
Nd. 156. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 27 23. jú n i 1932, um sam göngubæ tur og fyrirh leðslur 
á vatnasvæði Þ verár og M arkarfljóts.

F rá  fjárhagsnefnd.

Nefndin sendi vegam álastjóra frv. þetta til a thugunar, og er um sögn hans um 
það b irt hér. I sam ræm i við tillögur hans leggur nefndin til, að frum varpið  verði 
sam þykkt með eftirfarand i

BREYTINGUM.
I. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

1. gr. laganna verði þannig:
T il þess að bæ ta sam göngur uin vatnasvæði Þ verár og M arkarfljó ts í Rang- 

árvallasýslu  og varna skem m dum  af ágangi Vatns, skal gera þessi m annvirk i:
1. N auðsynlegar fy rirh leðslu r til þess að veita M arkarfljó ti, Álum, Affalli og 

Þverá að M arkarfljó tsbrú .
2. N auðsynlegar endurbæ tur og lenging varnargarðsins h já  Seljalandi til varn ar 

landspjöllum  u n d ir E yjafjöllum .
3. V arnargarð fy rir  innan  B arkarstaði, ef nauðsynlegt þykir.
4(. N auðsynlegar fy rirh leðslu r og ö nnur m annvirk i til v a rn ar y íirvofandi stór- 

felldum  skem m dum  á vatnasvæ ðinu að dómi a tv innum álaráðherra.
5. F lóðgáttir til áveitu, þar sem öruggt er og nauðsyn  þykir.

II. Á eftir 1. gr. frv. kom i ný grein, sem verður 2. gr., svo hljóðandi (og brevtist
greinatala frum v. eftir þ v i ) :

4. og 5. inálsgr. 2. gr. laganna orðist svo:
R íkissjóður kostar að öllu levti m annvirk i þau, sem talin  eru í 1. gr. 1. og

2. lið.
R íkissjóður kostar að % hlutum  m annvirk i þau, sem talin  eru í 3. lið, eu 

sýslufélag R angárvallasýslu að 1X8 hluta.
R ík issjóður kostar að % h lutum  fy rirh leðslu r og ö nnur m aunvirki, sem 

talin eru i 4. og 5. lið, og sýslufélag R angárvallasýslu að % hluta.

Alþingi, 7. jan . 1943.

Asg. Ásgeirsson, Jón  Pálm ason, Ingólfur Jónsson, 
form . fundaskr. frsm .

E inar Olgeirsson. Skúli Guðm undsson.



Fylgiskjal I.

VEG A MÁLAST JÓRINN 
Reykjavík, 14. des. 1942.

Með bréfi, dags. 26. f. m„ sendi h á ttv irt fjárhagsnefnd  neðri deildar Alþingis 
m ér til um sagnar frum varp  til laga um  breyting  á lögum nr. 27 23. jún í 1932, um sam- 
göngubæ tur og fy rirh leðslu r á vatnasvæði Þ verár og M arkarfljóts.

Síðan lög þessi voru sett, hafa, auk b rú n n a  á M arkarfljót, Ála, Affall og Þverá, 
verið gerð þessi m annvirk i:

1. V arnargarðu r fy rir M arkarfljó t ú r Dímon að M arkarfljó tsbrú , 2000 m. langur.
2. V arnargarður austan  M arkarfljó tsb rúar, 160 m. langur.
3. V arnargarður fy rir Ala norðan við Dímon, 660 m. langur.
4. VTarn arg a rð u r fy rir  Ala norðar á evrunum , 1150 m. langur.
5. V arnargarður fy rir  Affall, 380 m„ fu llgerður að m estu og 160 m. að nokkru  levti.

G arður þessi á að verða 2000 m. langur.
6. V arnargarður fy rir  Þverá h já  H áainúla, gerður efsti kaflinn, 200 m. langur. Full-

gerður ú þessi garðu r að verða 2300 m. langur.
7. Seljalandsgarður lengdur uin 300 nietra. E r hann  nú 1520 m. langur, en fyrir-

hugað að lengja h ann  enn um  1200 m etra.
8. N okkrar endurbæ tu r á D júpósfyrirh leðslu .

K ostnaður við fy rirh leðslu r þessar er g re iddur þannig:

R ík issjóður .............................................................. kr. 387 156.58
Sýslufélag R angárvallasýslu ............................ — 13 872.34

Sam tals kr. 4Ú1 028.92

A ðaltilgangur laganna er að bæla saingöngur uin vatnasvæðið og varna skemmd-
uni af ágangi vatns með því að veita Þverá, Affalli, Álum og M arkarfljó ti að M arkar- 
iljó tsbrúnni.

T il þess að ná honum  eru  þessi m annvirk i enn ógerð:
1. A ffallsgarður um  1600 m etrar.
2. Þ verárgarðu r um 2100 m etrar.
3. Seljalandsgarður um  1200 m etrar.
1. F lóðgáttir í Þverár-, Affalls- og Álagarða.

Með verðlagi á vinnu og efni 1939 nem ur kostnaðaráæ tlun  um þessi m annvirki 
um 450 þús. kr. Sam kvæm t gildandi lögum á sýslan að greiða % h lu ta  kostnaðar 
Þ verárgarðs og Seljalandsgarðs og % h lu ta  kostnaðar flóðgáttanna, og var sá kostn- 
aður með sam a verðlagi áæ tlaður um  35 þús. kr. Þá ber og sýslunni að greiða við- 
haldskostnað sömu m annv irk ja  í sam a hlutfalli.

Með núgildandi verðlagi má vænta, að kostnaðurinn  allt að því fim m faldaðist 
eða yrði y fir  2 m illj. k r„  og kæmi þá í h lu t sýslufélagsins nálægt 175 þús. kr.

E ins og nú er koinið verðlagi á vinnu, verður að leggja áherzlu á að vinna verkið 
með vélum m eir en verið hefur, og má þá vænta, að beinn kostnaður g'eti þá orðiö 
nokkru  lægri.

Þ a r sem hvorki verðlag á fasteignum  eða tek ju r sýslusjóðs hafa vaxið neitt 
svipað og áæ tlaður kostnaður, er sýnt, að grundvöllurinn  und ir þátttöku  sýslufélags- 
ins hefu r algerlega raskazt.

Þá bæ tist og h ér við, að svo getur farið, að m jög æskilegt þyki að gera frekari 
v arn ir til þess að forðast skem m dir af ágangi vatns á vatnasvæ ðinu en þær, sem hér 
liafa verið taldar, til þess að verja ein stakar ja rð ir, og er þá sérstaklega á tt við F ljó ts- 
hlíðina innan  H áam úla eða jafnvel vestan M arkarfljó ts neðan við brúna. V arnar- 
garð vestan M arkarfljó ts tel ég þó litt fram kvæm anlegan vegna kostnaðar, að



m innsta kosti fy rst um sinn, m iðað við verðm æti þe irra  jarða , sem verða í hæ ttu 
vegna vatnságangs, og verði því að bíða, þ a r til öðrum  varn arm an n v irk ju m  er lokið.

1 frum varpi því, er liggur fy rir, er sýslusjóður losaður við a llar kvaðir um 
greiðslu kostnaðar við nýbvggingar og viðhald, en rík issjóði gert að greiða hann  að 
öllu. Mér þyk ir hér fu lllangt gengið, en vil fa llast á, að rik issjóður greiði að öllu 
kostnað við Þ verárgarð  og Seljalandsgarð, svo sem þegar var ákveðið um Affalls- 
garðinn í lögum nr. 71 7. m aí 1940.

Kem ur þá til um  þátttöku  sýslunnar í greiðslu kostnaðar við flóðgáttir og' varn- 
argarða, sem annars staðar kynnu að verða gerðir til varn ar skem m dum , svo sem í 
ínn-H líðinni, svo og viðhald D júpósfyrirh leðslunnar. Legg ég til, að greiðsla sýsl- 
unnar verði ákveðin Vi h lu ti kostnaðar við þessi inannvirk i, og er það sam a h lu tfall 
og venja hefu r verið að hlutaðeigendur greiði, er svipað stendur á og hér. Mun sá 
h lu tu r ekki verða m jög tilfinnanlegur.

1 sam ræm i við þessa tillögu m ína hef ég endursam ið frum varp  það, er fy rir 
iiggur. Tel ég ré tt að b rev ta 1. og 2. gr. laganna frá  1932 og fella ú r  ákvæ ðin um  bygg- 
ingu b rú a  og vega, sem síðan eru  kom in í vegalög og því óþörf hér.

Legg ég til, að frv. verði þannig:

1. gr-
1. gr. laganna orðist svo:
Til þess að bæ ta sam göngur um  vatnasvæði Þ verár og M arkarfljó ts í Rangár- 

vallasýslu og v arna skem m dum  af ágangi vatns skal gera þessi m annv irk i:
1. N auðsynlegar fy rirh leðslu r til þess að veita M arkarfljó ti, Alum, Affalli og Þverá

að M arkarfljó tsbrú .
2. N auðsynlegar endurbæ tur og lenging varnargarðsins h já Seljalandi til varnar

landspjöllum  u nd ir Eyjafjöllum .
3. N auðsynlegar fy rirh leðslu r og önnur m annvirk i til v a rn ar yfirvofandi stórfelld-

um  skem m dum  á vatnasvæ ðinu að dómi atv innum álaráðherra.
4. F lóðgáttir til áveitu, þar sem öruggt e r og nauðsvn þykir.

2. gr.
2. gr. laganna orðist svo:
R íkissjóður kostar að öllu m annvirk i þau, sem ta lin  eru  í 1. gr. 1. og 2. lið. Ríkis- 

sjóður ko star að % h lu tum  fy rirh leðslu r og ö nnur m annvirki, sem ta lin  eru í 3. og
4. lið, en sýslufélag R angárvallasýslu  að % hlu ta .

Geir G. Zoéga.
Fylgiskjal II.

VEGAMÁLASTJÓRINN 
Revkjavík, 15. des. 1942.

Þverárfyrirh leðsla .
í fram haldi af bréfi m ínu, dags. 14. þ. m„ skal ég að gefnu tilefni upplýsa 

jietta:
Innan H áam úla í F ljó tsh líð  eru  aðeins 2 jarð ir, R arkarstað ir og F ljó tsdalur, 

og liggja þær báðar, en þó eins og nú er kom ið sérstaklega B arkarstað ir, u nd ir 
skemmdum af landbroti frá  Þverá. Var í haust gerð m æling og áæ tlun uin fyrir- 
hleðslu til varn ar frekara  landbro ti á B arkarstöðum . Þ arf þar m innst 280 m. Iangan 
'  arnargarð  um svonefnt Viðargil, svipaðan eins og stú f þann, sem gerður var 1939 
fram  af H áam úla og kostaði þá 200 m. langur um 18 þús. kr.

Næst undanfarin  á r hefu r orðið m ikið landbrot, sérstaklega á B arkarstöðum , 
og h o rfir nú svo, að ef b jarga  á þ a r því landi, sem enn er óeytt, verði að gera garð 
þennan þegar í vetur eða vor, þ ar eð ella má vænta þess, að það verði of seint. En



jafnvel jió hæ tt verði á að spara nokkuð g rjó t á han n  fy rst í stað, vegna þess hve 
verkalaun eru  nú há, þá m un kostnaður fa ra  nokkuð fram  ú r 100 þús. k r. Sarn- 
kvæm t tillögu m inni í fv rra  bréfi m undi h lu tu r sý slunnar fa ra  nokkuð fram  ú r 
25 þús. kr. Þessi eina jö rð  getur vitanlega ekki borið nerna lítinn  h lu ta  þessa fram - 
lags og yrði því að ja fn a  honum  að m estu á sýslufélagið. H vernig sýslunefnd tæki 
í það, læt ég ósagt, en með tilliti til þess, að sýslufélagið er leyst undan  fram lagi 
til a llra  aðalvarnanna, má ])ó telja ekki óliklegt, að sýslan og F ljó tsh líðarh reppur 
sérstaklega féllist á, að þetta væri ekki ósanngjarn t.

N efndinni til a thugunar vil ég þó sk jó ta  því hér fram , að hugsanlegt væri að fara  
hér meðalveg og bæ ta við 2. gr. eins og h ú n  er orðuð h já  m ér: „ . . .  þó skulu  sömu 
aðilar greiða kostnað við varnargarð  innan  við B arkarstaði, ef til kem ur. að %
og y%“.

Um aðrar sérstakar landvarn ir er ekki að ræða, að m innsta  kosti á næ stúnni, 
og því síður ef unnið verður með ríflegum  fjárveitingum  að aðalvörnunum  á næstu 
órum.

Að því er flóðgáttirnar snertir, þá eiga þ a r svo m argar ja rð ir  h lu t að m áli, að 
ekki æ tti að valda örðugleikum  að ja fn a  þeim kostnaði á hlutaðeigendur, jafnvel 
þó hann  fæ ri upp í 15—20 þús. kr. í h lu t sýslufélagsins.

V irðingarfyllst,
Geir G. Zoega.

F járhagsnefnd  neðri deildar Alþingis, Reykjavík.


