
sþ. 585. Nefndarálit [97. mál]
um till. til þál. um fullnaðaráætlun um virkjun Jökulsár á Fjöllum og um athug-
un framleiðslumöguleika í sambandi við virkjunina.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur athugað tillöguna og fengið um hana umsögn raforkumálastjóra.
Fyrri liður tillögunnar er um að fela ríkisstj. að gera fullnaðaráætlun um

virkjun Jökulsár á Fjöllum.
t umsögn raforkumálastjóra segir svo:
"Um nokkur undanfarin ár hefur verið unnið að rannsóknum og áætlunar-

gerðum um virkjun Dettifoss og Vígabergsfoss í Jökulsá eftir sérstökum fyrir-
mælum ráðherra þar um. Áætlunargerð þessi var unnin með það fyrir augum að
fá nægilega ábyggilega vitneskju um kostnaðarverð raforku frá stórvirkjun hér á
landi til að draga af henni ályktanir um skilyrði til rekstrar orkufrekrar stóriðju.
Fyrsta áfanga þessarar áætlunargerðar er lokið og talið, að hann hafi leitt i ljós,
að úr Jökulsá megi vinna raforku á svipuðu kostnaðarverði og stóriðjuver, svo
sem alúmíníum-verksmiðjur, greiða fyrir orkuna víða erlendis.

Hins vegar er eftir að athuga, hversu mikið afl - eða ársorku - megi fá úr
ánni á svo lágu verði. Í því skyni þarf að gera viðbótaráætlanir. Raforkumálaráð-
herra, Ingólfur Jónsson, hefur mælt svo fyrir, að þær viðbótaráætlanir skuli
gerðar, og er unnið að þeim sem stendur."

Af þessum upplýsingum er ljóst, að áætlunargerð um virkjun Jökulsár er í
fullum gangi og því - á þessu stigi málsins að minnsta kosti- ekki ástæða
til sérstakrar ályktunar Alþingis um það efni.

Í öðrum lið tillögunnar er lagt til að fela ríkisstjórninni að athuga mögu-
leika á að koma upp útflutningsframleiðslu í sambandi við virkjunina.

Svo sem raforkumálastjóri skýrir frá, var það fyrst og fremst með stóriðnað í
huga, sem athuganir hafa verið gerðar á virkjun Jðkulsár. Benda þær niðurstöður,
sem þegar eru fengnar, til þess, að Jökulsárvirkjun geti veitt raforku til stóriðn-
aðar á hagstæðu verði. Hljóta Íslendingar að leggja á það ríka áherzlu að koma
upp slíkum iðnaði, enda hafa áburðarverksmiðjan og sementsverksmiðjan gefið
góða raun.

Ýmsar athuganir hafa á undanförnum árum verið gerðar á efnaiðnaði, sem
helzt kæmi til greina hér á landi. Hefur raforkumálaskrifstofan unnið gott starf
i þvi efni. Fullnaðarathuganir eða áætlanir hafa ekki verið gerðar, en augljóst
sýnist vera, að stofnkostnaður slíkra verksmiðja og orkuvera sé svo mikill, að
íslendingum sé alveg um megn að koma þeim fyrirtækjum upp án mikillar
erlendrar aðstoðar. Í dag virðist þVÍ einkum brýn nauðsyn að gera sér grein fyrir
þeirri stefnu, sem þjóðin vill fylgja í því efni, eftir að athuganir á Jökulsá hafa
nú leitt í ljós, að raforkuverð þarf ekki að vera til fyrirstöðu.

Alþingi hefur þegar lýst vilja sínum til þess að skipuleggja rannsóknir á
náttúruauðlindum landsins og hagnýtingu þeirra með sérstakri þingsályktun um
það efni og skipun atvinnumálanefndar ríkisins, sem m. a. hefur samið frv. að
heildarlöggjöf um rannsóknamál, sem nú er í athugun hjá ríkisstjórninni, og
mun nú sérstaklega tekið til athugunar, hvaða framleiðsla helzt komi til greina til
hagnýtingar á raforkunni, einmitt vegna þeirrar hagstæðu niðurstöðu, sem fengizt
hefur af rannsóknum á Jökulsá.

Meiri hl. n. telur það þjóðarnauðsyn, að unnið verði af fullum krafti að
þessum athugunum. Við teljum það eðli málsins samkvæmt sjálfsagt, að atvinnu-
málanefnd annist þær athuganir á framleiðslumöguleikum, sem tillagan fjallar um,
og hraði þeim eftir föngum, enn fremur að gerðar verði þær viðbótaráætlanir,
sem raforkumálaráðherra hefur falið raforkumálaskrifstofunni að gera. Þar sem
að báðum þáttum málsins er nú unnið af réttum aðilum og í trausti þess, að þeim
athugunum verði hraðað, svo sem efni standa til, sér meiri hl. nefndarinnar ekki
ástæðu til, að Alþingi geri á þessu stigi málsins að minnsta kosti sérstaka ályktun
um þetta efni, og leggur þVÍ til, að tillögunni verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Aðrir nefndarmenn munu skila séráliti.

Alþingi, 31. maí 1960.
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