
Ed. 520. Nefndarálit [16. mál]
um frv. til 1. um áburðarverksmiðju.

Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.

Nefndin hefur athugað og rætt frumvarp þetta á fundum sínum og jafnframt
leitað umsagnar og skýringa fræðimanna þeirra, er unnu að undirbúningi frum-
varpsins. Var enginn ágreiningur um það í nefndinni, að setja bæri lög um verk-
smiðjuna, og vill undirritaður meiri hluti nefndarmanna, að lagasetningunni verði
stillt í það hóf', sem ætlazt er til samkvæmt frumvarpinu eins og það er komið frá
neðri deild. Hins vegar hefur minni hl. (ÁS) aðra skoðun um, hve stór verksmiðjan
skuli ákveðin o. s. frv., á líkan hátt og kom fram hjá minni hl. landbúnaðarnefndar
neðri deildar. Mun hann því vegna þeirrar sérstöðu skila sérstöku nefndaráliti.

Þótt meiri hl. nefndarinnar álíti samkvæmt framansögðu, að samþykkja beri
frv. óbreytt í meginatriðum frá því, sem það nú liggur fyrir, þykir þó rétt, að gerðar
verði á því nokkrar breytingar, engar stórvægilegar, og að nokkru leyti einungis til
skýringar og lútandi að formshlið frv. - Ætti að nægja, að gerð verði grein fyrir
þeim breytingum, er frv. kemur til 2. umræðu í deildinni.

Nefndin hefur eigi séð sér fært að mæla með því, að breytingartillaga sú, er
liggur fyrir á þskj. 412, um heimild til hlutafjáröflunar o. s. frv., verði felld inn í frv.

Þá vill nefndin taka það fram, að hún telur eigi réttmætt, að laun þau, er verk-
smiðjustjórninni verða ákveðin samkv. 4. gr., komi til greina fyrr en störf hefjast
og farið er að reisa verksmiðjuna. Áður en verklegar framkvæmdir byrja, verði þar
aðeins um þóknun að ræða, hærri eða lægri eftir því, hvernig undirbúningi verður
háttað.

Samkvæmt framanskráðu leggjum vér til, að frumv. verði samþykkt með þess-
um

BREYTINGUM:
1. Við 5. gr. Greinin orðist þannig:

Stjórn verksmiðjunnar ákveður, að fengnu samþykki landbúnaðarráðherra,
hvenær og hvar hún skuli reist. Skal það gert svo fljótt sem ástæður leyfa, en
áður skal þó hafa fengizt trygging fyrir nægri raforku og nægilegu fé til
greiðslu stofnkostnaðar.

2. Á eftir 12. (síðustu) gr. komi ný gr., svo hljóðandi:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

3. Síðast komi svofellt:

Ákvæði til bráðabirgða.
Kosning fyrstu verksmiðjustjórnar samkvæmt 4. gr. fer fram á þingi því, er

setur lög þessi, og gildir til ársloka 1952.

Alþingi, 4. apríl 1949.
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