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um frv. til laga urn vitabyggingar.

Frá samgöngum álanefnd.

Háttv. efri deild hefir breytt frv. þessu allm ikið að búningi og efni, jafn- 
vel gengið svo langt að raska aðaltilgangi þess, að stefnumarka framkvæmdir 
vitabygginga, láta vitamálastjórn sem óháðasta um byggingar vita og niðurröðun 
þeirra, sem og að afstýra óþörfu  og tafsömu reiptogi á Alþingi um byggingar ein- 
stakra vita, — eða að kom a líkri skipun á um vitabyggingar sem brúabyggingar.

Samgöngumálanefnd lítur svo á, að m eö þvi að binda fram kvæm d vita- 
bygginga hvert sinn við fjárlagaákvæði, svo sem háttv. efri deild leggur til, sje í 
raun og veru engin breyting ger á núverandi skipulagi m eð lögfestingu frum- 
varpsins, og lögfestingin þá allsendis óþörf. Hins vegar álitur hún sem fyr, að 
þegar bygging vitanna er bundin við tiltölulega langt árabil, þá sjeu eðlilegar og 
nauðsynlegar höm lur settar því, að ráðist verði i stærri fram kvæm dir en efni leyfa.

Nefndin er þó eigi að öllu sammála um m eðferð frumvarpsins. Telja 
sumir rjettast, að frum varpið falli niður, en meiri hlutinn að þvi verði breytt. 
Sam kom ulag er þó um að bera fram að eins eitt nefndarálit.

. Meiii hlutinn vill færa frum varpið aftur að mestu leyti i þann búning, 
er það hafði áður frá háttv. neðri deild, og ræður henni þvi til að samþykkja 
það með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Aftan við 2. gr. komi svo hljóðandi 3. grein:
Til byggingar vita þeirra og þokulúðurstöðva, sem talin eru í 2. gr., til 

sjómerkja og endurbóta eldri vitum, samkvæmt 1. gr., og til annara m ann- 
virkja, er að þvi lúta, heimilast ríkisstjórninni að taka nauðsynleg lán á 
ábyrgð rikissjóðs, er endurgreiðist á 20—30 árum, og miðist fram kvæm dir 
við það, að byggingu vita þeirra og þokulúðurstöðva, sem talin eru i 2. gr., 
verði lokið á 12— 16 árum. Vitalánum þessum skal haldið utan v ið  önnur 
lán ríkissjóðs, en vexti og  afborganir af þeim skal telja í hvers árs fjárlögum.



2. 3. gr. verði 4. gr.

3. Ný 5. gr. verði þannig:
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1924.

Alþingi, 7. apríl 1923.

Sveinn Ólafsson, Sigurður Stefánsson,
form . og frsm. m eð fyrirvara.

Hákon Kristófersson, Lárus Helgason, Pjetur Þórðarson,
með fyrirvara.

Þorsteinn Jónsson, Magnús Jónsson.
ritari.


