
Ed. 545. Nefndarálit [46. mál]
um frv. til laga um ný orkuver og nýjar orkuveitu l' rafmagnsveitna ríkisins.

Frá iðnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. ásamt þeim gögnum, sem fylgdu því í greinargerð
og einnig umsögn raforkumála stjóra frá 23. nóv. s.l., sem birt er í nál. iðnaðar-
nefndar Nd. á þskj. 279, en þar er bent á, að mjög vafasamt sé, hvort rétt sé að fara
inn á þá braut, sem hér er farið inn á, að ríkið taki að sér að koma upp hinum
smærri virkjunum, eins og hér er ætl azt til að gert verði, í stað þess að láta héruðin
sjálf annast þetta verkefni undir ákvæðum raforkulaganna. Hefði nefndin út af
fyrir sig vel getað fallizt á þetta sjónarmið raforkumálastjóra, ef ekki hefði annað
komið hér til. í fyrsta lagi hefur Alþingi þegar horfið frá þeirri stefnu, sem mörkuð
var í upphafi og raforkumálastjóri bendir á, þegar samþykkt eru lög nr. 92 5. júní
1947 um nýtt orkuver og nýjar orkuveitur, og síðar lög frá 7. maí 1949, einnig um
ný orkuver og orkuveitur; er því ekki með þessu frv. verið að marka neinar nýjar
stefnur, heldur aðeins haldið lengra á þeirri braut, sem lagt var inn á með fyrr-
nefndum lögum. Væri það engan veginn verjandi að neita nú þeim héruðum, sem
hér um ræðir, um sams konar hlunnindi og sjálfsagt þótti að veita öðrum héruðum
1947 og 1949. Í öðru lagi er sýnt, að þeim veitum, sem hér um ræðir, verður úr því
sem komið er ekki komið upp á annan hátt en þann, sem frv. mælir fyrir um, eða
a. m. k. ekki á meðan fjármálaástandið er óbreytt í landinu.

Nefndin er því sammála um að leggja til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 22. jan. 1951.

Gísli Jónsson, Rannveig Þorsteinsdóttir, Páll Zóphóníasson.
form., frsm. fundaskr.

Jóhann Þ. Jósefsson. Steingrímur Aðalsteinsson.


