
Nd. 824. Nefndarálit [80. mál]
um frv. til I. um flugstöð á Keflavíkurflugvelli.

Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.

Í 6. gr. fjárlaga hefur Alþingi veitt heimild til 10 m.kr. lántölu vegna byggingar flug-
stöðvar á Keflavíkurflugvelli. Ríkisstjórnin skipaði þriggja manna nefnd allra stjórnaraðil-
anna til að taka flugstöðvarmálið til athugunar, m. a. hönnun byggingarinnar og hugsanlega
áfangaskiptingu. Nefndinni var falið að gera tillögur til ríkisstjórnarinnar um það, hvernig
áðurgreind lántaka yrði nýtt, og mun hún skila áliti á næstunni. Eru nefndarmenn í fjárhags-
og viðskiptanefnd sammála um að leggja til að frumvarpið komi því til 2. umr. í deildinni,
svo kostur gefist á að ræða málið fyrir þinglausnir.

Þegar sú umræða hefur farið fram, leggur nefndin til, að málið verði afgreitt með
samþykkt á tillögu um rökstudda dagskrá sem hér greinir:

RÖKSTUDD DAGSKRÁ:
Neðri deild Alþingis telur nauðsynlegt að ný flugstöð verði byggð á Keflavíkurflugvelli

og að ríkisstjórnin taki ákvörðun um það hið fyrsta eftir að væntanlegt nefndarálit liggur
fyrir. Þar sem Alþingi hefur veitt nauðsynlega heimild til lánsfjáröflunar vegna framkvæmda
geta þær hafist þótt frv. á þingskjali 81 nái ekki afgreiðslu, og tekur deildin því fyrir næsta
mál á dagskrá.

Alþingi, 30. apríl 1982.
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Matthías Bjarnason.

Guðrún Hallgrímsdóttir,
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Fylgiskjal.

FLUGRÁÐ Dagsetning yðar 14. apríl 1982.
Dagsetning vor 29. apríl 1982.

Fjárhags- og viðskiptanefnd
neðri deildar Alþingis

Efni: Frv. tillaga um flugstöð á Keflavíkurflugvelli,

Ofangreint bréf hæstvirtrar fjárhags- og viðskiptanefndar var lagt fram á 102 I. fundi
flugráðs. sem haldinn var í dag.

Flugráð fjallaði um málefni flugstöðvar Keflavíkurflugvallar á fundum sínum í mars og
apríl 1981. Á 995. fundi, sem haldinn var 2. apríl 1981, var eftirfarandi samþykkt gerð:

,.Flugráöi hafa verið kynntar teikningar og áætlanir um byggingu nýrrar flugstöðvar á
Keflavíkurflugvelli. Enn fremur hefur verið lögð fram áætlun fjárlaga- og hagsýslustofnunar
um rekstur flugstöðvarinnar. Bygging flugstöðvar er þáttur Í þeirri stefnu, sem mörkuð var
árið 1974, að aðskilja almenna flugstarfsemi á Keflavíkurflugvelli frá starfsemi varnarliðsins.

Flugráð mælir með, að stefnt verði að byggingu nýrrar flugstöðvar, og þannig bætt öll
aðstaða fyrir flugfarþega og starfslið á flugvellinum.

Með þessari umsögn um æskilegar framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli tekur flugráð
einnig fram, að Í henni felast ekki meðmæli með forgangi slíkra framkvæmda umfram brýn
verkefni á sviði öryggismála annarra flugvalla um land allt."

Á fundi sínum í dag áréttaði flugráð ofangreinda samþykkt sína. Jafnframt var eftirfar-
andi samþykkt samhljóða:

"Flugráð álítur að brýnt sé að taka ákvörðun un nýja flugstöð á Keflavíkurflugvelli sem
fyrst og byggingu hennar verði hraðað sem kostur er."

Virðingarfyllst
Leifur Magnússon,
formaður.


