
Nd. 378. Nefndarálit
um frv. til laga um breyting á lögum nr. 35 20. okt. 1913, um ritsíma- og tal- 
símakerfi íslands.

Frá meiri hl. samgöngumálanefndar.
Nefndin hefir athugað frv. á þskj. 207, ásamt þeim brtt., er kom nar eru 

fram  við frv. í Nd. Átti hún fund með landssímastjóra um málið, og hafði liann 
ýmsar athugasemdir að gera bæði við frv. sjálft, svo og við sum ar af þeim 
brtt., sem fyrir liggja. Sendi hann nefndinni síðan bréflega umsögn sina um 
málið, og leyfir nefndin sér að skýra i stuttu máli frá  tillögum lians.

Af línum þeim, er í frv. standa og settar voru inn í Ed., mælir liann á móti 
landssímalínu frá  Efra-Hvoli um Strönd, Odda, Fróðholtshjáleigu og Hólabæi. 
Hann álítur, að línu þessa eigi ekki að taka inn í ritsímalögin, heldur eigi þarna 
að leggja einkalínu, sem gæti náð til 8 bæja, og trvggt miklu betur sambandið 
innanhéraðs heldur en landssimalína, með 2 simastöðvar eða svo.

Um brtt. þær, er nú liggja fyrir í Nd., skal þess getið, að landssímastjóri 
leggur með brtt. á þingskj. 263, og jafnfram t, að sú lína nái að Sauðafelli. Þá 
leggur hann með línu frá Ólafsvík að Brimilsvöllum, einnig með Revkhólalínu, 
þar sem á Reykhólum er nú komið læknissetur, sömuleiðis með línu úr Langa- 
dal um Auðólfsstaðaskarð upp í Laxárdal, og hnu frá  Silfrastöðum um Flata- 
tungu að Gilsbakka, línu frá  Sauðárkróki að Reykjum, línu frá  Hólum um 
Bjarnanes og Hoffell að Svinafelli. Um línuna Fellskot—Bræðratungu segir 
landssímastjóri, að línan verði að ganga út frá  stöðinni á Torfastöðum.

Stóri-Ás—Húsafell og Þyrill—Stórihotn segir landssímastj., að sé hvort- 
tveggja framlenging einkasímalinu og verði því að leggjast sem einkalínur, en



telur réttm ætt, að þær símalagningar verði stvrktar nokkuð m eir en venjulegir 
einkasímar, vegna ferðamannaum ferðar.

Þá leggur landssimastj. til, að upp i frv. verði tekin lina frá Leirhöfn um 
Blikalón til Raufarhafnar, en gamla línan, sem er úr sér gengin og liggur um 
óbyggðir, verði lögð niður.

Á hinum stutta tíma, sem nefndin hefir liaft til umráða, hefir hún ekki 
getað aflað sér frekari upplýsinga uni þetta mál, enda hlýtur landssímastjóri 
að hafa heildaryfirsýn yfir símamálin öðrum frem ur, og verður nefndin þvi að 
hyggja að miklu á tillögum hans.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGARTILLÖGUM.
1. Þriðja málsgr. frvgr. falli niður.
2. Á eftir 4. málsgr. frv. komi ný málsgrein:

I stað orðanna „með hliðarlínu að Haukadal“ kom i: með Idiðarálmum i 
Haukadal og Náhlíð og þaðan að Sauðafelli.

3. Aftan við frvgr. bætist: Lína frá Ólafsvík að Brimilsvöllum. Lina að Revk-
hólum. Lína úr Langadal um Auðólfsstaðaskarð upp í Laxárdal. Lína frá
Silfrastöðum um Flatatungu að Gilsbakka. Idna frá Sauðarkróki um 
Revkjaströnd að Reykjum. Lína frá Leirhöfn um Blikalón til Raufarhafnar, 
enda verði þá lögð niður gamla linan frá Kópaskeri til Raufarhafnar. Lina 
frá  Hólum um Bjarnanes og Hoffell að Svinafelli. Lína frá  Torfastöðum 
að Bræðratungu.

Alþingi, 8. des. 1933.
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