
sþ. 425, Nefndarálit
um till. til þál. um ábyrgð á rafveitulánum fyrir Keflavíkurhrepp og Njarðvíkur-
hrepp.

Frá fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd hefur haft tillögu þessa til meðferðar á nokkrum fundum
og enn fremur leitað álits forstöðumanns rafmagnseftirlits ríkisins um tillöguna.

Hinn 12. nóvember 1943 var samþ. á Alþingi þingsályktunartillaga, þar sem
ríkisstjórninni var heimilað að verja úr ríkissjóði allt að einni milljón króna til
kaupa á efni í langlínu til Keflavíkur ásamt aðalspennistöðvum og háspennuveitu
um kauptúnið. Ríkisstjórnin hefur notað heimildina og keypt efni það, er um ræðir
í tillögu þessari.

Í framhaldi af þessu hefur ríkisstjórnin, er hún hafði fengið til þess samþykki
miðstjórna stjórnmálaflokkanna, ákveðið að láta gera háspennuveituna og verja til
þess fé úr ríkissjóði. Hins vegar er svo um samið, að íbúar Keflavíkur- og Njarð-
víkurhreppa leggi á sinn kostnað innanhreppskerfi rafveitunnar. og er kostnaður
við þær framkvæmdir í báðum hreppunum áætlaður 1500000 krónur.

Eftir upplýsingum, sem fjárveitinganefnd hafa borizt frá forstöðumanni raf-
magnseftirlits ríkisins, er gert ráð fyrir, að kostnaðurinn við lagningu háspennu-
Jínunnar og aðalspennistöðvar, sem ríkissjóður samkvæmt framansögðu stendur
straum af, muni nema um tveim millj. króna.

í þessu sambandi þykir fjárveitinganefnd ástæða til þess að vekja athygli á
því, að hin formlega heimild Alþingis til handa ríkisstjórninni til aðgerða í þessu
máli er bundin við það eitt að verja allt að einni millj. króna til efniskaupa í
veituna. Ríkisstjórnin hlýtur því, áður en langt um líður, að afla sér formlegrar
heimildar til þess að verja úr ríkissjóði því fé, sem vantar til að ljúka verkinu.
Auk þess lítur fjárveitinganefnd svo á, að eðlilegra sé, ef hér er ekki aðeins um
bráðabirgðaráðstöfun að ræða, að þessari framkvæmd sé skipað með lögum.

Hvað viðkemur efni þessarar tillögu, að ríkisstjórninni sé heimilað að áhyrgj-
ast allt að 1500000 króna lán, er Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppar ætla að taka
til þess að standast kostnað af innanhreppskerfi rafveituimar, þá leggur fjárveit-
inganefnd það til, að heimild þessi verði veitt.

Um allflestar stærri rafmagnsframkvæmdir er því þannig varið, að grípa hefur
þurft til rikisábyrgðar, og hefur þá verið sá háttur hafður á, að ábyrgðin hefur
einnig verið látin ná til kostnaðar við innanhrepps- eða innanbæjar kerfin. Er
ábyrgð þessi því, hvað þetta snertir, í samræmi við það, sem áður hefur gerzt í
þessum málum.

Alþingi, 11. október 1944.
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