
Ed. 472. Nefndarálit
imi frv. til 1. uin breyt. á 1. nr. 98 14. maí 1940, um eignar- og notkunarrétt jarðhita.

F rá  allsherjarnefnd.
Nefndin hefur athugað frv. og mælir meiri hlutinn með, að það verði sam- 

þykkt með nokkrum  breytingum, en Bernharð Stefánsson og Guðmundur í. Guð- 
mundsson taka fram, að þeir mæli með frv. óbreyttu.

Nýmæli frv. um, að ríkissjóður greiði helming kostnaðar við jarðhitaboranir 
fyrir bæjar- og sveitarfélög', þykir sanngjarnt. En ekki er ástæða til að binda þá 
greiðslu því skilyrði, að rikið eigi borana. Ef boranirnar eru gerðar undir full- 
nægjandi eftirliti, er jafnsjálfsagt, að þær boranir, sem bæjar- og sveitarstjórnir 
láta sjálfar framkvæma, séu styrktar úr ríkissjóði, enda sé sömu skilyrðum að 
öðru leyti fullnægt. Þá væri einnig mjög ósanngjarnt, ef einungis þær boranir, 
sem hér eftir fara fram, væri styrktar ú r  ríkissjóði. Ahættan hefur einmitt verið 
mest við þær boranir, sem þegar hafa verið framkvæmdar eða nú eru í framkvæmd. 
Með þeim framkvæmdum hefur verið unnið brautryðjendastarf, sem öllum verður 
að gagni og m. a. veitir ómetanlega reynslu lil stuðnings við síðari aðgerðir. Þykir 
því rétt að styrkja þessar boranir einnig úr rikissjóði, og er þá eðlilegast, að ríkis- 
sjóðsstyrkur til þeirra sé greiddur, áður en stofnað er til nýrra  framkvæmda, ekki 
sízt þar sem allar þær jarðhitaboranir bæjar- og sveitarfélaga, sem þegar hefur 
verið ráðizt í og nokkra þýðingu hafa, standa enn yfir, og þvi nú mjög auðvelt að 
dæma um, hvort þær hafa verið á réttum  grundvelli reistar.

í samræmi við það, sem nú hefur verið sagt, leggur meiri hl. nefndarinnar til, 
að frv. verði afgreitt með svofelldum

BREYTINGUM.
Við 2. gr. b. (11. gr.)

1. Upphaf gr. orðist svo:
Kostnaður við jarðhitaboranir, sem framkvæmdar eru af bæjar- eða 

sveitarfélögum eða eftir tilmælum þeirra, greiðist að hálfu úr ríkissjóði.
2. Á eftir 2. mgr. gr. bætist ný mgr., svo hljóðandi:

Nú hefur bæjar- eða sveitarfélag þegar látið framkvæma slikar boranir, 
og skal þá kostnaður við þær einnig greiddur að hálfn úr ríkissjóði með sömu 
skilmálum og í 1. mgr. segir, enda telji ráðgjafarstofnun rikisstjórnarinnar, 
að boranirnar hafi verið rétt ráðnar.

Alþingi, 19. nóv. 1943.
Bjarni Benediktsson, Guðm. í. Guðmundsson, Bernh. Stefánsson. 

form., frsm. fundaslcr.
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