
Sþ. 82. Breytingartillögur
við brtt. á þskj. 75 [Raforkuveita til Selfoss, Eyrarbakka og Stokkseyrar].

F rá Sveinbirni Högnasyni, Jóhanni Jósefssyni og Helga Jónassyni.
1. Við 1. Meginmál till. orðist svo:

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að ábyrgjast gagnvart Reykja- 
víkurkaupstað, ef hann tekur að sér að koma upp raforkuveitum  til Selfoss, 
Eyrarbakka, Stokkseyrar, Þykkvabæjar, Landeyja, Vestmannaeyja, Akraness, 
Borgarness, Keflavíkur, Garðs og Sandgerðis, til þess að veita þangað háspenntri 
raforku frá Sogsvirkjuninni og að starfræ kja veiturnar til bráðabirgða, að þeim, 
sem síðar kynnu að hljóta rétt til orkuflutnings á þessum svæðum, verði gert 
skylt, er hann hefir öðlazt réttinn, að taka við linunum  ásam t tilheyrandi mann- 
virkjum  og endurgreiða Reykjavíkurkaupstað útlagðan kostnað, að frádreginni 
eðlilegri fyrningu, enda sé þá Reykjavíkurkaupstað skylt að afhenda þeim aðilj- 
um línurnar. A sama hátt sé ríkissjóði heimilt að taka við Iínunum og Reykja- 
vikurkaupstað skylt að láta þær af hendi, ef rík isstjórnin  óskar þess.

Takist ekki samningar við Reykjavíkurbæ um framkvæmd verksins, er ríkis- 
stjórninni heimilt að leggja línurnar og starfræ kja þær.

Til þessara framkvæmda heimilast rík isstjórninni að taka  lán, innanlands 
eða erlendis, eða ábyrgjast lán, sem tekið kann að verða í þessu skyni.

Ef rannsóknir þær, sem nú er verið að framkvæma um lausn rafveitum ála 
Borgarfjarðarhéraðs, leiða það í ljós, að tiltækilegra muni og hagkvæmara að 
virkja Andakílsárfossa heldur en veita til héraðsins raforku frá Sogsvirkjuninni, 
þá er ríkisstjórninni heimilt að framkvæma þá virk jun ásam t lagningu rafmagns- 
lína og taka til þess lán eða ábyrgjast lán, ef héraðsbúar annast framkvæmd 
verksins. Sama gildir og um Rangárvallasýslu og Vestmannaeyjar, ef rannsóknir 
þær og áætlanir, sem nú er verið að framkvæma um virk jun Tungufoss í Rangá, 
leiða í ljós, að hagkvæmara muni að fá raforku þaðan til þessara staða.

2. Við 2. Fyrirsögn till. orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um framkvæmd raforkum ála í Árnessýslu, Rangár- 

vallasýslu, Vestmannaeyjum, Gullbringusýslu og Borgarfjarðarhéraði.


