
Ed. 1045. Nefndarálit
um frv. til I. um byggingu raforkuveitu frú Hafnarfirði til Keflavíkur.

Frá fjárhagsnefnd.

Frv. þetta er stjórnarfrumvarp og var lagt fyrir deildina i fyrri hluta októ-
bermánaðar s. l. Forsaga málsins er í stytztu máli þessi:

Alþingi 1943 veitti rtkísstj. heimild til að verja allt að 1 millj. kr. úr ríkissjóði
til kaupa á efni í langlínu frá Hafnarfirði til Keflavíkur. Arið eftir, 1944, leitaði
ríkisstj. álits þingflokkanna á því, hvort ríkið skyldi koma upp veitunni, og tjáðu
þeir sig því samþykka, að svo yrði gert. Gerði ríkisstj. síðan ráðstafanir til þess,
að verkið yrði hafið undir umsjón rafmagnseftirlits ríkisins.

Með frv. þessu er því leitað staðfestingar Alþingis a fyrirheiti þingflokk-
anna og þeim framkvæmdum, sem þegar hefur verið ráðizt í.

A síðastliðnu hausti bárust svo fregnir um, að fáanlegt mundi í Bandaríkj-
unum efni í Reykjanesveituna alla. Var þá borin fram í sameinuðu Alþingi tillaga
til þingsályktunar (þskj. 431, flm. Guðm, 1. Guðmundsson) þess efnis, að ríkis-
stjórninni skyldi heimilað að kaupa efni til að fullgera Reykjanesrafveituna. Fjár-
veitinganefnd hefur haft tillögu þessa til athugunar og leggur einróma til (þskj,
831), að hún verði samþykkt. Jafnframt bendir fjárveitinganefnd it, að rétt sé
að breyta frv. ilm Keflavíkurlínuna til samræmis við tillöguna, þar sem um sé
að ræða beint framhald þess verks, sem hafið var með lagningu hennar. Nefndin
hefur leitað álits forstöðumanns rafmagnseftirlits ríkisins um það, hvað ætla
megi, að þessar viðhótarframkvæmdir kosti. Telur hann, að kostnaðarauki við
framlengingu aðalorkuveitunnar um Suðurnes muni verða um 1200 þús. kr., eða
kostnaðurinn alls um 3 millj. kr.

Með tilvísun til framanritaðs leggur nefndin til (Bernh. Stefánsson var fjar-
staddur), að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Fyrri málsgr. greinarinnar orðist svo:

Ríkisstjórninni heimilast að koma upp á árinu 1945 rafveitu, aðalorku-
veitu, frá Hafnarfirði til Keflavíkur og Njarðvíkur, Grindavíkur, Gerða-,
Miðnes- og Hafnahreppa og annast rekstur hennar fyrst um sinn.

2. Við 3. gr. Í stað ,,1800000 kr." komi: 3 millj. króna.
3. Fyrirsögn frv. verði:

Frumvarp til laga um byggingu rafmagnsveitu frá Hafnarfirði til Kefla-
víkur og um Suðurnes.

Alþingi, 6. febr. 1945.
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