
Sþ. 793. Framhaldsnefndarálit
um frum v. til fjárlaga fyrir árið 1935.

F rá  m eiri hl. fjárveitinganefndar.

Þegar 2. umr. um  fjárlagafrum varpið  fór fram , voru nokkur atriði lá tin  
bíða til 3. umr. Skal nú nokkur grein gerð fy rir þeim.

Meiri hl. nefndarinnar hefir nú lagt til, að teknar verði upp í frum v. 
hæ kkanir á þeim  tekjustofnum , sem nú hafa verið afgreidd lög um, eða svo 
langt eru kom in í þinginu, að þau sýnilega ná fram  að ganga.

Þessar hæ kkanir eru af nefndinni, í sam ráði við fjárm álaráðherra , áætl- 
aðar sem hér segir:

Tekju- og eignarskattur .....................  kr. 850 þús.
Tóbakstollur ....................................   — 230 —
Innlendar tollvörur   — 170 —

Samtals kr. 1250 þús.
Hér við m á svo bæta hækkunum  á 3. gr. við víneinkasöluna og tóbaks- 

einkasöluna, af einkasölum  á hárvötnum  o. fl. og eldspýtum , og er áætlað, að 
sú hækkun nem i 50 þús. kr. h já hvorri, eða sam tals 100 þús. krónum . Nem ur 
þá tekjuaukningin samtals i  m illj. og 350 þús. krónum .

Til nýrra  sim a eru áæ tlaðar 120 þús. krónur í frv., og fer hér á eftir skipt- 
ing þess fjár, i þeirri röð, sem m eiri hlutinn leggur til, að lagning linanna 
komi til fram kvæ m da:



. * Kr-1. F irðtalstöðvar á Isaf. og A ustfj..................................................................  15000
2. Fnjóskadalslína .............................................................................................. 20000
3. T álknafjarðarlína (að Suðureyri) ........................................................... 6000
4. Víknasími í Barðastrandarsýslu ............................................................... 6000
5. Breiðdalslína ...................................................................................................  12000
6. Ölfusá — G aulverjabær og Þ jótandi — Villingah.............................. 14000
7. K innarstaðir — Reykhólar .........................................................................  9000
8. Kaldrananes — E y j a r ...................................................................................  9000
9. Lína um  Blönduhlíð og Viðvikursveit ................................................... 9500

10. Hvalsker — Saurbær ...................................................................................  6000
11. Leirhöfn — R a u fa rh ö fn ...............................................................................  19000
12. Ekkjufell — B irn u fe ll ...................................................................................  4000
13. Breiðam ýri — G renjaðarstaður ............................................................... 3500
14. D alatangalina .................................................................................................. 7000
15. T jörneslína ......................................................................................................  5500
16. Silfrastaðir — S tekkjarfla tir .....................................................................  6500
17. Höfn við Bakkafjörð — Skeggjastaðir ................................................... 2500
18. Ásar — A só lfss tað ir.......................................................................................  5500
19. Fjölsím i Reykjavík — B o rg a rn e s ............................................................... 25000
20. Sandeyri — G runnavík — Hesteyri .......................................................  25000
21. Úr Langadal að Gautsdal i L axárdal ......................................  4000

Um einstaka liði er þess að geta, að nefndin hefir gert nokkrar breytingar 
á röðun einstakra síma, m. a. eftir því hve lengi einstök héruð h afa  beðið eftir 
úrlausn i simamálum. Talstöðin á ísafirð i er nú fullger, en ekki greidd. Fnjóska- 
dalssím inn á að norðan að enda i Garði, með stöðvum á Veisu og D raflastöðum , 
en að sunnan á Sörlastöðum, með stöð á Reykjum. T álknafjarðarsím inn er 
nauðsynlegur vegna fvrirhugaðrar hvalstöðvar við þann fjörð. V íknasim inn í 
Barðastrandarsýslu er viðbót við Látrasim ann, og var þessi aukalína óhjá- 
kvæmileg af því að aðallínan var lögð stytztu leið um  óbyggðir. Breiðdalslin- 
an verður m eðfram  væntanlegum  vegi suður um  Djúpavog áleiðis til Horna- 
fjarðar. L ínunni að G aulverjabæ hefir verið lofað fjTÍr alllöngu, o g er hún mjög 
nauðsynleg fy rir þéttbýlið i F lóanum  austanverðum . Reykhólalínan er nauð- 
synleg fy rir það læknishérað, því að héraðslæ knirinn á Reykliólum er eini 
m aður i læknastétt, sem ekki hefir sím asam band við um dæm i sitt. L inunni 
frá  K aldrananesi að Eyjum  hefir oft verið lofað, en ekki efnt. Sím akerfi Skaga- 
f ja rð a r er orðið mjög fullkomið, nem a uin þessa einu sveit austan Héraðs- 
vatna, og þótti ré tt að bæ ta ú r því. R auðisandurinn hefir verið mjög afskiptur 
bæði um vegi og sima, og þótti m ál komið, að ú r þvi yrði bætt. Línan milli 
Kópaskers og R aufarhafnar liggur um  óbvggðir, var alltaf frem ur af vanefnum  
gerð og er nú að falli komin. Tilgangurinn er að endurbvggja hana, og verður 
hún þá lögð eftir byggðinni með sjónum. Ef fjárhagurinn  levfir, te lur nefndin 
æskilegt, að fleiri sim ar væru lagðir, og tekur þess vegna með fleiri sima, sem 
þ arf að leggja i náinni fram tíð.

E ftir beiðni sam göngum álanefnda beggja deilda liefir nefndin tekið upp 
tillögu um hækkun á styrk til flóabáta um  4 þús. krónur.



Til bryggjugerða og lendingarbóta eru veittar 35 þús. krónur. Vill nefndin
mæla með skiptingu á því sem hér segir:
' Til Þ orlákshafnar   15 þús. kr.

— G rindavíkur ............................  5 — —-
—■ G renivíkur ................................ 5 — —
— F latey jar á Breiðafirði . . . . .  4 — —
— G rím sevjar ................................  2 — -—

E r þá 4 þús. krónum  óráðstafað af þessu fé, og m un nefndin ef til vill 
gera tillögur uni það fé áður en gengið er frá fjárlögum .

Að öðrum breytingartillögum  en þeim, sem hér er m innzt á, við 1.—13. gr., 
m un nánar vikið í framsögu.

Það hefir þótt fæ rt að fella niður í eitt á r stvrk til jarðvegsrannsókna, með 
þvi að sá m aður, sem sta rfar að þeim rannsóknum , hefir ekki hús eða aðstöðu 
til að sinna þeim störfum  sem stendur. Þá Jæfir rannsóknarstofan sjálf svo 
m iklar tekjur, að liún getur staðið und ir afborgunum  af húsi sínu og starf- 
rækslu, þó styrkurinn sé ekki liæ rri en þetta.

Nefndin leggur til, að fé það, sem veitt er til vitabygginga, verði notað til 
að reisa m iðunarstöð í V estm annaeyjum  og radiovita eða m iðunarstöð á 
Revkjanesi, eftir þvi sem rikisstjórnin, að undangenginni fram haldsrannsókn, 
kann að ákveða. Þó sé 2500 kr. af þessu fé varið til innsiglingarvita við Akra- 
neshöfn, samkvæm t fvrirm æ lum  hafnarlaga.

Þá eru gerðar nokkrar sm áleiðréttingar á stjrrk  til iðnskólanna, eftirlaun 
lianda skógræ ktarstjóra, sem nú hefir látið af starfi, endurgreiddur lifeyrir til 
nokkurra fvrrverandi starfsm anna landsins, og eftirlaun lianda Sigurði Sig- 
urðssjmi búnaðarm álastjóra, ef Jiann læ tur af störfum .

Um stæ kkunarþörf útvarpsstöðvarinnar liggja fvrir þinginu glögg rök í 
fvlgiskjali með þingsályktunartillögu um  sam a efni.

Landsbankinn á m estallar lóðir á E vrarbakka og Stokksevri og m ikil og 
góð ræ ktarlönd ofan við þessi kauptún. Bankinn vill g jarnan  selja þessar 
eignir, en lilutaðeigandi Iireppsfélög hafa ekki ástæður til að kaupa þær, og 
ef ríkið kaup ir þær ekki, verða stvkki ú r þessum eignum seld einstökum  
mönnum. H reppsnefnd Stokksevrarhrepps hefir ritað Alþingi beiðni um, að 
landið kaupi Stokkseyrareignina, og æ tlast til, að þeim 1000 ha. af ræ ktar- 
landi, sem fvlgja með í kaupunum , verði skipt milli S tokksevrarbúa með erfða- 
festuréttindum . Nefndinni er kunnugt um, live m ikla þýðingu það hefir haft 
fvrir Akranes, er landi prestssetursins var skipt á þennan hátt milli sjómann- 
anna þar, og live stórlega ræ ktunarm álum  Akraness hefir farið  fram  síðan 
þau landkaup voru gerð. N efndin æ tlast til, að ef sanm ingar ganga fram  um 
kaup á þessum eignum, þá verði lögð öll stund á, að þessi tvö kauptún  geti i 
fram tíðinni stuðzt jöfnum  liöndum við útgerð og landbúnað.

Alþingi, 13. des. 1934.

Jónas Jónsson, Jónas Guðmundsson, Sigurður Einarsson, 
form., frsm. síðari kafla. frsm. fvrri kafla. fundaskr.

B jarni B jarnason. Þorbergur Þorleifsson.


