
sþ. 785. Nefndarálit [132. mál]
um till. til þál. um ljósvita og skýli á Faxaskert.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefur rætt tillöguna og sent hana vitamálastjóra til umsagnar. Er um-
sögnin birt hér með sem fylgiskjal. Telur vitamálastjóri, að aðrar framkvæmdir í
vitamálunum séu meira aðkallandi en þetta verk, enda sé það einnig álit þeirrar
nefndar, sem samkvæmt lögum gerir tillögur um vitabyggingar í landinu á hverj-
um tíma.

Það er ljóst, að slys það. sem nýlega varð við Faxasker, stafaði ekki af því, að
viti var ekki á staðnum, heldur af allt öðrum ástæðum, og hefði viti þar ekki getað



á neinn hátt fyrirbyggt slysið. Hitt má vel vera, að skipbrotsmannaskýli hefði getað
orðið þeim mönnum til bjargar, sem komust þar lifandi á land, ef það hefði verið
þar til staðar.

Samkvæmt lauslegri áætlun vitamálastjóra er talið, að framkvæmd þáltill. í heild
mundi kosta 300-350 þús. kr. Hins vegar liggja engar upplýsingar fyrir um það,
hver kostnaður myndi verða af því að byggja aðeins skipbrotsmannaskýli á Faxa-
skeri. Nú er það vitað, að Slysavarnafélag íslands hefur sýnt mjög lofsverðan
áhuga á því að koma upp skipbrotsmannaskýlum víðs vegar á landinu, og væri
æskilegt, að haft væri samráð við þá stofnun um þetta mál, áður en ákvörðun sé
tekin af Alþingi um það atriði.

.Jafnfjarstætt virðist að leggja :300-1100 þús. kr. í vita byggingu á þessum stað
án meðmæla vitamálastjóra.

Nefndin leggur því til, að þáltill. verði afgreidd með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Í trausti þess, að ríkisstjórnin láti fara fram athugun á þvi, hvað kosta muni að

koma upp fullnægjandi skipbrotsmannaskýli á Faxaskeri, og hafi fullt samráð við
Slysavarnafélag Íslands um allt það, er snertir undirbúning málsins, og leggi síðan
niðurstöður þeirra athugana fyrir næsta Alþingi, tekur þingið fyrir næsta múl ú
dagskrá.

Alþingi, 15. maí 1950.
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Fylgiskjal.

VITA- OG HAFNARMÁLASTJORINN
Reykjavík, ~" maí 1!li)O.

Með bréfi dags. 19. f. m. hefur háttvirt Ijúrveifinganef'nd Alþingis óskað um-
sagnar minnar um tillögu til þingsályktunar um ljósvita og skýli it Faxaskerl við
Vestmannaeyjar, á þskj. 478, og skal ég Í tilefni af því leyfa mér að taka fram
eftirfarandi:

Í lögum nr. 43 19. júní 1933, um stjórn vita múla og vitabygginga. er gert l'úð
fyrir, að -viti verði reistur á Faxaskeri.

En samkvæmt heimild í 10. gr. þessara sömu laga var á sinum LÍma ákveðið,
að vitinn, sem ákveðið var að reisa á Faxasker-i og að verulegu leyti átti að vera
til að lýsa leiðina vestur með eyjunum, yrði reistur it Þrldrang, og tel ég mig
mega fullyrða, að allir aðilar hafi unað þeim múla lokum vel, þar sem vitinu Ú'
Þrídrang fullnægði miklu betur þessari leið vestur fyrir eyjar en Faxnskersviti
hefði gert. Síðan hefur enginn orðað vita fl Faxaskeri fyrr en nú eftir hið hönnu-
lega sjóslys, er varð við skerið í vetur. Eftir þeim upplýsingum, sem fyrir liggja.
virðist sem þetta slys mundi jafnt hafa átt sér stað, hvort sem viti hefði verið ú
skerinu eða ekki. Hitt virðist aftur Iíklegt, að þeir menn, sem upp it skerið björg-
uðust úr hinu sökkvandi skipi, mundu ef til vill hafa komizt lífs af, ef skýli eða
afdrep, hefði þar verið með sæmilegum búnaði, og hefði það því -~ í þessu tilfelli
-'- komið að meiri notum en vitaljósið eitt.

Nú stendur þannig :1, að vitamálaskrifstofan á í smiðum fjölda vita, sem ljós-
tæki hafa ekki fengizt i, og tel ég það þurfa að ganga fyrir öllu að fá þessi læki
heim og koma þeim fyrir, svo að þessir vitar korni að gagni. Þessi tæki kosta .•
samtals um 400000 sænskar krónur, svo að upphæð sú, sem nú er ætluð til vitu-
hyggingaú fjárlagafrumvarpinu hrekkur hvergi nærri til þess.

Vitanefndin hef ut' nýlega haldið fund og orðið sammúla um að leggja til, að
öflun þessara tækja verði látin ganga fyrir öllu. Verði hins vegar veitt svo mikið
fé til vitabygginga, að atgangur verði, þegar þessi tæld hafa verið keypt, leggur
nefndin til, að næst þar á eftir komi bygging radíóvita ii Dalatanga og síðan end-
urbygging Langanesvitans.

Faxaskersvitinn sem slíkur er því ekki i fremstu röð hvað vitahyggingur snertir
samkvæmt tillögum nefndarinnar.

Kostnaðaráætlun hefur ekki verið gerð fyrir vita á Faxaskert. en ætla má
samkvæmt reynslu, að vitinn mundi ekki kosta undir 300-- -3S0 þús. kr. með ljós-
tækjum, því að allhúr þyrfti hann að vera til að koma að fullum nolum.

Emil Jónsson,

Til f'júrveltingunefndar Alþingts.


