
sþ. 527. Nefndarálit [72. mál]
um till. til þál. um nýja rafvæðingaráætlun.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Afgreiðsla þessarar tillögu um nýja rafvæðingaráætlun hefur dregist lengur en
æskilegt væri. Tillögunni var útbýtt á Alþingi 19. nóv., en var ekki tekin til umræðu á
þingfundi fyrr en 5. febr. Þann dag var henni vísað til nefndar. Síðan hefur hún verið
til meðferðar i nefndinni nokkuð á þriðja mánuð, en var loks afgreidd 25. april,
eftir að hún hafði verið send raforkumála stjóra til umsagnar og svar borizt frá hon-
um. Þess ber að geta, að nefndin hefur nú síðustu mánuðina haft fjölda mála til
meðferðar og seinagangur á byrjunarafgreiðslu mála á þingfundum hefur tafið störf
hennar.

Hinn langi afgreiðsludráttur, sem bitnað hefur á þessu máli, eins og fleiri þing-
málum, sem flutt hafa verið á þessu þingi til að stuðla að jafnvægi Í byggð landsins,
veldur því nú, að þau ákvæði till. eru úrelt orðin, að áætlun, sem þar er fjallað
um, verði lokið fyrir 31. marz 1964.Tregða þingmeirihlutans við að afgreiða málið
hefur sem sé gert að engu möguleikann til að vinna verkið á s. l. vetri, og verður
ekki við því gert, eins og nú er komið, en af þessu leiðir, að breyta þarf þvi ákvæði
till., sem að þessu lýtur.



Þegar gengið var til afgreiðslu málsins í nefndinni, kom það í ljós, sem þegar
mátti ráða af afgreiðsludrættinum, að meiri hl. n. var því andvígur, að till. yrði
samþykkt, en lagði til, að málinu yrði vísað til ríkisstjórnarinnar. Minni hlutinn
leggur til, að till. verði samþykkt með þeirri óhjákvæmilegu breytingu, sem af
afgreiðsludrættinum stafar.

Af hálfu Framsóknarflokksins hafa hvað eftir annað verið fluttar till. til þál.
um, að gerð verði heildaráætlun um rafvæðingu allra byggða á landinu, sem farið
yrði eftir, þegar 10 ára áætlunartímabilinu væri lokið, en ekki hefur fengizt til þess
samþykki þingmeirihluta, enda þótt þessar tillögur framsóknarmanna kunni að hafa
haft nokkur óbein áhrif á gang mála.

Samkvæmt upplýsingum, sem þingmönnum hafa borizt frá raforkumálastjóra,
hefur á s. I. og yfirstandandi ári verið unnið að gerð tveggja áætlana um rafvæð-
ingu, og eru báðar ófullnægjandi að dómi minni hl. n. Í fyrri áætluninni er miðað
við meðalvegalengd allt að llj2 km, en í síðari áætluninni við meðalvegalengd
1%-2 km. Þessar tvær áætlanir taka til nál. 770 býla samtals til viðbótar við þau,
sem áður höfðu verið tekin á áætlun 1964-65. Enn hefur ekkert verið birt um
það opinberlega, hvenær rafvæðing þessara 770 býla eigi að verða lokið, og raf-
orkumálastjóri segir í bréfi sínu til nefndarinnar, að engin "tímaáætlun" hafi verið
gerð um það efni. En þó að þessi býli fái öll samveiturafmagnið, eru samt að
líkindum eftir eitthvað yfir 1000 býli, eða nál. fimmta hvert býli á landinu, sem
fá ekkert rafmagn samkv. þessum áætlunum og hafa ekki vatnsaflsstöðvar til fram-
búðar.

Það er álit minni hl. n., að rafvæðing landsins sé nú komin á það stig, að Al-
þingi beri að taka um það fullnaðarákvörðun eigi síðar en á næsta vetri, hvenær
og á hvern hátt henni skuli lokið. Ef framkvæmdum yrði lokið árið 1968, eins
og gert er ráð fyrir í tillögunni, eru nú 5 ár til stefnu, 1964-68, að meðtöldu því ári,
sem nú er byrjað.

Áætlun sú, sem gert er ráð fyrir í tillögunni, mundi skiptast í þrjá hluta:
1. Áætlun um samveitu. þar sem meðalvegalengd er allt að 2% km. Sú áætlun

yrði mun víðtækari en 'hinar fyrrnefndu áætlanir, sem unnið hefur verið að á veg-
um raforkumálastjórnarinnar, því að þar er í fyrri áætluninni aðeins gert ráð fyrir
llj2 km meðalvegalengd og í hinni síðari eigi meira en 2 km meðalvegalengd. En
mörg býli mundu bætast við samveiturnar, ef 2 km meðalvegalengdin, sem nú er
í síðari áætlun raforkumálastjórnarinnar, væri aukin upp í 2% km, eins og verða
mundi, ef tillaga sú, sem hér liggur fyrir, verður samþykkt á Alþingi.

2. Áætlun um samveitur, þar sem meðalvegalengd er 2%-3 km. Ef slík áætlun
yrði framkvæmd, yrði lið líkindum allur þorrinn af sveitabýlum landsins búinn að
fá samveiturafmagn, en þó ekki öll. Í samþykkt titlðgunnar fæ1ist í rauninni yfir-
lýstur vilji Alþingis um samveitur með allt að 21h, km meðalvegalengd (1. tölul.),
en slegið á frest, þangað til áætlun liggur fyrir, að ákveða, hvort hækka skuli meðal-
vegalengd úr 2112 km upp í 3 km.

3. Áætlun um rafvæðingu með heimilisrafstöðvum (dísilstöðvum, vatnsafls-
stöðvum) með þeim stuðningi af hálfu þjóðfélagsins, að þeir, sem verða að láta sér
nægja slíka rafvæðingu, hafi ekki ástæðu til að telja sig verulega afskipta í saman-
burði við samveitusvæðin. Fjöldi þeirra býla, sem byggju við slíkar stöðvar, færi
eftir því, hvort ráðlegt þætti að lokinni áætlunargerð að rafvæða frá samveitum
þau svæði, þar sem meðalvegalengd er 2%-3 km, sbr. það, sem um þau hefur
verið sagt hér að framan.

Í sambandi við heimilisrafstöðvarnar er í tillögunni ætl azt til, að gerð verði
áætlun um tvær leiðir: að ríkisrafveiturnar komi upp heimilisrafstöðvunum og leigi
bændum þær með sanngjörnum kjörum (dísilstöð) eða að raforkusjóður veiti til
þeirra lán, sem teljast megi sambærileg við það, að ríkisrafveiturnar eigi stöðvarnar
(vatnsaflsstöð). Hvort tveggja virðist sanngjarnt með hliðsjón af þeim kostnaði,
sem hið opinbera hefur af samveitunum, og með hliðsjón af notagildi. Ef um



dísilstöð er að ræða, má sennilega gera ráð fyrir, að sérstakur súgþurrkunarhreyfill
yrði heppilegri en raforkuframleiðsla til súgþurrkunarinnar, og teldist hann þá til
dísilstöðvar. En hvort sem um ríkiseign (og leigu) eða sambærilegt lán er að ræða,
er fullkomlega sanngjarnt, að séð verði fyrir súgþurrkunarmöguleikum á sama hátt
og raforku til heimilisnota og hliðstætt samveitunum. Ríkisstofnun (landssíminn)
leigir fiskiflotanum talstöðvar. og verðmæti þeirra er ekki mjög fjarri verðmæti
algengra dísilstöðva í sveitum. Það er því hæpið að halda því fram, að bændum sé
ekki treystandi til að gæta slíkra hluta, ef þeir hafa þá á leigu.

Eins og nú er komið, virðist rétt að gera ráð fyrir, að fullnaðar áætluninni um
rafvæðingu allra býla, samkv. þessari tillögu, ef hún hlýtur samþykki, verði lokið,
þegar Alþingi kemur saman á næsta hausti, og að Alþingi taki þá ákvörðun um það,
- eftir því, hverjar niðurstöður áætlunarinnar verða, - hvernig ljúka skuli raf-
væðíngunní fyrir árslok 1968.

Ef Alþingi fellir þessa tillögu, visar henni til ríkisstjórnarinnar eða lætur hana
verða óafgreidda, verður enn um hríð ríkjandi óvissa um það hjá fjölda fólks í
sveitum þessa lands, hvers það megi vænta og hvenær í þessum málum. Slík óvissa
er mjög óheppileg fyrir þróun byggðarinnar í landinu, svo að ekki sé meira sagt.

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