
Nd. 389. Nefndarálit [29. mál]
um frv. til laga um raforkuveitur.

Frá meiri hl. iðnaðarnefndar.

Í frv. þessu felast tvö meginatriði. Í fyrsta lagi, að leggja skuli á árunum 1966
-68 rafmagnslínur frá héraðsrafmagnsveitum ríkisins til allra heimila á landinu
með meðallínulengd milli býla allt að 2 km. Og í öðru lagi, að gerð verði fyrir 1.
okt. 1966 kostnaðaráætlun um raflínulagnir, þar sem meðallínulengd er 2-2.5 km
og 2.5-3 km, og að raforkuráði verði falið að gera tillögur um aukna aðstoð til
vatnsafls stöðva og dieselstöðva, þar sem ekki þykir fært að leggja raflínur frá sam-
veitum.

Nefndin leitaði umsagnar raforkuráðs, raforkumálastjóra og Búnaðarfélags Is-
lands.

Búnaðarfélag Íslands tekur ekki beina afstöðu til frv., en leggur m. a. áherzlu
á, "að leitað sé úrræða til þess, eftir því sem föng eru á og fjárhagsgrundvöllur frek-
ast leyfir, að dreifa rafmagni um byggðir lands vors".

Raforkuráð fjallaði um erindið á fundi 12. nóv. s. I. og samþykkti svo hljóð-
andi umsögn um frv.: "Með hliðsjón af því, að framkvæmdaáætlun héraðsveitna er
enn til meðferðar í raforkuráði. telur ráðið ekki auðið að taka afstöðu til frum-
varpsins."



Í svarbréfi raforkumála stjóra, dags. 24. nóv. s.l., er ekki heldur tekin afstaða
til frv., en þar koma fram margvíslegar upplýsingar varðandi kostnaðaráætlun þá,
er flutningsmenn frv. óska eftir að framkvæmd verði. Raforkumálastjóri upplýsir
m. a., að stofnkostnaður rafmagns línu til býla með allt að 2 km meðalfjarlægð muni
vera um 200 þús. kr. og hallarekstur miðað við 20 ára jafngreiðslu (annuitet)
20100 kr. á býli á ári. Stofnkostnað miðað við 2.5--3 km meðalfjarlægð telur hann
285-330 þús. kr. og rekstrarhalla 31-36 þús. kr. á býli að meðaltali á ári. Í bréfi
raforkumálastjóra eru ýmsar fleiri tölulegar upplýsingar varðandi þetta mál, og
fylgir það hér með sem fylgiskjal.

Nefndin grennslaðist nýlega eftir því hjá raforkuráði. hvort nýjar upplýsingar
væru fyrir hendi, en fékk það svar, að enn væri meðferð framkvæmdaáætlunar-
innar ólokið.

Meiri hl. nefndarinnar telur því að svo stöddu rétt að visa málinu til ríkis-
stjórnarinnar.

Alþingi, 28. marz 1966.

Jónas G. Rafnar,
form.

Sigurður Ingimundarson,
funda skr ., frsm.

Matthías Á. Mathiesen.

Sigurður Ágústsson.

Fylgiskjal.

RAFORKUMÁLASTJÓRI
24. nóvember 1965.

Hr. Jónas G. Rafnar alþm.
Iðnaðarnefnd neðri deildar Alþingis, Alþingi.

Iðnaðarnefnd neðri deildar Alþingis hefur með bréfi, dags. 4. nóv. þ. á., sent
mér til umsagnar frumvarp til laga um raforkuveitur á þingskjali nr. 29, og vil
ég í því sambandi taka þetta fram:
1. Áætlun sú um héraðsrafmagnsveitur. sem birt er sem fylgiskjal með frum-

varpinu, var á sínum tíma gerð sem lausleg yfirlitsáætlun í því skyni að fá
fyrstu hugmynd um hugsanlega fjárþörf' til veitulagna á komandi árum.

Þessi yfirlitsáætlun var látin ná yfir samveitur til að leiða rafmagn til
býla með allt að 2.0 km meðalfjarlægð, og áætlaðist kostnaður um 200000 kr.
á býli að meðaltali eða um 180000000 kr. til þeirra um 900 býla, sem yfirlitið
náði til.

2. Lausleg fjárhagsáætlun rafmagnsveitu, sem kostar um 200000 kr. á býli, er á
þessa leið:

Gjöld:
Fjármagnskostnaður miðað við 7% annuitet til 20 ára

9.44% af 200000 .
Gæzla, viðhald, stjórn, eftirlit 2.5% af 200000 .
Raforkukaup 2 kW og 6000 kWst á núverandi verði,

sem er 1300 kr/árskW + 10 aurar/kWst .

kr. 18900.00
5000.00

3200.00

Gjöld samtals kr. 27100.00

Tekjur:
Miðað við meðaltekjur af raforkusölu til heimilis-

nota eftir úrtaki á 6 veitu svæðum kr. 7000.00

Halli kr. 20 100.00



3. Ef miðað væri við, að stofnkostnaður sveitarafvæðingarinnar væri greiddur að
fullu með fjárveitingum og ekki væru byggðar óhagstæðari veitur en sem
svaraði 200000 kr. stofnkostnaði á býli að meðaltali, mundi hallarekstur þeirra
veitna samt verða um 20 100 kr. á býli/ári miðað við fjárhagsáætlunina hér
að framan i lið 2.

4. Ef horfið yrði að því að leiða rafmagn frá samveitu enn lengra út um hinar
dreifðu sveitir heldur en yfirlitsáætIunin gerði ráð fyrir, t. d. allt að 2.5-3.0
km meðalfjarlægð milli býla, eins og í frumvarpinu segir, mundi veitukostn-
aður á býli miðað við verðlag í dag verða um 285-330 þús. kr. og rekstrar-
halli 31-36 þús. kr. á býli á ári að meðaltali.

5. Sú aðstoð, sem nú er veitt bændum við að koma upp einkarafstöðvum fyrir
heimili sín, er lánveitingar úr raforkusjóði, er nema allt að 175000 kr. á vatns-
aflsrafstöð fyrir 1 býli og allt að 250000 kr., ef rafstöðin er fyrir 2 býli. Þessi
lán eru til 20 ára með 5% vöxtum.

Lánveitingar úr raforkusjóði til mótorrafstöðva hjá bændum eru allt að
85% af kaupverði rafstöðvanna miðað við hagstæðustu kaup og eru t. d. 35000
kr. til 3.5 kW rafstöðva og 52000 kr. til 6 kW rafstöðva. Þessi lán eru til
9-10 ára með 6% vöxtum.

Virðingarfyllst,
Jakob Gíslason. Páll Hafstað.


