
Ed. 184. N efndarállt

□m frv. til laga am  raforkoveitar til alm enningsþarfa ntan kanpstaða.

F rá  m inni hluta Qárhagsnefndar.

Nefndin hefir ekki orðið sam m ála nm þetta frv., þar sem meiri hlntinn 
vill vikja því frá á þann hátt, að visa þvi til stjórnarinnar. Sú höfnðástæða hefir 
verið fram borin i nefndinni fyrir þessari aðstöðn meiri hlntans, að eigi sje nnt 
að sjá fyrir, hve mikil útgjöld rikissjóðs m nni verða við það, að koma á raf- 
orknveitnm nm alt land.

Minni hlntinn viðnrkennir að visn, að vitneskja nm þetta er eigi fyrir 
hendi, en telur þetta ekki vera rjettm æta ástæðn gegn framgangi frv. Pegar vega- 
lögin voru fyrst sett, var engin vitneskja fyrir hendi um það, hve mikið mundi 
kosta að koma akvegi heim að hverjnm bæ. Samt vorn vegalögin sett, og siðan 
hefir verið nnnið að vegagerðnm i nálægt 40 ár, með góðum árangri, á þeim 
grundvelli, að fram kvæm dir rikisins m iðast á hverjum  tima við getu ríkissjóðs 
og þær þarfir ganga fyrir, sem brýnastar ern og gerlegt þykir að fullnægja. Vit- 
neskja um  heildarkostnað við vegagerðir um alt land er ekki ennþá fyrir hendi, 
og enginn m aður m un i alvöru krefjast slikrar vitneskju eða vilja gera hana að 
skilyrði fyrir fram haldandi löggjöf og fram kvæm dnm  á sviði vegamálanna. Alveg 
sama má segja nm simalöggjöfina og fram kvæm d simalagninga. Á sam a grund- 
velli teinr minni hlntinn, að löggjöf og fram kvæm dir um raforkuveitur til al- 
menningsþarfa eigi að byggjast. Fram kvæ m dir m nnn að eðlilegum hætti verða 
fyrstar þar, sem áhngi hlntaðeiganda er m estnr og aðstaða best til þess að 
fyrirtækin beri sig.

Nefndin leitaði npplýsinga nm  málið hjá rafmagnsstjóra Reykjaviknr, 
hr. verkfr. Steingrimi Jónssyni, og er álit hans prentað sem fyigiskjal bjer með. 
Samkvæmt áliti hans má búast við, að þar sem raforkuveitur liggja um sveitir 
eingöngn, án þess að ná til þorpa, kanptúna eða kaupstaða, þnrfi að leggja sem 
styrk eða framlag */* til */» af kostnaði við tangakerfið um hvern hrepp, til þess 
að orkuveitan geti á eftir orðið fjárhagslega trygt fyrirtæki. I einstökum föllum 
geti orðið allmikill m ism nnur, það muni vera til staðir, sem geti borið sinar 
veitur alveg, einknm í nám nnda við kauptúnin.



Öll ummæli rafm agnsstjórans staðfesta það álit okkar, að ekki sje rjett 
að draga þetta mál á langinn. En við teljum rjett að skipa þessnm málnm ; 
styrkari framkvæmdastjórn en nú er og frv. fer fram á, og leggjnm þvi til, að 
"8. gr. frv. verði breytt og frv. sam þykt með svolátandi

BREYTINGARTILLÖGU:

Við 8. gr. Greinin orðist þannig:
Ráðherra skal skipa þriggja m anna nefnd til þess að hafa á hendi stjórn j 

raforkum ála ríkisins, undir atvinnnm álaráðuneytinn. í nefndinni eiga sæti: Einn 
lögfræðingnr, sem ráðherra tilnefnir, forstjóri rafmagnsveitn Reykjavíkur, ef hann : 
vill taka sæti í nefndinni, en annars rafmagnsverkfræðingur, sem ráðherra tilnefnir, * 
og vegamálfstjóri. Nefnd þessi nefnist orknm álastjórn. Ráðherra ákveðnr þóknnn ' 
til nefndarm anna, og greiðist hún ú r rfkissjóði.

Orknm álastjórnin teknr við starfi þvi, sem vegamálastjóra er ætlað sam- 
kværat 151. gr. vatnalaga, að þvi er snertir orknnýtingn fallvatna, og við tilsvar- ; 
andi störfnm að þvi er snertir hagnýtingu jaTðhita. Hún skal svo fljótt sem við 
verðnr komið gera tillögnr nm heildarskipnlag á raforkuveitum til almennings- 
þarfa fyrir land alt. Hún skal með sam þykki ráðherra ráðstafa ríkisfje þvf, sem ; 
veitt verður til þess að koma upp raforkuveitnm  samkvæmt þessum lögnm, og j 
hafa gát á þvi, að ekki njóti aðrar veitur styrks af því fje en þær, sem samrýmst i 
geta hentugu heildarskipnlagi þeirra mála. Hún skal hafa eftirlit með byggingn 
og rekstri raforkuvera. :

Knnnáttum enn þeir, er ræðir um í lögnm þessnm, skulu vera orknm ála- 
stjórnin og verkfróðir aðstoðarmenn í þjónnstu hennar.

Ráðherra getnr með reglngerð sett nánari ákvæði um störf orkum álastjórnar.

Alþingi, 21. m ars 1929.

Jón Þorláksson. Björn Kristjánsson.

Fylgigkjal.

Reykjavik, 15. m ars 1929.

Samkvæmt nmtali leyfi jeg mjer hjer með að^koma fram með eftirfarandi 
ummæli nm frv. til laga nm raforkuveitur til almenningsþarfa utan kaupstaða.

Tilkostnaði við að veita raforku til almennings i sveitnm og kauptúnum  
má í því tilliti, sem hjer um ræðir, skifta í þrent:

1. Orknverið.
2. M eginlinnrnar frá orkuveri til hentngra staða á orknveitnsvæðinn.
3. Hreppalinur eða hreppataugakerfi, er liggja heim undir hvern bæ og fá ork- 

una úr meginlinum (eða beint frá orkuveri, ef meginlinn vantar).



Þegar veita á rafmagni nm tiltekið veitusvæði, er hreppakerfið nokknrn- 
veginn ákveðið við legn býlanna og verður þdr litlu nm þokað að þvi er tilkostnað 
snertir. Má telja, að vegalengd kerfisins sje 1—1.5 km. til jafnaöar á hvern bæ, 
eða stofnkostnaður nm 3000 kr. á bæ, þar i innifalinn tilkostnaðnr allur af efni, 
vinnu við uppsetningu og flutning. Oftast m un og þurfa eina spennistöð við 
hvern bæ, til þess að lækka spennu hreppalinanna niðnr í nothæfa spennn. 
Spennistöðin með heimtaugnm m un liklega kosta nm 1000 kr. á bæ, kostar þá 
t. d. hreppakerfi fyrir 200 bæi með 1400—1500 íbúura 800000 kr., eða yfir 
500 kr. á mann, ef það hvergi nær til kauptúna.

Um hina liðina, orknver og meginlinnr, er ekki hægt að ákveða neitt fyrir 
fram, annað en það, að oftast verður ódýrara að hafa eitt orkuver fyrir sem 
stærst veitusvæði og heldnr leggja m eginlinnr frá orknverinu til fjarlægra hreppa- 
kerfa en að hafa mörg smá orkuver, sitt fyrir hvert hreppskerfi. Hvar takm örkin 
liggja hjer á milli, er ekki nnt að segja, nema með þvi að gera sam anburðar- 
útreikning i hvert skifti. En til þess að nefna dæmi má óhætt fnllyrða, að óvitur- 
legt væri að virkja bæði Tungnfoss i Eystri-Rangá og Árbæjarfoss i Ytri-Rangá, 
hinn fyrii fyrir Fljótshlið og Hvolbrepp, hinn siðari fyrir Holt og Land. Á milli 
kerfanna yrðn aðeins 10 km., svo anðvelt er að spara annað orknverið, með því 
að tengja kerfin saman, ank þess sem þessi sam bandslina liggnr nm miðja Rang- 
árvellina og getnr tekið bæi á leiðinni.

Ef hngsað væri til þess að veita raforku um stóra landshlnta, er þvi 
uauðsynlegt, að fyrirfram sje rannsakað, hvar orknverin eigi helst að vera 
og í hvaða röð þan eigi að koma npp, m. ö. o., það þarf að vera til ákveðið 
skipulag á þessu sviði. Það þarf einnig að vera gerð grein fyrir, hver eigi að 
eiga og reka orkuverið. En sjen þessi atriði ákveðin, hefir það án efa ýmsa kosti 
að láta hreppafjelög eða stærri eða minni heildir ganga sam an nm lagningn 
hreppataugakerfisins.

Eíns og áður er sagt, kostar slfkt hreppataugakerfi liðlega 500 kr. á m ann. 
Sje nú giskað á, að i einu slíku hreppatangakerfi sjpu keypt frá orknveri 0.5 kw. 
rafmagns á mann á 60 kr. á ári hvert kw., þ. e. 30 kr. árgjald á m ann fyrir 
innkaup á rafmagni, ofan á þetta gjald á að leggja rekstur, viðhald, vexti og 
fyrningu á hreppataugakerfinu, sje það alt reiknað 10*/o af stofnkostnaði, verður 
það 50 kr. á m ann á ári. Væri enginn styrknr veittur til hreppakerfisins, yrði 
þvi árgjaldið 80 kr. á m ann á ári, en það gjald er án efa fullhátt, það m undn 
í hæsta lagi fást 50—60 kr. tekjur, eða styrkurinn þyrfti að vera */t—*/t af 
hreppataugakerfinu. Sú hngsnn, sem liggur á bak við frum varpið, að nanðsynlegt 
sje að styrkja þessar orkuveitnr, ef þær á eftir eiga að geta orðið fjárhagslega 
trygg fyrirtæki, er þvi augsýnilega rjett, og upphæðin, að rikissjóður styrki linur 
alt að Vs, en notendurnir að */* (leggi fram spennistöðvar og heim taugar), er i 
stórum dráttum  nærri vegi, svo að þegar sú upphæð er afskrifuð af fyrirtækinn, 
á það að geta svarað sjer á eftir.

En í einstökum föllum getur orðið allmikill m ism unur. Það m unn vera 
til hjer þeir staðir, sem geta borið sinar veitur alveg. Á það sjer einknm stað i 
námnnda við kauptúnin. Það er oft skilyrði til þess að sveitarafveita geti komist 
á, að orkuverið sje f sam bandi við kanpstaðarrafveitn (þjettbýli). Þetta mál verðnr



ekki leyst fyrir stóra landshluta, nema með altof miklum fjáiútlátum , ef ekki er 
leynt að jafna tiikostnaði niður þannig, að hinir betur settu staðir hjálpi binum 
ver settu. Ef einhver bóndi yst i brepp þarf að greiða miklu meira fyrir að fá 
rafmagn til sín en aðrir í. hreppnum , verður það oftast til þess, að hann verður 
án rafmagns.

Á sama hátt fer um m argar sveitir, ef þær eru aðskiidar frá kauptúnunum . 
T. d. er það án efa skilyrði fyrir þvi, að Grafningur, Mosfellssveit og Álftanes 
fái rafmagn, að Sogið verði virkjað handa Reykjavík og Hafnarfirði, og þegar 
það væri virkjað, m undu m argir Qeiri hreppar og heilar sýslur geta fengið þaðan 
rafmagn fljótlega, sem lítt hugsanlegt væri á annan hátt. Þetta kem ur oftast nær 
til af því, að þátttakan um orkuverið og m eginlínurnar verður svo ljett, að ekki 
er eiginlega um annað að ræða en hreppakerfið sjáift.

E f ríkið hefir forgönguna og rekur öil orkuverin, leysast öll vafaatriði f 
þessu máli í einu, en annars þarf skipulag um virkjun falivatnanna sjáifra og 
þarf það að ná yfir stóra landshluta, þá er bæði hægt að sjá, hvernig ódýrast 
verður að virkja raforku um landið og hve skjótt það getur orðið.

Virðingarfylst.

Steingr. Jónsson.

Til fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis.


