
sþ. 642. Nefndarálit [73. mál]
um till. til þál. um brottnám loftskeytaslanganna á Melunum við Reykjavík.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefur rætt þessa tillögu á nokkrum fundum og leitað álits flugráðs og
Þorsteins Jónssonar flugmanns um nauðsyn þess að flytja burtu loftskeytastangirnar
á Melunum. Var einróma álit þeirra, að fluginu stafi mikil hætta frá stöngunum og
hægt verði að auka öryggi við lendingar á flugvellinum í Reykjavík með því að full-
gera stefnuvitann á Seltjarnarnesi. En til þess að sá viti geti komið að notum, verða
loftskeytastangirnar að flytjast brott.

Fjárveitinganefnd leggur áherzlu á, að stangirnar verði fluttar burt á þessu
ári og að samkomulag náist milli flugráðs og landssímans um kostnaðinn á grund-
velli þess erindis, sem fjárveitinganefnd var sent frá póst- og símamálastjóra, dags.
17. jan. s.L, og birt er hér með sem fylgiskjal. Nefndin ætlast til, að sá ráðherra,
sem er yfirmaður þessara stofnana, beiti sér fyrir því, að verkið verði framkvæmt
á þessu ári.

Með tilvísun til ofanritaðs leggur nefndin til, að tillagan verði samþykkt með
eftirfarandi

BREYTINGU:
Tillgr. skal orða svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að stuðla að því, að samkomulag náist

milli landssímasljóra og flugráðs um að flytja á þessu án loftskeytastangirnar burt
af Melunum við Reykjavík.

Alþingi, 7. febr. 1951.

Gísli Jónsson,
form.

Karl Kristjánsson.
Pétur Ottesen.

Helgi Jónasson,
funda skr.

Halldór Ásgrímsson.
Hannibal Valdimarsson.

Ingólfur Jónsson,
frsm.
Jónas G. Rafnar.

Ásmundur Sigurðsson.



Fylgiskjal I.

PÚST- OG SíMAMÁLASTJÚRNIN
17. jan. 1951.

Með bréfi, dags. 7. des. 1950, hafið þér, herra fjárveitinganefndar-formaður,
óskað umsagnar um þingsályktunartillögu um brottnám loftskeytastanganna á Mel-
unum í Reykjavík, 73. mál, 70. löggjafarþing, 1950.

Mál þetta hefur alllengi verið til meðferðar, athugunar og umræðna milli flug-
ráðs og póst- og símamálastjórnarinnar. Er þetta allflókið mál og örðugt skjótrar
úrlausnar án mikils tilkostnaðar og mikilla óþæginda, enda verður að taka tillit til
margs, því ekki má lækkun eða niðurrif loftskeytastanganna á Melunum verða til
þess að rýra hina víðtæku þjónustu strandarstöðvarinnar i Reykjavík, sem er hin
þýðingarmesta á ýmsa lund, ekki sízt til öryggis siglingum báta og skipa hér við
land, né heldur til þess að hindra eða takmarka framþróun þessarar þjónustu.

Síðastliðið haust, eða nánar tiltekið 11. okt. 1950, komu þeir Einar Pálsson
skrifstofustjóri landssímans og Gunnlaugur Briem yfirverkfræðingur landssímans
fram með nýja álitsgerð og uppástungur til lausnar á málinu it grundvelli, sem ekki
krafðist stórra fjárútláta frá ríkinu. Var álitsgerð þessi send bæði póst- og símamála-
ráðherra, sem jafnframt er flugmálaráðherra. svo og formanni flugráðs. Hinn 13.
des. 1950óskaði svo ráðherra, að póst- og símamálastjórnin og flugráð tækju málið
til meðferðar og sameiginlegra samninga ásamt öðrum atriðum, sem ástæða þætti til.
Síðan hafa viðræður og samningar staðið yfir, en er ekki lokið ennþá. Er þó óhætt
að segja, að forustumenn beggja þessara stofnana hafa einlægan áhuga og viðleitni
til að koma sér saman um heppilega lausn þessara mála, og er þess vænzt, að brátt
verði sameiginlegur viðunandi grundvöllur fundinn. Gera má þó ráð fyrir, að ríkis-
sjóður þurfi ef til vill - að minnsta kosti til bráðabirgða - að leggja fram nokkurt
fé í þessu skyni. Strax og náðst hefur samkomulag um lausn þessara mála, sem
ráðherra getur fallizt á, mun nefndinni verða látin í té umsögn og tillögur.

Virðingarfyllst.
Guðmundur Hlíðdal.

Einar Pálsson.
Til formanns fjárveitinganefndar Alþingis,
hr. Gísla Jónssonar alþingismanns, Reykjavík.

Fylgiskjal II.

FLUGRÁÐIÐ Reykjavík, 13. desember 1950.
Með tilvísun til bréfs fjárveitinganefndar, dags. 7. þ. m., varðandi þingsálykt-

unartillögu um brottnám loftskeytastanganna á Melunum, sendir flugráð hér með
eftirfarandi útdrátt úr fundargerð sinni þ. 11. þ. m.:

,,7. Lagt fram bréf frá fjárveitinganefnd Alþingis, dags. 7. des., þar sem óskað
er umsagnar flugráðs um brottnám loftskeytastanganna á Melunum. Í þessu sam-
bandi vill flugráð taka fram eftirfarandi: Þar eð komið hefur fram á fundum, sem
haldnir hafa verið um málið, að nauðsynlegt sé vegna öryggis flugsins að lækka
loftskeytastengurnar það mikið, að Landssíminn telji notagildi þeirra allverulega
skert, telur flugráð einlægast, að flugmálaráðherra fyrirskipi nú þegar brottflutning
þeirra, enda hefur Landssíminn nýlega boðizt til slíks flutnings með vissum skilyrð-
um, sem nær eingöngu eru fjárhagslegs eðlis."

Agnar Kofoed-Hansen.

Til fjárveitinganefndar Alþingis, Reykjavík.


