
sþ. 492. Nefndarálit [86. máll
um till. til þál. um raforkumál.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Tillaga þessi var flutt á öndverðu þingi því, er nú situr, af átta alþingismönnum,
en 1. flm. hennar er Skúli Guðmundsson, 1. þm. Norðurl. vestra. Tillögunni var
útbýtt á Alþingi 30. nóv., en langur dráttur varð á því, að hún kæmi til umræðu, og
var henni ekki visað til nefndar fyrr en 17. marz s. l. Nefndin sendi hana raforku-
málastjóra til umsagnar, en sú umsögn var enn ókomin, þegar málið var tekið til
afgreiðslu í nefndinni 13. apríl, rétt fyrir páskahléið. Meiri hluti nefndarinnar vill
vísa málinu til ríkisstjórnarinnar, en undirritaður minni hl. leggur til, að tillagan
verði samþykkt eins og hún liggur fyrir á þskj. 117.

Víðs vegar um land er þess nú beðið með eftirvæntingu, hversu úr muni rætast
um rafvæðingu landsins á næstu árum. Þegar lokið er þeim framkvæmdum, sem
áformaðar eru á árinu 1965, munu þau sveitabýli, sem ekki hafa rafmagn frá sam-
veitum eða vatnsaflsstöðvum, verða hátt á annað þúsund talsins. Á vegum raforku-
málastjórnarinnar hefur á undanförnum árum nokkuð verið að því unnið að gera
áætlanir um rafvæðingu einhvers hluta af þessum býlum, en hljótt hefur verið um
það verk í seinni tíð, og nú í vetur hafa ekki verið haldnir nema 1-2 fundir í
raforkuráði.

Minni hl. n. fellst á það sjónarmið flutningsmanna tillögunnar, að nauðsyn
beri til að gera hið allra fyrsta heildaráætlun um það, hvernig ljúka skuli rafvæð-
ingunni þannig, að hún nái á einhvern hátt til allra heimila, og hvað það kosti. Að
því búnu verði Alþingi að taka ákvörðun í málinu. Í greinargerð tillögunnar er
gert ráð fyrir, að raforkumálastjóra og raforkuráði verði falið að gera tvær kostn-
aðaráætlanir um rafvæðingu frá samveitum. Í fyrsta lagi um byggðir, þar sem með-
alvegalengd milli býla er allt að 2,5 km. Í öðru lagi um byggðir, þar sem meðalvega-
lengd er allt að 3 km. Þegar áætlanir liggja fyrir, ætti svo að taka ákvörðun um,
að hve miklu leyti rafmagnsþörfinni verði fullnægt með samveitum.

Að þeirri ákvörðun lokinni þarf að ákveða, hvernig þeim býlum verði séð fyrir
raforku til frambúðar, sem ekki fá orkuna frá samveitum. Í þvi sambandi koma til
greina sérstakar vatnsaflsstöðvar og dísilstöðvar. Um þennan þátt rafvæðingar-
innar á samkvæmt tillögunni að gera sérstaka áætlun samtímis samveiturafvæðingar-
áætlunum þeim, er áður voru nefndar (27'2 og 3 km meðalvegalengd) . Yrði þá i
fyrsta lagi áætlað, hve margar vatnsaflsstöðvar til heimilisnota gætu orðið og hver
aðs\oð ríkisins (til hverrar stöðvar og í heild) til þeirra þyrfti að vera, til þess að
hún yrði "sambærileg", eins og i tillögunni segir. Loks eru svo þau býli, sem eins
og i tillögunni segir "eru svo mjög afskekkt, að ekki þykir fært að leggja til þeirra
raflinur frá samveitum, og ekki hafa hagstæð skilyrði til vatnsaflsvirkjunar".
Hér er ekki hægt að gera grein fyrir því, hve mörg þau býli muni vera, enda er
það einmitt eitt af hlutverkum þeirra áætlunargerða, sem tillagan fjallar um, að
áætla fjölda þeirra á grundvelli áður geröra samveituáætlana og heildarkostnað
við að koma þessum dísilstöðvum upp, með tilliti til þess, að ríkisrafveiturnar verði
eigandi þeirra, þar sem bændur óska ekki eftir að eiga þær sjálfir. og leigi þær
með þeim kjörum, sem telja má sambærileg við raforkukjör á samveitusvæðum.
Um þennan þátt málsins tæki Alþingi svo sína ákvörðun á grundvelli þeirra upp-
lýsinga, er fyrir lægju. Þess má geta, að ríkisstofnun á og leigir út talstöðvar i
fiskiskipum, og er þar um fordæmi að ræða. Ef ríkisrafveiturnar ættu stöðvarnar,
yrði þar með tryggt svo vel sem verða má, að eftirlits- og viðgerðarþjónusta yrði
til staðar víðs vegar um landið, en það er mjög mikils virði fyrir þau býli, sem
verða að sætta sig við rafmagn frá dísilstöðvum.

Framkvæmdaáætlun sú, sem nú hefur verið gerð grein fyrir, ætti ekki að
þurfa að taka langan Uma, þar sem flest eða öll þau gögn, er vinna þarf úr, eru þegar
fyrir hendi. Ætti að mega ljúka henni á nokkrum mánuðum eða jafnvel nokkrum
vikum. Í tillögunni er gert ráð fyrir, að allir þættir áætlunarinnar verði við það
miðað ir, að rafvæðingunni, hvort sem um er að ræða samveitur, vatnsaflsstöðvar til
heimilisnota eða dísilstöðvar í eigu ríkisrafveitnanna, verði lokið fyrir árið 1969
(i árslok 1968), ef Alþingi staðfestir áætlunina og gerir ráðstafanir til nauðsyn-
legrar fjáröflunar. Segja má, að hér sé nú ekki mjög langur tími til stefnu fyrir þá,
er framkvæmdir og fjáröflun annast, en mörgum þeim, er þrá rafmagnið og þurfa
þess með, mun þó þykja sá tími nógu langur. Undanfarin ár hafa flm. þessarar
tillögu lagt það til þing eftir þing, að framkvæmdaáætlun verði við það miðuð að
ljúka rafvæðingunni í árslok 1968. Hingað til hefur ekki verið á það fallizt og
tíminn því skemmri orðinn til að ná þessu marki. En framkvæmanlegt er það að
likindum, ef nauðsynlegt fjármagn fæst og áætlunin verður gerð á þessu ári.

Alþingi, 14. apríl 1965.
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