
Ed. 477. Nefndarálit
um till. til þál. um rannsókn á rafveituskilyrðum  í Mývatnssveit.

F rá  iðnaðarnefnd.

Nefndin sendi till. rafm agnseftirliti ríkisins til umsagnar. E ftir að n. hafði 
borizt svar rafm agnseftirlitsins, ræddi hún málið á fundi sinum á ný og varð sam- 
mála um að mæla með þvi, að till. verði samþ., en leggur til, að tillgr. orðist svo:

Efri deild Alþingis ályktar að fela ríkisstjórninni að láta kunnáttumenn, sem 
eru i þjónustu rikisins, rannsaka á næsta ári kostnað við að leiða rafmagn frá 
Laxárvirkjuninni eftir Laxárdal til allra bæja i Laxárdal og Mývatnssveit og leggja 
skýrslu um málið fyrir Alþingi.

Umsögn rafm agnseftirlitsins er prentuð hér á eftir sem fylgiskjal.

Alþingi, 20. nóv. 1943.

Guðm. í. Guðmundsson, Páll Hermannsson, Gísli Jónsson. 
form. fundaskr., frsm.

Fylgiskjal.

RAFMAGNSEFTIRLIT RÍKISINS
Reykjavík, 17. nóv. 1943.

Með bréfi, dags. 12. jj. m., hefur iðnaðarnefnd efri deildar Alþingis óskað um- 
sagnar rafm agnseftirlits ríkisins um tillögu til þingsályktunar um rannsókn á raf- 
veituskilyrðum í Mývatnssveit.

í rannsóknum  þeim, sem rafm agnseftirlit ríkisins hefur með höndum sam- 
kvæmt þingsályktun frá 4. sept. 1942, er m. a. innifalið að rannsaka skilyrði fyrir 
rafveitum um sveitir landsins. Ekki hefur verið gert ráð fyrir, að í þessari rann- 
sókn yrðu gerðar nákvæmar áætlanir um veitur um allar sveitir, en rafmagnseftir- 
litið hefur hugsað sér að taka fyrir nokkrar sveitir, sem talizt gætu allgóð sýnis- 
horn, og gera allýtarlegar áætlanir um veitur um þær. Sem dæmi mætti nefna Fló- 
ann á Suðurlandsundirlendinu, þar sem bæir standa dreift um svæði, sem er 
nokkurn veginn jafn t að breidd og lengd, og sveitir Eyjafjarðar fram an Akureyrar, 
þar sem bæir standa allþétt, en að kalla má i röð eða röðum eftir línu.

Mývatnssveit er að vísu að ýmsu leyti sérstæð, en rafm agnseftirlitinu virðist 
ekki illa til fallið, að í rannsókn þessari yrði einnig gerð allýtarleg áætlun urn raf- 
veitu um hana. Byggðin er að vísu nokkuð dreifð í kringum  vatnið, en margbýli 
er á flestum bæjum, og heimilin eru óvenjulega mannmörg í samanburði við aðrar 
sveitir.

Rafmagnseftirlitið gerir ekki ráð fyrir, að þær áætlanir um veitur um sveitir, 
sem hér hefur verið minnzt á, verði gerðar fyrr en einhvern tím a á næsta ári, og 
teldi eftirlitið hentugast, að áætlun um rafveitu um Mývatnssveit yrði gerð þá um 
leið.

Virðingarfyllst.

Jakob Gíslason.

Til iðnaðarnefndar efri deildar Alþingis.


