
Nd. 331. Nefndarálit [88. mál]
um frv. til l. um hitaveitur utan Reykjavíkur.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og leitað álits nokkurra þeirra aðila, er málið
snertir, og eru þeir meðmæltir samþykkt frv. Nefndin telur, að viljað geti til, að
fleiri en einu bæjarfélagi eða hreppsfélagi henti betur að hafa samvinnu um hita-
veitu og sé því réttara, að lögin geri ráð fyrir slíku.

Þá er það kunnugt, að nú er að minnsta kosti ein hitaveita, sem félag hefur
gert og rekið í þágu almennings, og munu engir samningar milli þess og hlutað-
eigandi hreppsfélags um fyrirtækið. Nefndin álítur, að tryggja beri með þessum
lögum þeim, er gert hefur slíkt mannvirki og rekið það, sama rétt og bæjar- og
hreppsfélög hafa. Og jafnframt sé fyrir því séð, að hlutaðeigandi bæjar- eða sveitar-
félag geti eignazt fyrirtækið, ef ástæða þykir til þess.

Nefndin mælir með, að frv. verði samþ. með 'svofelldum

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Upphaf greinarinnar skal orða svo:

Ráðherra er heimilt að veita bæjar- eða hreppsfélögum - eða samtökum
þeirra - einkaleyfi, með þeim skilyrðum, sem lög þessi ákveða, til þess að
stofnsetja eða starfrækja hitaveitur, sem annist dreifingu eða sölu ...

2. Við 6. gr. Upphaf greinarinnar skal orða svo:
Nú vill bæjar- eða hreppsfélag - eða samtök þeirra - koma upp hitaveitu

samkv. 1. gr. og telur fjárhagslega afkomu fyrirtækisins ekki tryggða, nema
öll hús innan veitusvæðisins verði .. ,

3. Á eftir 7. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Nú hefur fyrir gildistöku laga þessara félag komið á hitaveitu í þágu al-

mennings og annazt rekstur hennar, og hefur félagið þá sömu réttindi og
skyldur samkvæmt þessum lögum sem bæjar- eða hreppsfélag væri.

Rétt á bæjar- eða sveitarstjórn að kaupa slíka hitaveitu eftir mati, ef
samkomulag næst ekki um verð mannvirkisins.
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