
Sþ. 253. Breytingartillögur
viö «11. til þál. á þskj. 211 [Rafveita í Ó lafsfirð i].

F rá  Jö rund i B rynjólfssyni, B jarna B jarnasyni, B jarna  Ásgeirssyni, P étri Ottesen, 
Ólafi Thors, Sveinbirni H ögnasyni og Helga Jónassyni.

1. Við tillgr. bæ tist:
E nnfrem ur á ly k ta r Alþingi að heim ila rík isstjó rn in n i að áby rg jast gagnvart 

R eykjavíkurkaupstað, ef hann  tek u r að sér að kom a upp raforkuveitum  til Sel- 
foss, E yrarbakka, S tokksevrar, Þvkkvabæ jar, Landevja, Vestm annaeyja, Akra- 
ness, Borgarness, K eflavíkur, Garðs og Sandgerðis, til þess að veita þangað há- 
spenntri ra fo rku  frá Sogsvirkjuninni og að sta rfræ k ja  veitu rnar til bráðabirgða, 
að þeim, sem síðar kvnnu að h ljó ta  ré tt til o rkuflu tn ings á þessum  svæðum, verði 
gert skylt, er hann hefir öðlazt réttinn , að taka  við línunum  ásam t tilheyrandi 
m annvirk jum  og endurgreiða R eykjavíkurkaupstað útlagðan kostnað, að frá- 
dreginni eðlilegri fvrningu, enda sé þá R eykjav íkurkaupstað  skylt að afhenda 
þeim aðiljum  línu rnar. A sam a há tt sé rík issjóði heim ilt að tak a  við línunum  og 
R eykjavíkurkaupstað skvlt að láta þær af hendi, ef rík iss tjó rn in  óskar þess.

T akist ekki sam ningar við R evkjavikurbæ  um  fram kvæ m d verksins, er rík is- 
s tjó rn inn i heim ilt að leggja lín u rn ar og s ta rfræ k ja  þær.

T il þessara fram kvæ m da heim ilast rík isstjó rn inn i að taka lán, innanlands 
eða erlendis, eða ábvrg jast lán, sem tekið kann  að verða í þessu skyni.

E f rann só k n ir þær, sem nú er verið að fram kvæ m a um  lausn rafveitum ála 
B orgarfjarðarhéraðs, leiða það í ljós, að tiltæ kilegra m uni og hagkvæ m ara að 
v irk ja  A ndakílsárfossa heldur en veita til héraðsins ra fo rku  frá  Sogsvirkjuninni, 
þá er rík isstjó rn inn i heim ilt að fram kvæ m a þá v irk ju n  ásam t lagningu rafm agns- 
lína og taka til þess lán eða ábvrg jast lán, ef héraðsbúar annast fram kvæm d 
verksins. Sam a gildir og um  R angárvallasýslu og V estm annaeyjar, ef rannsókn ir 
þær og áæ tlanir, sem nú er verið að fram kvæm a um  v irk ju n  T ungufoss í Rangá, 
leiða í ljós, að hagkvæ m ara m uni að fá ra fo rku  þaðan til þessara staða.

2. Fyrirsögn  till. orðist svo:
Till. til þál. um rík isábvrgð á láni til raforkuveitu  i Ó lafsfirði og um  fram - 

kvæm d rafo rkum ála i A rnessýslu, R angárvallasvslu, V estm annaeyjum , Gull- 
bringusýslu og B orgarfjarðarhérað i. *


