
sþ. 336. Nefndarálit [14. mál]
um till. til þál. um raforkumál.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Í lögum nr. 53 21. apríl 1954, þar sem lögð var undirstaða að 10 ára áætlun um
rafvæðingu landsins, var ákveðið, að í áætluninni skyldu felast þessi verkefni:
,,1. að koma upp raforkuverum rafmagnsveitna ríkisins utan orkuveitusvæðis

Sogs- og Laxárvirkjananna;
2. að gera aðalorkuveitur og dreifiveitur rafmagnsveitna ríkisins og héraðsraf-

magnsveitna ríkisins fyrir kaupstaði, kauptún og sveitir víðs vegar um landið;
3. að veita bændum lán til að koma upp smárafstöðvum, vatnsafls- og mótor-

stöðvum;
4. til virkjunarrannsókna og undirbúnings rafveitna, og
5. að lækka raforkuverð, þar sem það er hæst."

Framkvæmd 10 ára áætlunarinnar samkv. lögunum hófst árið 1954 og átti því
að verða lokið á árinu 1963, þ. e. á yfirstandandi ári. Samkvæmt upplýsingum, sem
fyrir liggja, virðist hafa verið varið til framkvæmda samkv. 1. og 2. tölul. hér að
framan, þ. e. til byggingar orkuvera, aðalorkuveitna og dreifiveitna á vegum raf-
magnsveitna ríkisins (þ. á m. héraðsrafmagnsveitna ríkisins) fjárupphæðum sem
hér segir:

Ár 1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

24.3 millj. kr.
37.2
60.4
75.3

117.4
36.0
86.2
54.9
Uppl. ekki fyrir hendi.



Við athugun þessara talna verður auðvitað að hafa í huga þá miklu hækkun
framkvæmdakostnaðar. sem orðið hefur á þessu tímabili. Umreikningur samkvæmt
nýlegri verðlagsvísitölu framkvæmdakostnaðar, t. d. síðastl. ár, mundi hækka fram-
kvæmdakostnaðartölurnar frá fyrstu 6 árum áætlunarinnar mjög verulega, ef gerður
væri. Geta má þess i því sambandi, að í árslok 1961er aukinn stofnkostnaður vegna
gengisbreytinga (vegna erlendra raforku lána fyrri ára) talinn 130.6 millj. kr., og
kemur sá stofnkostnaðarauki auðvitað ekki fram í tölum einstakra ára hér að fram-
an. Kostnaður við nýja orkuveitu til Keflavíkurflugvallar er hér ekki með talinn.

A sama tímabili hefur fjöldi heimilisrafstöðva, sem lánað hefur verið til úr
raforkusjóði, verið sem hér segir:

Vatnsafls stöðvar DisiIrafstöðvar
Ár 1954 .............. 22 15

1955 .............. 28 35
1956 .............. 17 48
1957 .............. 10 51
1958 .............. 7 23
1959 .............. 8 23
1960 .............. 6 63
1961 .............. 7 71
1962 .............. 1 41

Þótt komið hafi verið upp dísilstöðvum, eins og að framan greinir, verður nú
yfirleitt að líta á þær sem bráðabirgða úrræði, sem horfið verði frá, þegar komið
hefur verið upp samveitum á hlutaðeigandi svæðum.

Upplýsingar um rannsóknarkostnað vegna 10 ára áætlunarinnar munu ekki
liggja glöggt fyrir. Sumpart kemur hann fram í stofnkostnaði hér að framan, en
blandast jafnframt að einhverju leyti saman við kostnað vegna rannsókna, sem
telja verður á öðru sviði, þ. e. kostnað vegna almennra rannsókna á vatnsafli lands-
ins. Til nokkurra dísilstöðva í þorpum voru veitt svonefnd K-lán, sem telja má, að
stuðlað hafi að lækkun raforkuverðs.

Tillaga sú, sem hér liggur fyrir, fjallar um að hraða áætluninni um áfram-
haldandi framkvæmdir, er miðist við það, að öll heimili hafi fengið rafmagn í
síðasta lagi fyrir árslok 1968. Er gert ráð fyrir, að gerðar verði áætlanir um ný
orkuver, aðalorkuveítur og dreifilínur um sveitir ásamt áætlunum um að koma
upp einkastöðvum fyrir einstök heimili. sem eru svo mjög afskekkt, að ekki þyki
fært að leggja raflínur til þeirra frá samveitum, enda sé aðstoðin ákveðin með hlið-
sjón af þeim stuðningi, sem veittur er íbúum samveitusvæðanna. Í greinargerð til-
lögunnar er tekið fram, að í þeim áfanga, sem hér er um að ræða, verði að leggja
raflínur um byggðir, þó að meðalvegalengd milli bæja verði miklu meiri en gert
er ráð fyrir í þeim reglum, sem talið er, að í gildi hafi átt að vera hingað til við
ákvörðun um dreifilínur i sveitum.

Eins og kunnugt er, hafa nú síðustu árin verið felldar niður úr þeirri 10 ára
áætlun, sem fyrir lá hjá Rafmagnsveitum ríkisins, aðalorkuveitur og orkuver, sem
áformað hafði verið að koma upp á síðustu árum áætlunarinnar. Af því leiðir, að
ekki hefur verið hægt að leggja dreifilínur út frá þeim orkuveitum eða orkuverum,
eins og búizt hafði verið við, og þá í stað þess stundum leitað úrræða, sem síður geta
talizt til frambúðar. Þessi þáttur málsins þarf sérstakrar athugunar við, í sambandi
við hina nýju áætlun, sem hér er um að ræða.

Rafvæðing landsbyggðarinnar er mikil nauðsyn. Þar er um að ræða eina brýnustu
þörf þjóðarinnar um þessar mundir. Miklu skiptir, að sem allra fyrst megi ljóst
verða, hvenær og á hvern hátt raforkuþörfinni verður fullnægt í hinum einstöku
landshlutum og byggðum. Óvissan í þessu efni skapar hættu á kyrrstöðu, sem gæti
a. m. k. sums staðar leitt til brottflutnings. Þeir, sem heima eiga í dreifbýlinu og



enn hafa ekki eða aðeins að litlu leyti notið þess hagræðis og þeirra hagsbóta, sem
rafmagnið hefur í för með sér, vænta þess að fá að vita sem fyrst, hvað i vændum sé.

Minni hl. nefndarinnar leggur til, að tillagan verði samþykkt með svo hljóðandi

BREYTINGU:
Í stað orðanna "fyrir 1. jan. 1963" í tillgr. komi: fyrir 1. okt. 1963.

Alþingi, 28. febr. 1963.

Gísli Guðmundsson,
frsm.

Geir Gunnarsson. Björn Pálsson.


