
sþ. 534. Nefndarálit [169. mál]
um till. til þál. um framkvæmdir í raforkumálum.

Frá 2. minni hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur athugað tillögu þessa, en ekki orðið sammála um afgreiðslu
hennar.

Þegar ríkisstjórn Ólafs Thors hófst handa árið 1954 um framkvæmd þeirrar
áætlunar að rafvæða landið á næstu 10 árum, var gert ráð fyrir, að heildar fram-
kvæmdir samkvæmt áætluninni mundu kosta um 250 millj. kr. Var þegar í upphafi
lagður fjárhagslegur grundvöllur að framkvæmd áætlunarinnar. Verðbólguþróunin
hefur síðan valdið því, að allar kostnaðaráætlanir hafa farið úr böndunum, og er
nú talið, að framkvæmd 10 ára áætlunarinnar muni kosta yfir 600 millj. kr.

Þessar stórkostlegu verðhækkanir hafa raskað mjög rekstrargrundvelli raf-
magnsveitna ríkisins og rekstrarhalli þeirra vaxið ár frá ári. Er rekstrarhallinn i ár
áætlaður um 15 millj. kr., og mundi hallinn verða svipaður næstu árin og jafnvel
fara vaxandi, ef ekki verður að gert.

Raforkumálastjórnin vakti á síðastliðnu ári athygli ríkisstjórnarinnar á því,
að óumflýjanlegt væri að endurskoða 10 ára áætlunina í því skyni að reyna að finna
þann grundvöll undir afkomu rafmagnsveitna ríkisins, að ekki þyrfti að hækka raf-
magnsverðið stórkostlega, sem ella var óumflýjanlegt, eða nota árlega stóran hluta
af framkvæmdafénu til þess að greiða rekstrarhallann.

Fyrir nokkru sendu raforkumálastjóri og rafmagnsveitustjóri ríkisstjórninni til-
lögur sinar um framkvæmd 10 ára áætlunarinnar þau fimm ár, sem eftir eru af tíma-
bilinu. Er í þessari endurskoðuðu áætlun gert ráð fyrir því, að dreifingu raforku í
sveitirnar verði lokið á 10 árum, eins og upphaflega var ákveðið, enda þótt enn
hafi ekki verið lagðar 17 héraðsrafveitur, sem samkvæmt áætluninni átti að leggja
árin 1957 og 1958. Kostar þessi framkvæmd 15 millj. kr. á ári, en á þessu ári er ætl-
unin að vinna fyrir töluvert hærri upphæð. Hins vegar verður frestað lagningu
nokkurra tengilína milli héraða og settar upp dísilstöðvar, sem raforku verður síðan
dreift út frá. Verð orkunnar frá þessum stöðvum verður hið sama og frá vatnsafls-
stöðvum. Verða dísilstöðvar þessar síðan notaðar sem varastöðvar. Fæst með þess-
ari skipan 4000 kw meiri orka en samkvæmt upphaflegu 10 ára áætluninni.

Með þessari endurskoðuðu áætlun vinnst það, að heildarkostnaður minnkar um
88 millj. kr. og rekstrarafkoma áranna 1960-64 batnar um 25 millj. kr. Verður
rekstrarhallinn horfinn árið 1962. Jafnframt er talið, að frekari erlendar lántökur
þurfi ekki til þess að tryggja framkvæmd áætlunarinnar.

Þegar þess er gætt, að með hinni endurskoðuðu áætlun er gert ráð fyrir að veita
alla þá þjónustu við almenning, sem 10 ára áætlunin upphaflega gerði ráð fyrir,
traustur fjárhagsgrundvöllur er lagður að afkomu rafmagnsveitna ríkisins og komið
í veg fyrir stórkostlega hækkun rafmagnsverðs. sem ella hefði verið óumflýjanleg,
þá teljum við undirritaðir sjálfsagt að fallast á sjónarmið raforkumálastjórnar-
innar í meginatriðum og leggjum því til, að tillagan verði afgreidd með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRIDAGSKRÁ:
Þar eð tryggt er, að rafvæðingu strjálbýlisins verður lokið á tilsettum tíma,

svo sem 10ára áætlunin gerði ráð fyrir, og að með hinni endurskoðuðu framkvæmda-
áætlun raforkumálastjórnarinnar er traustur grundvöllur lagður að heilbrigðum
rekstri rafmagnsveitna ríkisins án þess að skerða i nokkru þjónustu við notendur
og þannig komið í veg fyrir stórkostlegan hallarekstur eða mjög mikla hækkun raf-
orkuverðs, telur Alþingi það ekki samrýmast hagsmunum þjóðarinnar að sam-
þykkja tillöguna og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 12. maí 1959.
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