kaup var undir-
ritaður í Washington ll. apríl 1957.

Talið er, að þær 30 millj. kr., sem vantar, verði að tryggja án tafar, svo að
verkinu megi ljúka. Öllum má vera ljóst, að ekki má til þess koma, að nokkur
stöðvun verði á framkvæmdum þessa verks. Bæði er, að ísland hefur fengið svo
vel útilátna hjálp til þessara framkvæmda í formi lána frá Bandaríkjunum. að það
væri ekki vansalaust fyrir okkur, ef við sjálfir værum ekki færir um að leggja fram
af eigin mætti þennan tiltölulega litla hluta allrar fjárhæðarinnar, og svo er hitt,
að mjög er aðkallandi að fá rafmagn til ýmissar framleiðslu frá Efra-Segi þegar á
þessu ári. Skiptir það miklu máli gjaldeyrislega séð, að bæði Áburðarverksmiðjan
og Sementsverksmiðjan fái nóg rafmagn þegar á næsta vetri.

Eðlilegt virðist vera, að stofnunin sjálf, Sogsvirkjunin, leggi fram þessa fjár-
hæð, sem vantar, af eigin fé, eða þá eigendur Sogsvirkjunarinnar, ríkissjóður og
bæjarsjóður Reykjavíkur. Þetta hafa þessir aðilar þó ekki talið sig geta gert, Sogs-
virkjunin vegna þess, að i lögum um starfrækslu hennar er þannig ákveðið, að hún



skuli selja rafmagn með framleiðslukostnaði að viðbættum aðeins 5 af hundraði.
Meðan slík lagaákvæði eru enn í gildi, getur stofnunin ekki lagt fyrir fé, sem um
munar, til framtíðaruppbyggingar. Ástæða er hér til að benda sérstaklega á, hvað
þetta lagaákvæði er vafasamt og hve æskilegt væri, að fyrirtækinu væri gert kleift
að leggja fyrir í sjóði til framtíðaruppbyggingar, svo að ekki þurfi alltaf að taka
allt að láni. Fyrirsvarsmenn bæjarsjóðs Reykjavíkur og ríkisstjórnarinnar hafa lýst
því yfir, hvor í sínu lagi, að það sé ekki hægt, eins og nú er komið, að ríki eða bær
leggi fram sinn helminginn hvor. Stafar þetta að sjálfsögðu af því, að báðir þessir
aðilar hafa ráðgert og ráðgera svo miklar framkvæmdir, að þeir telja sig ekki geta
meira nema með því að leggja á nýjar skattabyrðar. sem þeir vilja komast hjá
að gera.

Þar sem þannig stendur á, virðist augljóst, að leita þurfi eftir láni, og hefur
Seðlabankinn verið beðinn um fyrirgreiðslu í þessu efni. Bankastjórn Seðlabankans
telur ekki gerlegt að lána þessa fjárhæð, þar sem hún í viðbót við svo margt annað
mundi vafalítið skapa verðbólgu og auka óheppilega þenslu. Hefur seðlabanka-
stjórnin því lýst því yfir, að hún geti ekki orðið við þeirri beiðni að lána 30 millj. kr.
Fylgir hér með á sérstöku blaði samþykkt bankastjórnarinnar frá 30. jan. um
þetta efni.

Hins vegar hefur Seðlabankinn talið rétt, að Sogsvirkjunin reyndi að gefa út
stutt skuldabréf til mjög fárra ára og væru þau með þannig kjörum, að líklegt væri,
að takast mætti að selja þau til almennings. Væri þetta og æskileg tilraun til þess
að fá fólk til að leggja fé á vöxtu i þessu formi. Þannig fengjust e. t. v. auknir inn-
lendir peningar til nauðsynlegra, heilbrigðra framkvæmda í landinu. Til þess að
gera bréfin eftirsóknarverðari verður að teljast nauðsynlegt, að þau séu verðtryggð,
og hefur framkvæmdastjórnin lagt til, að eigendum bréfanna yrði tryggð endur-
greiðsla þeirra í réttu hlutfalli við hækkun rafmagnsverðs. Framkvæmdastjórnin hefur
gefið i skyn, að hún mundi leggja til, að Seðlabankinn ábyrgðist sölu á nokkrum
hluta bréfanna (eða e. t. v. á öllum bréfunum, eftir að hafa haft samráð og samstöðu
við aðra banka um það).

Frumvarp til laga, sem nú liggur fyrir neðri deild Alþingis, heimilar aðeins
að miða endurgreiðslu í hlutfalli við breytingu vísitölu framfærslukostnaðar. Seðla-
bankinn getur ekki tekið að sér, eins og nú er ástatt, að ábyrgjast sölu á skulda-
hréfum, sem gefin yrðu út samkvæmt þessu. Að sjálfsögðu mundi hann þó reyna
sölu bréfanna, en án skuldbindinga um söluárangur.

Framkvæmdastjórn Seðlabankans mundi hins vegar enn leggja því lið, að
bankinn tæki á sig ábyrgð á sölu nokkurs hluta Sogsvirkjunarbréfa, væru þau með
endurgreiðslu skuldbindingu í hlutfalli við hækkað rafmagnsverð. Hér skal tekið
fram, að eins mætti miða við heildsöluverð á rafmagni frá Sogsvirkjuninni til raf-
veitna Reykjavíkur og Hafnarfjarðar, ef það þætti hentugra en að miða við heimilis-
rafmagnstaxta í Reykjavík, eins og áður var gert ráð fyrir. Framkvæmdastjórnin
telur þannig löguð skuldabréf miklu líklegri til að seljast til almennings, en það
er meginatriði í þessu máli, að bréfin seljist, en féð yrði ekki að miklu leyti tekið
úr sjóðum Seðlabankans.

Hér skal tekið fram, að reynt hefur verið i öðrum löndum, með allgóðum árangri,
að miða greiðslutryggingu á skuldabréfum við annað en hina almennu vísitölu.
Kunnugt er um, að í öðrum löndum hefur þessi trygging verið miðuð við t. d. sements-
verð, kolaverð eða framleiðslumagn kola, járnbrautarfragtir eða flutningsmagn o. fl.

Virðingarfyllst,
LANDSBANKI íSLANDS

SEÐLABANKINN
Vilhjálmur Þór. Jón G. Maríasson.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis, Reykjavík.



Samþykkt bankastjórnar Seðlabankans 30. jan. 1959
um lánsbeiðni Sogsvirkjunarinnar.

"Bankastjórnin telur eðlilegt, að eigendur Sogsvirkjunarinnar, ríkissjóður og
Reykjavíkurbær, leggi sjálfir fram þær um það bil þrjátíu milljónir króna, sem
talið er að vanti umfram lofuð lán, til þess að fullgera virkjun Efra-Soga, en fjárhæð
þessi er til greiðslu á tollum og sköttum.

Seðlabankinn getur ekki tekið að sér, eins og nú er ástatt, að ábyrgjast sölu á
skuldabréfum, sem gefin yrðu út samkvæmt ákvæðum i lagafrumvarpi því, sem nú
er fyrir neðri deild Alþingis.

Hins vegar mun bankastjórnin taka til athugunar möguleika á að lána Sogs-
virkjuninni einhvern hluta fyrrnefndrar upphæðar, t. d. allt að 10 millj. króna til
stutts tíma, eftir nánara samkomulagi, þegar eigendur hafa lagt fram sinn hluta og
bankastjórninni hefur verið gerð viðunandi grein fyrir endurgreiðslu slíks láns
innan eins, tveggja eða þriggja ára."


