
Nd. 558. Nefndarálit

um frv. til laga um raforkuveitur til almenningsþarfa utan kaupstaða.
Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Á siðasta þingi var frv. samhljóða þessu frv. visað til rikisstjómar- 
innar vegna þess, að grundvaUaratriði ýms, er afgreiðsla þess yrði að byggj- 
ast á, væru ekki nægilega upplýst. Jafnframt var veitt fé í fjárlögum til rann- 
sóknar undirstöðuatriða málsins. Stjórnin hefir þegar skipað nefnd kunn- 
áttumanna til þessara rannsókna. Hefir nefndin þegar unnið nokkurn hluta 
verkefnis síns, en á þó mikið eftir. Býst raforkuveitunefndin við að geta 
lokið rannsókn sinni fyrir næsta þing og geta þá lagt fram tillögur i málinu. 
I skýrslu, er raforkuveitunefndin lét fjárhagsnefnd i té, segir, hvar komið 
er rannsókninni. &  sú skýrsla prentuð með áliti meiri hlutans.

Eins og málið liggur fyrir samkv. framansögðu, leggur meiri hl. nefnd- 
arinnar til, að málið verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem mál þetta, að ákvörðun síðasta Alþingis og tilstuðlun rikis- 

stjórnarinnar, hefir verið falið nefnd kunnáttumanna til rannsóknar og þeirri 
rannsókn er ekki lokið enn, þá telur deildin ekki tímabært að afgreiða frv. 
að þessu sinni, og tekur þvi fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 11. april 1930.

Halldór Stefánsson, Héðinn Valdimarsson. Hannes Jónsson,
form. fundaskr. og frsm.

Fylgiskjal.

Bráðabirgðaskýrsla um rannsóknir á ralorkuveitum utan kaupstaða.
Rannsóknir þessar eru enn aðeins á byrjunarstigi. Hingað til hefir eink- 

um verið unnið að því, 1) að fá ábyggilegar upplýsingar um vérð á öllu efni 
til raforkuvirkja og veitna og vinnu og annan kostnað, 2) að kynnast erlendri 
löggjöf um fjárreiður og styrk til raforkuveitna til almenningsþarfa og 3)



að gera lauslegar áætíanir um samveitur um sveitir Suðurlands, þ. e. Áxnes- 
og RangárvaUasýslur.

Nefnd sú, er ráðherra hefir skipað til að framkvæma þessar rann- 
sóknir, hefir haft bréfaviðskipti við erlenda.og innlenda sala raforkuvirkja 
og við ýmsar opinberar stofnanir erlendis, sem með raforkumál fara. Hún 
hefir alveg nýlega fengið svör við fyrirspurnum sínum um erlenda löggjöf 
um fjárreiður og styrk til raforkuveitna. Hefir þvi ekki unnizt timi til að 
vinna úr þeim gögnum. — Hér mun þvi aðeins verða greint frá þeim rann- 
sóknum, sem þegar hafa verið gerðar um kostnaðarhlið þessa máls, og áæti- 
unum um samveitur Árnes- og Rangárvallasýslna, ásamt nokkrum athugun- 
um, sem liggja til grundvallar þeim.

Það er kunnugt, að fyrir Alþingi munu verða lagðar áætíanir um sam- 
veitu um eina af stærstu sveitum Norðurlands, Skagafjörð. Þær munu vera 
gerðar á líkum grundvelli sem þær, er hér verður skýrt frá, og það haft fyrir 
augum, að þær gætu gengið inn i væntanlegar tillögur um heildarskipulag á 
raforkuveitum um land allt.

t þesaari bráðabirgðaskýrslu mun ekki verða reynt að áætia tekjur 
raforkuveitna, heldur aðeins áætiað verð orkunnar, er hún er komin til not- 
enda, miðað við þann stofnkostnað, er eftirfarandi frumáætianir sýna. Að 
vísu mætti ætia á tekjur og miða við erlenda reynslu um tekjur á mann til 
jafnaðar við ákveðna orkusölu; en viða bregður mjög út af meðaltekjum, 
þótt um sömu orkunotkun sé að ræða, og innlend reynsla er lítil um þetta 
atriði. Ber þvi að athuga það alveg sérstaklega.

Orkuþðrf sveitanna.
Tekjur raforkuveitna eru náttúrlega komnar undir orkuþörfinni. En 

þótt það sé nokkurnveginn ákveðið, hve mikla orku þarf t. d. til sæmilegra 
ljósa og að fullu til suðu, er hitt nokkuð óvist, hversu mikil raforka muni 
verða keypt i frjálsri verzlun. Kemur þar svo margt til greina, auk orkuþarf- 
arinnar, s. s. t. d. verð raforkunnar, kaupgeta fólks og verðlag á öðrum orku- 
gjöfum; ennfremur kunnátta fólks á að nota sér raforku. Skal þetta atriði 
ekki nánar rætt hér, aðeins þess getið, að ef til framkvæmda kæmi um sam- 
veitur til sveita, yrði' sjálfsagt að semja við væntanlega notendur orkunnar 
fyrirfram, þannig að þeir skuldbindu sig til þess að kaupa orku i ákveðnum 
mæli, svo á föstum grundvelli væri að byggja um þetta atriði. En meðan hann 
er ekki fyrir hendi, verður að byggja áætlunina á orkuþörfinni og taka 
hvorttveggja til greina, að henni yrði að öllu leyti fullnægt með raforku eða 
aðeins að nokkru leyti.

1 þessari skýrslu verður i áætlunum um samveitur að jafnaði miðað 
við það, að raforkan sé notuð að fullu til ljósa og suðu, þar með talin upp- 
hitun vatns. Það svarar til þess, að mesta samtimis notkun í stöð sé 200 wött 
á mann. Nægir það einnig til litilsháttar vélaiðju, en upphitun getur þá að- 
eins að nokkru leyti komið til greina. Til samanburðar má geta þess, að i 
sveitum Noregs var mesta samtímis notkun raforku árið 1927 um 220 wött 
á mann.



En þessi tala, 200 wött, segir ekki til um raunverulega notkun hvers 
einstaklings. Bæði er það, að þegar um stórar samveitur er að ræða, nota 
ekki nærri allir samtímis alla þá orku, sem þeir hafa til umráða, og hefir þá 
hver notandi meira en þessi 200 wött að meðaltali, eitt heimili (7 manns) 
yfir 2 hö. Og ennfremur verður orkunotkun heimilanna mjög mismunandi. 
Sum heimili láta sér nægja %—1 kw; önnur taka miklu meira og nota raf- 
magnið bæði til vélaiðju og upphitunar.

Sem dæmi þeirrar vélanotkunar, er til greina kemur á sveitaheimil- 
um, má nefna: vélar við mjólkurmeðferð, svo sem mjaltavél, skilvindu og 
strokka, drykkjarvatnsdælur fyrir menn og skepnur, lyftu fyrir hey, dælu 
fyrir mykju, mykjuvatn, tæki fyrir rúningu og afl fyrir smiðju.

Til fullrar upphitunar er talið, að þurfi allt að 700 wöttum á mann og um 
2000 kwst. á mann á ári, miðað við fyllilega meðalkalda vetur og um 5,5 
fermetra gólflöt á mann (2,S—3 metrar undir loft, þ. e. 13,5—16,5 ten.metrar 
á mann). Hér á landi mun fólk til sveita ekki almennt vera vant við nærri 
svo mikla upphitun. Óhætt mun að ætla, að 1600 kwst. á mann á ári gefi fylli- 
lega þá upphitun, sem nú gerist almennt til sveita.

200 watta mesta samtimisnotkun (í stöð) á mann svarar til 800—1200 
kwst. á ári. Þær notast þannig:

til ljósa   20 kwst.
— su ðu .................................  370 —
— véla .................................  10 —

og — upphitunar ....................  400—800 —
eða frá einum fjórða til helmings þess, sem þarf til fullrar upphitunar.

Haust- og vormánuði og hlýja kafla vetrarins mundi þessi raforku- 
hitun nægja eingöngu.

Orkuver og orkuverð.
Fyrir þremur árum siðan voru að tilhlutun rikisstjórnarinnar gerðar 

áætlanir um virkjanir Tungufoss i Eystri-Rangá og fyrir tæpu ári siðan um 
virkjanir Árbæjarfoss í Ytri-Rangá. Áætlanir þessar eru um allt að 2250 haa 
virkjun í Árbæjarfossi og allt að 2100 haa virkjun í Tungufossi. Báðar virkj- 
anirnar eru ódýrar. Árbæjarfoss hggur vel við samveitu um Árnes- og 
Rangárvallasýslu og betur en bæði Tungufoss og Sogið. — Skal hér athugað, 
hvað hvert árskilowatt kostar við stöðvarvegg við Árbæjarfoss samkvæmt 
þeim áætlunum, verði hann virktur t. d. til samveitu, er nái til 5000 manns. 
Fyrsta virkjun: 2 x 750 =  1500 hö.

Mesta álag stöðvarinnar um 900 kw., eða um 180 wött á mann. Stofn- 
kostnaður stöðvar áætlaður um kr. 520000,— ; árlegur rekstrarkostn- 
aður 18% af þeirri upphæð, eða kr. 75000,—, og kostar þá árskilo- 
wattið við stöðvarvegg kr. 83,—. 

önnur virkjun: 3 X 750 =  2250 hö.
Mesta álag stöðvarinnar um 1300 kw. eða 260 wött á mann. Stofn- 
kostnaður stöðvar áætlaður um kr. 520000,— ; árlegur rekstrarskostn- 
aður um kr. 93000,—, og kostar þá árskw. við stöðvarvegg kr. 72,—.



Ef Sogsstöðin verður byggð þegar á næstu árum, þá er náttúrlega rétt- 
ara að sækja þangað orkuna í samveitur um Árnes- og Rangárvallasýslur, 
fremur en að leggja fé í ný orkuver á þvi svæði. Þvi að um margra ára bil 
verður um næga orku að ræða úr því veri. -— Verð þeirrar orku fer eftir 
væntanlegum samningi við Rafmagnsveitu Reykjavíkur.

Háspenna.
I raforkuveitum utan kaupstaða er ávallt riðstraumur (vixlstraiunur). 

Það byggist á því, að riðstraum er tiltölulega hægt að spenna og afspenna. 
Því dreifðari sem byggðin er, því meir þarf að jafnaði að spenna orkuna. 
Koma þar þó einnig önnur atriði til greina, en það skiptir allmiklu, að orkan 
sé hæfilega spennt. Þarfnast þetta atriði þvi sérstakrar athugunar hér 
á landi.

Spennar, einangrarar og önnur veitutæki eru af mismunandi gerð, eftir 
þvi hvaða spennu þau eiga að notast við. Fyrir því varð fljótt ljós nauðsyn 
þess, að ákveða vissar normalspennur, þannig að gerð veitutækja yrði ekki 
allt of mismunandi og framleiða mætti ákveðnar gerðir fyrir almennan mark- 
að, en framleiðslan væri ekki bundin við ákveðnar pantanir eingöngu.

Alþjóða normalháspennur eru:
1000 Volt 45000 Volt
3000 — 60000 —
6000 — 80000 —

10000 — 100000 —

15000 — 150000 —
20000 — 200000 —
30000 — 300000 —

Þær ber þó fremur að skoða sem tillögur um normal-spennur, og er 
oft út frá þeim breytt, einkum ef um er að ræða spennur hærri en 60000 Volt.

Árið 1928 gaf rafmagnsmálastjóri norska rikisins yfirlit yfir þær spennur, 
er þá voru i raforkusveitum Noregs, og bar jafnframt fram þessar tillögur 
um normal-spennur fyrir Noreg:

5000 Volt (hæst 5500)
10000 —  ( —  11000)
20000 —  ( —  22000)
45000 — ( — 50000)

Þessar spennur eru nú notaðar þannig, að meginlínur flytja orkuna 
spennta um t. d. 45—50000 Volt frá orkuveri til hentugra staða á orkuveitu- 
svæðinu. Þar er orkan afspennt í 5000 eða 20000 Volt eftir ástæðum (fer 
einknm eftir dreifð byggðarinnar), og i þeirri spennu er henni dreift út um 
sveitirnar. Við hvert býli eða hverfi er orkan enn afspennt niður i nothæfa 
spennu, 220 eða 380 Volt.

Norðmenn hallast nú einkum að þvi að nota 5000 Volt i hinum þéttbýlu 
hverfum í nánd við borgir landsins, en 20000 Volt í hinum stærri sveitaveit- 
nm, þar sem strjálbýli er orðið nokkuð. En frá fyrri timum eru kerfi þeirra 
gerð fyrir ýmsar spennur, s. s. 6000, 7000,10000,15000 o. fl.



I Danmörku er nú i sveitasamveitum einkum notuð 10000 Volta spenna, 
en sumstaðar um lítil svæði 2, 3, 4 eða 6 þúsund Volt.

Sænskar sveitasamveitur hafa oft, auk meginlína og hreppatauga- 
kerfis, enn eina millispennu, t. d. 1500 Volt fyrir hvert hverfi. Eru þá oft not- 
aðir háspenntir lu'eyflar til þreskingar, en í sérstökum spenni við hvert býli 
er orkan afspennt i 220 Volt til ljósa og suðu. Sá spennir er lítill og ódýr, 
vegna þess hve spennan er lág.

Það er enn að mestu óreynt og órannsakað, hvaða spennur eiga bezt við 
hér á Islandi. 1 Reykjavík og við aðra kaupstaði og kauptún, sem sækja ork- 
una stutta leið, er alstaðar notuð 6000 Volta spenna (á Bíldudal þó 3000 Volt, 
einfasa). I áætlun um hina nýju Sogsstöð er gert ráð fyrir því, að orkan verði 
flutt til Reykjavikur i 60000 Volta spennu, en að seinna megi hækka hana 
upp i 100000 Volt. Þetta eru allt viðurkenndar normalspennur.

í þeim áætlunum um samveitur um sveitir Suðurlands, sem nú mun 
verða skýrt frá, er gengið út frá 20000 Volta spennu i öllu sveitalínukerfinu, 
og að engar meginlínur með hærri spennu séu hafðar. Verður orkan þá flutt 
i 20000 Voltum frá sjálfu orkuverinu og heim að hverju býli. Þar sem þess- 
ari tilhögun verður við komið, þarf að visu áspennir í orkuveri, þvi að rafall 
skilar ekki orku svo spenntri. En aðalspennustöð sparast í hverri sveit. — En 
þvi hærri sem hreppalínuspennan er, þvi stærri og dýrari eru spennistöðv- 
arnar. Þarf því að athuga, hvort og að hverju leyti mætti spara hér með sænsku 
aðferðinni, að skjóta inn 3000—1500 Volta kerfi fyrir einstök bæjahverfi.

Þær athuganir, sem þegar hafa verið gerðar, benda að visu i þá átt, 
að 20000 Volt sé hæfileg spenna fyrir allar stærri samveitur, sem til greina 
koma hér á landi. En þetta atriði er þó, svo sem þegar er sagt, engan veginn 
fullathugað, og er gerðar verða tillögur um heildarskipulag á raforkuveitum 
til almenningsþarfa um land allt, verður það nánar rannsakað.

Hreppalinukerfi og línugerð.
Þegar svo er til hagað, sem hér er gert ráð fyrir, að sama spenna er á 

öllu kerfi veitunnar, verða línur og spennistöðvar mjög af sömu gerð um allt 
veitusvæðið, en það er kostur hvað rekstur snertir.

Nú er víðátta og lengd hreppalínukerfisins nokkurn veginn ákveðin 
við legu býlanna, er veituSvæðið er tiltekið, og má þvi með nokkrum rétti 
segja, að þar verði litlu um þokað hvað kostnað snertir. En hinsvegar er þess 
að gæta, að i sveitaveitum er hreppalinukerfið ásamt spennistöðvum lang- 
stærsti kostnaðarliðurinn, og það verður því eitt aðalvandamálið að leysa: 
Hvernig verður hreppalinukerfið hér byggt sem ódýrast, og þó svo traust, að 
enginn bagi geti orðið að i rekstri þeirra? Því að hér kemur það til greina, 
að óviða — eða hvergi — erlendis hafa verið byggðar raforkuveitur um svo 
strjálbyggð svæði, sem flestar sveitir íslands eru, nema orkuþörf landbúnað- 
arins hafi verið meiri eða iðnver og kaupstaðir að einhverju miklu leyti borið 
kostnaðinn.

Það er þvi ekki unnt að fullrannsaka eða gera tillögur um raforku- 
veitur utan kaupstaða, nema rannsaka fyrst til hlitar, hverjar gerðir á lin-



um koma til greina og fá fullan samanburð á stofnkostnaði, gæðum og end- 
ingu þeirra.

Mismunur á gerð linanna liggur einkum i efni strengsins. Koma þar aðal- 
lega til greina eir, aluminium og járn (stál). Um þessi efni er það að segja 
til greiningar þeim, að eirinn flytur raforkuna greiðast, aluminium er mjög létt- 
ur málmur og verður einkum af þeirri ástæðu ódýrari en eir, og að járn 
flytur raforku fremur treglega, en er mjög miklu ódýrara en bæði eir og alu- 
minium og auk þess þeim efnum báðum sterkara. En járn endist að visu 
skemur en eir, vegna ryðgunar. —■ Vegna þess hve greiðlega eifinn flytur raf- 
orkuna, er notkun eirstrengs i raforkuveitutaugar langalgengust.

Rafmagnsstjóri Reykjavíkur og Jakob Guðjohnsen verkfræðingur hafa 
rannsakað nokkuð og gert samanburð á járni og eir í taugakerfum sveita- 
samveitna, og er sá samanburður aðallega byggður á sænskum tilraunum 
og útreikningum. Á ófriðarárunum, er eir var bæði dýr og viða ófáanlegur, 
tóku Sviar og Þjóðverjar að reyna ýms önnur linuefni, einkum járn. Þvi 
miður hafa ekki verið hér fyrir hendi nein gögn, er gæfu upplýsingar um, 
hver reynsla hefir orðið á þessum línum. Verður það að athugast nánar siðar. 
En nefndar rannsóknir og siðari athuganir hafa sýnt, að við 20000 Volta 
spennu er hvorki spennufall né orkurýrnun þvi til fyrirstöðu að nota járn- 
streng i þvi nær öllum „hliðarlinum" i sveitasamveitum hérlendis, og að járn- 
linur eru frá einum þriðja til helmingi ódýrari en tilsvarandi eirlínur.

Lækkar þvi stofnkostnaður samveitna töluvert frá því, ef eir væri not- 
aður eingöngu. Ef gengið er út frá 6% rentu, er á 10 árum rentusparnaður 
að járnlinum, miðað við tilsvarandi eirlinur, orðinn 25—40% af eirlínuverðinu. 
Verði þá járnstrengurinn tekinn niður og eirstrengur settur i hans stað, er 
fallinn á þá eirlínu aukakostnaður, sem nemur 15—20% af verði hennar. Elru 
þá enn eftir í hreinan sparnað 10—20%, eða 350—700 krónur ú hvem kilo- 
meter.
' Aluminiumlínur verða nokkru ódýrari en eirlinur, en koma af ýmsum 
ástæðum varla til greina hér.

Sveitir íslands eru flestar byggðar þannig, að býlin standa dreifð og 
bæjarleiðir eru allar nokkurn veginn jafnlangar i hverri sveit. Þetta veldur 
þvi, að spennistöð verður víða að setja því nær við hvert býli. 1 þéttbýlustu 
sveitum Suðurlands eru þó 2—3 býli um hverja þeirra. Kostnaður af spenni- 
stöðvum mun víðast hvar nema frá %—V\ af öllum stofnkostnaði veitutauga- 
kerfisins. Þar sem um litla eða enga hreyfilnotkun yrði að ræða, mætti gera 
spennistöð og heimtaug einfasa og þvi nokkru ódýrari.

Heimtaugar, lagnir og tæki.
Hér verður gert ráð fyrir því, að hvert býli verði að greiða nokkurt 

heimtaugargjald. Verður það misjafnlega hátt og fer að einhverju leyti eftir 
jarðarmati. Sé gert ráð fyrir 600 kr. til jafnaðar á hvert býli, greiðist i heim- 
taugagjöldum sem svarar stofnkostnaði lágspennta kerfisins.

Áætlað hefir verið, hve mikinn hluta af stofnkostnaði bændur gætu 
fengið að leggja fram sem vinnu við flutning á efni til veitunnar, uppsetningu



á staurum og annað, og er hægt að ætla þeim að vinna af sér að þessum verk- 
um um % af heimtaugargjaldinu, eða um 10% af öllum stofnkostnaði tauga- 
kerfis samveitnanna (miðað við samveitur um Árnes- og Rangárvallasýslur).

Innanhússlagnir á meðalstóru sveitabýli má áætla að kosti um 400 kr., 
en lampar og tæki til suðu og herbergjahitunar 5—600 kr. Frumkostnaður 
hvers býlis er þá til jafnaðar 15—1600 krónur, en af þvi má, samkv. ofan- 
skráðu, greiða með vinnuframlagi um 400 kr.

Þess ber þó að gæta, að þessar 15—-1600 kr. eru aðeins áætlaðar jafnað- 
artölur. I raun og veru verður þessi frumkostnaður allmismunandi, eftir 
stærð heimilis og mati jarðar, og eftir þvi hve mikið er borið i þau rafmagns- 
tæki, sem keypt verða.

LAUSLEGAR ÁÆTLANIR UM SAMVEITUR UM SVEITIR 
ÁRNES- OG RANGÁRVALLASÝSLNA. 

1. Raforkuveita um Grafning og Flóa frá Sogsstöðinni. 
Háspennukerfið.

Ajjiallinan frá Sogsstöðinni niður i Flóa er um 25 km að lengd. Þrjár 
leiðir koma aðallega til greina. Hin fyrsta er meðfram Úlfljótsvatni öðru- 
hvorumegin, og siðan niður Grafninginn, með Ingólfsfjalli og niðin: að Ölfus- 
árbrú og yfir ána rétt hjá brúnni. Hin önnur er niður Grafninginn, sem fyrr 
segir, og skammt suður fyrir Sogsbrú, en þaðan beint í suðaustur og að Hraun- 
gerði i Flóa. Væri þá yfir bæði Sogið og Hvítá að fara, en árnar renna báðar 
i mjóum farveg á þessu svæði. En hin þriðja leiðin liggur frá Kaldárhöfða 
suður Grímsnes, yfir Hvítá í nánd við Öndverðarnes og að Hraungerði. Þessar 
þrjár leiðir eru allar nokkurn veginn jafnlangar og þvi nokkurn veginn jafn- 
dýrar. Ef halda á aðallínunni áfram austur í Rangárvallasýslu, mundi önnur 
hin siðari valin. ' . ,i

1 þessari áætlun er gert ráð fyrir, að aðallinan frá stöðinni liggi aust- 
anvert Úlfljótsvatnsins, en siðan beina leið suður Grafning, meðfram Ingólfs- 
fjalli og að ölfusárbrú. Þaðan og niður á Stokkseyri og Eyrarbakka liggi 
hún i boga austur á við. Út frá þessari aðallinu liggur marggreint kerfi um 
allan Flóann. Aðallinan frá Sogsstöð að Eyrarbakka er ca. 47 km. Á leiðinni 
frá Sogi að Ölfusárbrú eru 10 bæir tengdir við linuna, í Flóa 160 bæir, en auk 
þess húsaþyrpingin við Ölfusárbrú og kaupstaðirnir Stokkseyri og Eyrar- 
bakki. Allt háspennta kerfið er þá að lengd um 147 (—150) km.

Ef gert er ráð fyrir 7 manns á hverjum bæ (1921 voru 7,1 manns að 
meðaltali á bæ), nær veitan til um 1250 manns utan kaupstaðanna, og 1220 
manns á Stokkseyri og Eyrarbakka, eða samtals um 2470 manns.

Lágspennukerfi.
Lágspenntar linur eru samtals 50 km., eða að meðaltali 700 metrar við 

hverja spennistöð. Þar sem aðeins einn bær er við spennistöð, er lágspennt



taug miklu styttri en þetta, en séu þrír eða fleiri bæir, geta lágspenntar linur 
orðið hátt á annan kilometer samanlagt við þá stöð. Lágspenntu kerfi um 
Stokkseyri og Eyrarbakka mun sennilega þurfa að breyta nokkuð frá því, 
sem nú er, en sú breyting er ekki reiknuð með hér.

KOSTNAÐARÁÆTLUN.

1. Eir i öllam línum.
I. Háspennuveitan. ,

a. Taugar.
20 kv. veita 3 X  25 mm2 eirlina 50 km. á .............  kr. 185000
 — 3 X  16 — — 100 ............. — 340000

  525000
b. Speiuxistöðvar

72 stauraspennistöðvar- á kr. 1500   — 108000
2 200 kVA spennistöð.................................................. — 20000
1 20 — — í húsi   — 6000

  134000
II. Lágspennukerfi.

50 km. á kr. 2000 ..........................................................................  100000
III. Ýmislegt

Ófyrirséð og vaxtatöp ca. 6% ....................................................  61000

Samtals kr. 820000

Veitan nær til 2470 manns. Stofnkostnaður er þvi um 335 kr. á mann, 
eða um 2350 kr. á hvern bæ i sveit (7 menn) og 1670 kr. á hvert heimili i kaup- 
túnunum (5 menn). En við þetta bætist svo hlutfallslega kostnaður af orku- 
veri eða orkukaupum.

Til samanburðar skal nú áætlaður kostnaður veitu, ef járn er notað i 
allar „hliðarlínur“ .

2. Eirstrengur i höfuðllnunni, en járnstrengur í „hliðurlinum".
I. Háspennuveitan.

20 kV. veita 3 X 25 mm2 eirlína 50 km. á kr. 3700 .. kr. 185000
 — 3 x  25 mm2 járnlina 100 km. á kr. 2000 — 200000

  385000
Spennistöðvar sem fyrr ......................................................................  134000

II. Lágspennukerfi sem fyrr ..................................................................  100000
III. Ýmislegt.

Ófyrirséð og vaxtatöp ca. 6% .............................................................  41000

Samtals kr. 660000



Stofnkostnaður verður þannig nærri 20% minni en þegar eirlina er not- 
uð. Kostnaður er á hvern mann til jafnaðar ca. 270 kr., eða 1900 kr. á hvert 
býli. — 1350 kr. á heimili í kauptúnum.

Rekstrarkostnaður.

1. Eir í öllum línum.
Með heimlaugargjöldum fást inn 170x600=100000 kr. Séu þær notaðar 

til afskrifta, eru eftir 720000 kr. að renta og afborga.
Má þá áætla, að ái'legur rekstrarkostnaður af þessari veitu verði sem

hér segir:
I. Föst útgjöld:

í  rentur og afborgun (10%) .......  kr. 72000
í viðhald (2,5% af 800000)  — 20000
Gæzla og innheimta  — 20000

  112000
II. Orkukaup:

2500 x 9,2 =  5Q0 kw. á kr. 80 ........................  40000
III. ófyrirséð ..............................................................  8000

Samtals kr. 160000 
Árlegur kostnaður er þá um 65 kr. á mann, eða um 455 kr. til jafnaðar á 

livert býli i sveit og um 325 kr. á hvert heimili i kauptúnum. Á hvert kw. í mestu 
samtimis notkun er þá kostnaðurinn við hæjarvegg ca. kr. 325,— .

2. Járn í „hliðarlínum“ .
I. Föst útgjöld:

Renta og afborgun (10%)  kr. 56000
Viðhald (2,5% af 660000)  — 20000
Gæzla og innheimta  — 20000

---------------- 96000
II. Orkukaup:

500 kw. á kr. 80 ..............................................  40000
III. ófyrirséð .............................................................  7200

Samtals kr. 145000 á ári. 
Árlegur kostnaður er þá um 58 kr. á mann, eða um 10% lægra en við 

eirlinu.
Við meiri notkun rafmagns verður orkan tiltölulega ódýrari.



Ef „föst útgjöld" eru sem Hér er áætlað, en verð á orku við stöðvarvegg: 
Við 1— 500 kwatta notkun kr. 85,— pr. kw.
— 500— 750 —  — — 80,--------—
— 750—1000 — — —---70,----------—
yfir 1000 — — — 60,----------— fyrir
fyrstu 1000 kwöttin, en — 50,-----------— fyrir

það, sem notað er þar fram yfir,— 
þá er kostnaður á orku við bæjárvegg, eftir notkun, sem hér segir:

Eir » öllum línum. }árn í hltðarlínum.
Stmtfmis B otln tB mssta álag Vurð á ártkw. Árl kostn. á Verð á árekw. Árl. kostn. á

i rasitn í stöS viö bmisr- 7 manna við baejar- 7 manna
kw. kw. vegg heimili vttgfl heimili

. 0,1 250 555,— 390,— 505,— 355,—
0,2 500 320,— 448,— 290,— 406,—
0,3 750 230,— 482,— 210,— 441,—
0,4 1000 180,— 504,— 165,— 462 —

Þess ber að gæta, að Flóinn er ein hin þéttbýlasta sveit landsins. Skal nú 
gerð lausleg áætlun um samveitur um mikinn hluta Árnessýslu og síðan um 
Rangárvallasýslu.

Uppsveitir Árnessýslu og flestar sveitir Rangárvallasýslu horfa allmiklu 
verr við samveitu en Flóinn. En ef Vestmannaeyjar tækju þátt í veitunni, horfði 
strax betur við.

2. Raforkuveita um mikinn hluia Árnessýslu.
Frá spennistöð við Hraungerði liggur eirlína upp Skeiðin að Efri-Brúna- 

vöUum. Þar greinist línan og fer önnur grein hennar upp Hreppa, en hin um 
Biskupstungur. 1 Hreppa- og Biskupstungnakerfinu og í öllum „hliðarHnum“ á 
Skeiðum er annaðhvort 16 mm2 eirvirs-strengur eða 25 mm2 járnstrengur.
' Um Grímsnesið liggur lína um Búrfell, Klausturhóla, Minni-Borg og 
vestanvert við Apavatn upp í Laugardal. Ásamt Biskupstungnalínunni mynd- 
ar hún hring um Apavatn. Má tengja Bisupstungnakerfið og þar með einnig 
Skeiða- og Hreppakerfið við Grímsneslínuna, og gefur það nokkuð öryggi 
gegn stöðvun sakir linubilana.

Þessi veita nær til
26 býla á Skeiðum 
49 — í Hreppum
54 — í Grimsnesi, Laugardal og Biskupstungum.

Auk þess er áætluð grein frá ölfusárbrú vestur og suður um ölfusið að Gríms- 
læk og Hrauni. Nær sú grein

46 býlum i ölfusi, , 
en öll veitan um Árnessýslu nær þá til um 3800 manns. 1 sýslunni bjuggu
árið 1928 5152 manns. Veitan nær þvi til rúml. 70% sýslubúa.

1 ölfus- og Skeiðalinunni eru samtals ca. 30 km. 25 mm2 eirlina. All- 
ur hinn hluti kerfisins er áætlaður með 16 mm2 eirvir, eða 25 mm2 járnvir.



Lágspennulinurnar eru:
í ölfusi  =  10,33 km.
á Skeiðum ................................................=  6,74 —
í Hreppum ...........................................  =  13,2 —
í Biskupstungum  =  12,2 —

42,50 km.

Kostnaðaráætlun.

1. Eirstrengur í öllum línum. )
I. Háspennt kerfi.

a. Taugar.
■ 3 x 25 mm2 eirlína 30 km. á kr. 3700 kr. 111000

3 x 16 — — 195 ------------ 3400 — 665000
------------------- 776000

b. Spennistöðvar.
• 116 stauraspennistöðvar á kr. 1500 kr. 174000

------------------- 174000
II. Lágspennt kerfi.

42,5 km. á kr. 2000   kr. 85000
------------------- 85000

III. Ýmislegt.
öfyrirsjáanlegt og vaxtatöp um 6% .................  65000

Samtals kr. 1100000

Stofnkostnaður er þá fyrir alla Árnessýslu kr. 820000 -f- 1100000 =  
1920000 kr., eða um 2 milljónir. En það eru um 525 kr. á hvern mann til jafn* 
aðar, eða um 3675 kr. á 7 manna heimili í sveit.

2. Járnstrengur í öllum „hliðarlinum".
Stofnkostnaður Flóaveitu með járni í hliðarlínum er áður áætlaður 

kr. 660000,00. I hinum hluta sýslunnar verður hann um kr. 1100000 -f- 200 
X 1400,00 =  1100000 280000 =  820000,00.

Stofnkostnaður er þá fyrir alla Árnessýslu
kr. í m O O O f l O

eða um 390 kr. á mann, þ. e. 2730 kr. til jafnaðar á hvert býli (7 manns).

Rekstrarkostnaður.
1. Eir í öllum línum.

Veitan nær til 350 býla. Greiði þau að jafnaði 600 kr. í heimtaugar- 
gjald, fást við það 350 X 600 =  210000 kr., sem notast til afskrifta af lánnm, 
svo eftir eru um 1800000 kr.



Áætlast þá rekstrarkostnaður sem hér segir:
I. Föst útgjöld:

Rentur og afborgun (10%)  kr. 180000
Viðhald   — 32000
Gæzla og innlieimtun   — 25000

•------------------  237000
II. Orkukaup:

3800 x 0,2 =  760 kw. á 70 kr............................. 53500
III. Ófyrirséð .............................................................  19500

Samtals kr. 310000
Árlegur kostnaður er þá um 81 kr. á mann, eða um 567 kr. á 7 manna 

býli i sveit.
2. Járn í öllum hliðarlínum.

Árlegur kostnaður fellm- niður i ca. 67 kr. á mann.

3. Raforkuveita um hluta Rangárvallasýslu.
Raforkuveitan liggur um sveitirnar: Holt, Þykkvabæinn, neðri hluta 

Rangárvalla, Hvolhrepp, Fljótshlíð óg Landeyjar. Höfuðlinan liggur frá Skálm- 
holti i Flóa, yfir Þjórsá við brúna og þaðan sem næst i beina linu á Móeiðar- 
hvol i Hvolhreppi, en þaðan um Garðsauka og um Fljótshlið, en önnur grein 
frá Garðsauka niður Landeyjar.

ÞeSsi veita nær til 210 býla og um 1600 manna. Lína frá Hraungerði 
að Garðsauka, um 42 km., er áætluð úr 25 mm2 eirvír, allur hinn hluti kerf- 
isins er annaðhvort um 16 mm2 eirvir eða 22 mm2 járnvír, en það er um 132 km. 
Lágspenntar línur eru samtals mn 61 km.

Kostnaðaráætlun.

1. Eir í öllum linum.
I. Háspennt kerfi.

a. Taugar.
20 kv. lina: 3 x 25 mm2 eirvír 42 km. á 3700 kr. 155000
 — 3 x 16 — — 132 — - 3400 — 450000

-------------------  605000
b. Spennistöðvar.

86 stauraspennistöðvar á 1500 ..................... kr. 130000
Spennistöð í húsi í Þykkvabæ    *. — 8000

------------------- 138000
II. Lágspennt kerfi

61 km. á 2000 kr...................................................................  122000
III. Ýmislegt; ófyrirséð .................................................................  75000

Samtals kr. 940000



Stofnkostnaður er þvi um 590 kr. á mann.

2. Járn í öllum „hliðarlínum“ .
Stofnkostnaður lækkar niður í um 755000 kr., eða um 475 kr. á mann.

4. Rekstrarkostnaður samveitu um Árnes- og Rangárvallasýslu.

1. Eir í öllum línum.
Stofnkostnaður þessarar veitu er samtals kr. 2860000,—. I heimtauga- 

gjöldum greiðast
í Árnessýslu ................................................... kr. 200000
í Rangárvallasýslu 210 x 600 ......................  — 126000

Samtals kr. 326000

Eftir er þá að renta og afborga...................  kr. 2534000
Viðhald er

i Árnessýsluveitunni ...................................  — 32000
i Rangárvallasýsluv. 174 x 50 kr................... — 8700

Samtals kr. .40700

Viðbótarkostnaður af gæzlu og innheimtu i Rangárvallasýslu áætlast 
5000 kr. á ári.

Orkuverð áætlast fyrir 1000 kw. kr. 60,— pr. kw., en kr. 50,— fyiir hvert 
kw. þar yfir.

Rekstrarkostnaður áætlast þannig:
I. Föst útgjöld:

Rentur, afborgun (10%)  kr. 253400
Viðhald ........................................ — 40700
Gæzla og innheimta   — 30000

------------------  3241000
II. Orkukaup:

1000 kw. á kr. 60,— .................  kr. 60000
80 kw. á kr. 50,—   — 4000

------------------- 64000
III. Ýmislegt ..............................................................  26900

  ■ ■ . > - ■ ■ ■ ■  -

Samtals kr. 415000

Árlegur kostnaður er þá á mann um 77 kr., eða áhka og við veitu um 
Árnessýslu eina. Með 200 watta mestu samtimisnotkun á mann er þá verð árs- 
kwatts við bæjarvegg kr. 385,—.



2. Járn í öllttm „hliðarlínum“ .
Allur stofnkostnaður er 2235000 kr., en að frádregnum heimtaugargjöld- 

um kr. 191000,—.
Rekstrarkostnaður áætlast þá:

I. Föst útgjöld:
Rentur og afborgun (10%) . . . .  kr. 191000
Viðhald ...................................... — 40700
Gæzla .........................................  — 30000

------------------- 261700
II. Orkukaup ...........................................................  64000

III. Ýmislegt     . . .  24300

Samtals ki. 350000
eða 65 kr. á mann á ári.

Árskwattið kr. 325,—.

1. tafla
sem sýnir fjölda þeirra manna, sem ná til veitunnar, lengd háspenntrar línu og

fjölda spennistöðva til jafnaðar á hvert býh.
fbúa- Til veit- Háspennt Hna Fjöldi spenní-

Heiti tveitaniu: fjðldi unnar na km/býli stðÖva á býli

Flói með StokksejTÍ og Evrarbakka . .........  2550 2470 !)0,82 0,42
ölfus ................................................... .........  450 350 0,73 0,44
Skeið ................................................... .........  300 220 1,6 0,85
Grímsnes og Biskupstungur............. .........  950 380 1,6 0,74
Hreppar ............................................. .......... 630 390 1,3 0,7
ölfus -+- Skeið Grímsnes -j- Hreppar .. 2330 1340 1,3 0,66
Árnessýsla .......................................... .......... 5152 3800 1,07/0,64 0,55
Holt og Rangárvellir ......................... .......... 1326 640 0,93 0,33
Hvolhreppur og FljótshUð ............... .......... 650 448 0,54 0,38
Landeyjar ........................................... .......... 688 525 0,92 0,53
Rangárvallasýsla ................................ .......... 2669 1613 0,825 0,41
Árnes- +  RangárvaUasýsla ............. .. 8821 5400

2. tafla.
Mesta samtimisnotkun 200 wött á mann.

Eir í öllum línum. Jám í hliöarlínum. Eir í ðllum línum. Járn í hliöarlínum.
Heiti sveitanna: Stofn- Stofnlc. Stofn- Stofnk. Árlegur A Arlegur A

koetn. á mann kostn. á mann rekstrark. mann rekstrark. mann

Flói og Grafningur . 820000 335 660000 270 160000 65 145000 60
Hinn hluti Árnessýslu 1100000 820000 -

Ámessýsla ...............  1920000 525 1480000 390 310000 81 255000 67
Rangárvallasýsla . . .  940000 590 755000 475 170000 106 147000 92
Árnes- og Rangárvs. 2860000 530 2235000 415 415000 77 350000 65

1) Utan kanptúnanna.



Eftirmáli.

T e k j  u r .
Það var tekið fram i upphafi þessarar skýrslu, að enn er ekki fengin inn- 

lend reynsla, sem treysta megi, um tekjur af raforkusölu utan kaupstaða.
Eftirfarandi tafla sýnir erlenda reynslu um tekjur á mann til jafnaðar, og 

ennfremur tekjur af raforkusölu í nokkrum kaupstöðum og kauptúnum hér á 
landi.

Metta samtímisnotkvn Tekjur á mann
w & H /nunti s r ls n d U  h é r le n d is

Reykjavik, Akureyri. 

Bildudalur.

Sog 1.

Metta samtímisnotkan Tekjur á mann
wðtt/mann erlendis hérlendis

50 30,—
100 32,—
135 50,—
150 38,—
155 4 7 ,-
200 4 2 ,- (50)
250 44,— (52)
300 4 7 ,-

Það er ástæða til að ætla, að tekjur af raforkusölu verði tiltölulega meiri 
hér en erlendis, vegna þess að hér er eldsneyti allt dýrara. Þó er ekki auðvelt að 
segja að svo stöddu, hversu mikill sá munur má vera. Til bráðabirgða mætti 
byggja áætlun um tekjur raforkuveitna utan kaupstaða á meðaltölu milli erlendr- 
ar reynslu og þeifrar innlendu reynslu, sem fyrir hendi er, t. d. samkvæmt ofan- 
skráðri töflu:

með mestu samtimisnotkun: 200 wött á mann 
tekjur kr. 46,— á mann.

S t y r k þ ö r f .
20 kv lína frá Sogsstöð um Ölfusárbrú að Stokkseyri og Eyrarbakka 

mundi með spennistöðvum kosta um 200000 kr. og ná til um 1300 manns. Árleg- 
iu* kostnaður af þeirri veitu yrði um 40 kr. á mann (200 wött/mann), og veitan 
ber sig þvi sjálf.

1. Flói og hluti af Grafningnum.
Tekjur 2470 X  46 kr. =  114000 kr.
Árleg útgjöld .................  kr. 160000/145000 —
Árlegur halli .................  — 46000/ 31000 —

=  64%/55,5% af kapitalgjöldum (að frádregnum heimtaugagjöldum).
Styrkþörf: kr. 460000/310000,—

=  56%/47% af öllum stofnkostnaði.

2. Árnessýsla.
Tekjur 3800 X  46 kr. =  175000 kr.
Árleg útgjöld .................  kr. 310000/255000 —
Árlegur halli .................  — 135000/ 80000 —

=  75%/62,5% af kapitalgjöldum.



Styrkþörf: kr. 1350000/800000, — 
=  70% /54% af öllum stofnkostnaði.

3. Árnes- og Rangárvallasýslur.
Tekjur 5400 X 46 kr. =  250000 kr.
Árleg útgjöld.................  kr. 415000/350000 —
Árlegur h a lli  —■ 165000/100000 —

=  65%/52,5% af kapitalgjöldum.
Styrkþörf: kr. 1650000/1000000,—

=  57,5%/45% af öllum stofnkostnaði.

Rafveitur í kaupstöðum og kauptúnum, sem stendur til að koma upp.
1) ísafjörður með Hnifsdal, 2600 manns, virkjun Fossár í Engi-

dal, 400 hestöfl .............................................................................  kr. 450000
2) Bolungavik, 700 manns, virkjun Fossár í Hólshreppi, 260 Hestöfl —■ 150000

Þessi kauptún hafa þegar fengið rikisábyrgð fyrir lánunum.
3) Reykjavik (og Hafnarfjörður), 29000 manns. Yirkjun Sogsins,

10000 hestöfl   — 6500000
4) Siglufjörður, 1700 manns. Virkju Fljótaár, 900 hestöfl — 600000

Þessir síðastnefndu kaupstaðir hafa enn eigi sótt um ríkisábyrgð fyrir 
sínum lánum.

Samtals er þetta 7,7 millj. kr. fyrir 11560 hestöfl handa 34000 manns (auk 
þess afls, sem fyrir er, það er 2500 hestöfl), það verður að meðaltali 200 wött á 
mann nothæft afl í stöðvunum.

Þessi fyrirtæki eiga öll að geta borið sig sjálf, og þurfa þvi engan ríkis- 
sjóðsstyrk.

Rafveitur um sveitir, sem hafa verið rannsakaðar.
1) Frá Soginu.

Það hggur nærri, þegar Sogið hefir verið virkjað, sem í f>Tsta lagi getur 
orðið sumarið 1932 eða 1933, að veita orku úr því um nálægar sveitir. Hefir 
verið áætluð veita frá þvi um Flóann með nokkrum hluta Grafnings niður á 
Eyrarbakka og Stokkseyri.

Þessi veita er fyrir 600 kw. handa 2500 manns og er áætluð að kosta:
Framlag sveitarfélaga ............................  kr. 100000
Lánsfé  — 250000
Styrkur   — 310000

Samtals kr. 660000

Styrkurinn er miðaður við það, að fyrirtækið á eftir sé fjárhagslega sjálf- 
stætt. Gert er þá ráð fyrir, að afhð kosti frá Sogsstöðinni 60—85 kr. á árskw. — 
eftir notkun. Styrkurinn þarf ekki allur að vera ríkissjóðsstvrkur, heldur má gera



ráö fyrir, að hlutaðeigandi hrieppar eða væntanlegir notendur sjálfir leggi eitt- 
hvað fram.

Gerð hefir verið áætlun um að teygja þessa veitu lengra, a) um mikinn 
hluta Árnessýslu og b) auk þess um nokkurn liluta Rangárvallasýslu.

Væru Vestmannaeyjar teknar með, yrði veitan um Árnes- og Rangárvalla- 
sýslur hagstæðari, en áætlun hefir enn ekki verið gerð um það.

Þá er möguleiki að veita rafmagni um sveitirnar í nágrenni Reykjavíkur 
(Mosfellssveit og Seltjarnarneshrepp) og Hafnarfjörð (Bessastaðahrepp og 
Garðahrepp), ennfremur upp i Kjós og i nokkurn hluta Hvalfjarðar, Stranda- 
hrepp, Skilamannahrepp, Innri- og Ytri-Akraneshrepp og ef til vill eitthvað viðar. 
Áætlun hefir enn ekki verið gerð um þetta.

2) Frá Tungufossi í Eystri-Rangá eða Árbæjarfossi í Ytri-Rangá. '
Áð tilhlutun rikisstjórnarinnar hafa verið gerðar 2 áætlanir, önnur um 

virkjun Tungufoss í Eystri-Rangá fyrir Fljótshlið og Hvolhrepp, upp í 100—200 
hestöfl handa 460 manns. Þessi áætlun nemur:

Lánsfé   kr. 140000
Styrkur  — 80000

Samtals kr. 220000

Þá hefir einnig verið gerð áætlun um stærri veitu frá Tungufossi um hluta
af Landeyjum með Vestmannaeyjum, 900—1000 hestöfl handa 4000 manns (3200
manns talið i Vestmannaeyjum), nemur ,

Lánsfé .......................................................kr. 800000
Styrkur .....................................................  — 200000

Samtals kr. 1000000

Einnig má teygja veituna nokkuð vestur eftir alla leið vestur og niður að 
Þykkvabæjarhverfinu, og versnar heildarútkoman ekki við það.

Áætlun um virkjun Árbæjarfoss gefur svipaða útkomu.
Meðan ekki er komin samanburðaráætlun um veitu frá Sogi alla leið út i 

Vestmannaeyjar, verður ekki sagt, hvort betra er að virkja annanhvorn fossinn 
eða teygja veituna frá Sogi.

3) Veita um Skagafjörð.
Áætlun hefir verið gerð um virkjun Reykjafoss í Svartá í Skagafirði, með 

veitu til Sauðárkróks og nokkurs hluta sýslunnar.
Veitan er upp i 600—900 hestöfl, handa 2000 manns, og kostar

Lánsfé ........................................................  kr. 500000
Styrkur ..........................................    — 220000

Samtals kr. 720000

Til yfirlits yfir það, sem talið er hér að framan, er sett eftirfarandi tafla:



T a f 1 a , er sýnir yfirlit yfir raforkuveitur, sem þegar hafa verið áætlaðar.

-» • i  . Mannfjðldi Orka Stofnkostn. Heimtaugagj. Styrkþðrf
• i  r  K  J U  11 . Kauptún Sveitir hö. kr. kr. kr.

Hluti af Árnes- og Rang&rvallasýslum 1300 1200 „ 660000 100000 310000
Hluti af SkagafjarSarsýslu   720 1300 600 720000 „ 220000
Hluti af Borgarfjarðarsýslu   1500 500 1200 100000 „  350000

Samtals utan kaupstaða   3520 3000 1800 2380000 100000 880000

Reykjavik frá Sogi
Hafnarfjörður
ísafjðrður og Hnífsdalur
Bolungavik
Siglufjörður '

Samtals i kaupstöðum ......................... 34700 11560 7700000
Alls í 1. virkjun .................................... 38220 3000 13360 10080000 880000

V i ð b ó t .
Hluti af Skagaf jarðarsýslu ................ 200 860 300 800000 260000
Hluti af Árnes- og Rangárvallasýslum 2900 „ 1575000 225000 690000
Hluti af Borgarfjarðarsýslu ................ 2500 99 2000000 200000 1000000

1. v i r k j  un o g v i ð b ó t .
Hluti af Árnes- og Rangárvallasýslum 1300 4100 99 2235000 325000 1000000
Hluti af Skagafjarðarsýslu ................ 920 2160 900 1520000 480000
Hluti af Borgarfjarðarsýslu ................ 1500 3000 1200 300000 200000 1350000

Samtals utan kaupstaða .................... 3720 9260 2100 6755000 525000 2830000

Reykjavik frá Sogi ............................... 26000 10000 6500000
Hafnarfjörður .......................................... 3000
ísafjörður og Hnifsdalur .................... 3300 400 450000
Bolungavik ............................................. 700 260 150000
Siglufjörður ............................................. 1700 900 600000

Samtals i kaupstöðum ......................... 34700 11560 7700000
Alls i kaupstöðum og sveitum ........... 38420 9260 13660 14455000 2830000

Þær veitur, sem hér eru taldar undir 1. virkjun, eru allar i nánu sam- 
bandi við kaupstaði eða kauptún og eru því mjög hagstæðar að því er styrk 
snertir i tiltölu við veitukostnað.



Raforkuveitur þær, sem tilgreindar eru i þessari töflu, ná til 38400 
manns i kaupstöðum og kauptúnum og 9300 manns i sveitum, eða til samtals 
um 48000 manns, en það eru 45,5% af allri þjóðinni. Eru þá virkt ca. 13,6 
þúsund hestorkur, eða um 200 wött á mann i stöð. Allur stofnkostnaður veitn- 
anna er um 14,5 milljón krónur, en styrkþörf er áætluð tæpar 3 milljónir, — 
miðað við, að þær hafi í tekjur 46 kr. af hverjum notanda, —og nemi árlegar 
rentur og afborganir 10% af stofnkostnaði, en stjórn og gæzla þeirra sé gerð 
svo ódýr, sem unnt er, m. a. með því að sameina þær fyrir stór veitusvæði. 
Ennfremur að kauptún og nærliggjandi sveitir þeirra séu hvarvetna sam- 
an um veitu. Enda fellur styrkþörfin öll á slikar sveitaraforkuveitur, en þær, 
sem eru fyrir kaupstaði og kauptún eingöngu, bera sig sjáifar. Er annars 
byggt á þeim forsendum, sem frá er skýrt að framan i þessari skýrslu. Er þá 
styrkþörf veitnanna tahn sú upphæð, sem draga verður frá stofnkostnaði 
þeirra, til þess að þær geti síðar borið sig sem sjálfstæð fyrirtæki.

Þess verður þó að geta, að ekki er reiknað með þvi, að sveita-raforku- 
veitur leggi neitt fé til hliðar af tekjum sínum til stækkunar netsins, heldur 
verður hver viðbót við þær að njóta styrks í sama hlutfalli, en hlutaðeigandi 
nýir notendur kosta þær ella.

Um allar þessar veitur, nema e. t. v. Rafmagnsveitu Reykjavikur (Sogs- 
stöðina) er það að segja, að ekki er gert ráð fyrir þvi, að fé fáist til að byggja 
þær fyrir, nema gegn ábyrgð ríkissjóðs, enda hafa þegar verið veittar ábyrgð- 
arheimildir til handa tveimur þeirra, en frá öðrum tveimur liggja nú fyrir 
Alþingi ábyrgðarbeiðnir til byrjunarvirkjunar.

Ekki er ástæða til að ætla, að á næstu 10 árum verði byggðar veitur 
fvrir meira fé en þær tæpar 15 milljónir, sem hér hafa verið áætlaðar. Verða 
þá í þær íagðar tæp hálf önnur milljón króna á ári til jafnaðar, en af þeirri 
upphæð eru um 300000 krónur styrkþörf.

Stofnkostnaður hinna áætluðu raforkuveitna skiptist þannig á milli 
sveita og kaupstaða: sveitaraforkuveitur (með nokkrum kauptúnum), sem 
ná til 13000 manna, kosta um 7 millj. kr.: kaupstaða- og kauptúnaveitur, 
sem ná til um 35000 manna, kosta um 8 millj. krónur.

Það er um tvær leiðir að ræða, ef styrkja skal raforkuveitur utan 
kaupstaða: Önnur er sú, að styrkurinn komi sem beint framlag rikissjóðs 
(eða annara) að upphæð sem nemur styrkþörf veitnanna, eða um 300000 
krónur á ári samkvæmt framanskráðu. Hinn hluti stofnkostnaðar, eða um 
400000 kr. á ári, yrði að útvegast sem lánsfé.

Hin leiðin eir sú, að ríkið sjái raforkuveitum utan kaupstaða fyrir 
lánsfé gegn svo lágu árlegu afgjaldi (5—6%), að veiturnar geti borið það, en 
ríkissjóður taki á sig að greiða rentumismuninn (4—5% af stofnkostnaði 
veitu, ef til grundvallar er lánsfé með 10% árlegum rentum og afborgunum). 
Með þvi móti yrðu árleg útlát rikissjóðs til raforkuveitna utan kaupstaða. 
samkvæmt ofanskráðu að meðaltali í næstu 10 ár 140—175 þús. krónur á ári.

Hvor leiðin sem farin yrði, þá virðist nauðsynlegt og sennilega óhjá-



kvæmilegt, að fjárútvegun til raforkuveitna landsins yrði að allra mestu leyti 
sameinuð undir hendi ríkisstjórnar eða einhverrar bankastofnunar rikisins.

Vér álítum ekki enn fengna þá rannsókn og athugun þessara mála, 
sem grundvallarlöggjöf megi byggja á. Fvrir þvi teljum vér ekki ákjósanlegt, 
að afgreidd verði lög um þessi atriði nú á þessu þingi, en væntum, að fyrir 
næsta þing verði þau skilyrði fyrir hendi, að unnt verði að gera ákveðnar 
tillögur um raforkuveitulöggjöf.

'  Vér viljum þó benda á, að það er víst, að þær raforkuveitur, sem áð- 
eins ná til sveitanna, og að einhverju litlu leyti til kauptúna, verða ekki byggð- 
ar án einlivers stuðnings af hendi ríkisins. Ef áhugi er fyrir því, að til byrj- 
unarframkvæmda komi um slíkar raforkuveitur þegar á næstu árum, væri 
því æskilegt, að Alþingi nú þegar taki upp í fjárlög árlega fjárveitingu í þessu 
augnamiði, t. d. 15(1—200 þúsund krónur á ári, miðað við framangreindar 
áætlanir. Væri gerður úr þeim „raforkuveitusjóður“ , en heimildir til ráðstöf- 
unar á því fé yrðu ekki gefnar fvrr en með væntanlegri löggjöf um þessi mál 
á næsta þingi.

Reykjavik, 18. marz 1930.

Geir G. Zoéga. Steingr. Jónsson. Jakob Gíslason.


