
Ed. 388. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 32 23. júní 1932, um  brúargerðir.

F rá  samgöngumálanefnd.

Nefndin hefir athugað þetta frv. allýtarlega og telur, að það stefni í rétta átt. 
Á síðasta áratug hefir verið varið allmiklu fé til vega og brúargerða í land- 

inu. Vegna yfirstandandi kreppu hafa bæði ríki og sýslufélög orðið að draga inn 
seglin á þessum sviðum sem öðrum, og var þvi á síðastliðnum 2 árum  unnið 
mun minna að vega- og brúargerðum  en árunum  1927—1930. Hinsvegar er þörfin 
fyrir þessar fram kvæm dir mjög aðkallandi, bæði til þess að bæta samgöngur og 
auka atvinnu m anna í landinu á þessum vandræðatímum. Þetta sést berlega á 
því, að sum héruð hafa þegar lagt fram  allmikið fé að láni til brúargerða og 
önnur hafa boðið fram  fé í sama skyni. Það eru þvi mjög m iklar líkur fyrir þvi, 
að Hægt væri að koma i fram kvæm d nauðsynlegustu brúargerðuin á næstu ár- 
um, ef ríkisstjórninni væri heimilað að taka lán til þeirra á ábyrgð ríkissjóðs. 
hjá sýslu- og sveitarfélögum eða öðrum innanlands.

En eins og nefndinni dvlst það ekki, að fyllsta þörf sé á að flýta fyrir bygg- 
ingu ýmsra brúa, eins er henni það ljóst, að víða á landinu er aðkallandi þörf 
fyrir auknar vegabætur, og með tílliti til þess hefir henni virzt ré tt að Iáta heim- 
ild þá til lántöku, er felst í frv., einnig ná til vegagerða. Nefndin leggur því til, 
að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán innanlands á ábyrgð ríkissjóðs á 

árunum  1933—35, allt að 200 þús. kr. til vegagerðar á þjóðvegum og allt að 
300 þús. kr. til byggingar þeirra brúa, sem taldar eru í 2. gr. laga nr. 32 23. 
júní 1932, um brúargerðir. Lánin endurgreiðist á 6—8 árum , og séu vextir 
5V2%. Vexti og afborganir af lánum þessum skal telja með öðrum slíkum 
gjöldum ríkissjóðs.

2. Fyrirsögn frv. orðist svo:
Frum varp til laga um heimild til lántöku til vega- og brúargerða.

Álþingi, 10. apríl 1933.

Páll Hermannsson, H. Steinsson, Einar Árnason. 
form. fundaskrifari og frsm.


