
Ed. 332. Nefndarálit
um frv. til laga um hitaveitu Reykjavikur.

Frá fjárhagsnefnd.

Fjárhagsnefnd hefir farið yfir frum varp þetta, sem boriö er fram af félagsmála- 
ráðherra samkv. 23. gr. stjórnarskrárinnar. Hún hefir einnig athugað brevtingartil- 
lögur frá sama ráðherra við 7. og 8. gr. frum varpsins og fallizt á að mæla með því, 
að það verði samþykkt með þeim breytingum. Auk þess telur nefndin rétt að gera 
breytingartillögu við 3. gr. frum varpsins til betra orðalags. Samkvæmt þessu leggur 
nefndin til, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

I. Við 3. gr. í stað upphafs 2. málsgr., „Bæjarstjórn getur . .. heimæðakostnaðinn", 
kemur: Bæjarstjórn sér um lagningu heimæða og getur samið við húseiganda um, 
að hann greiði heimæðagjaldið.

II. Við 7. gr.
A. 4. mgr. orðist svo: Vanefni bæ jarstjórnin skyldur sinar samkvæmt veðskuld- 

bindingunni, skal veðhafa heimilt að taka fyrirtækið i sinar hendur og reka 
það fyrir eiginn reikning, eða fá öðrum rekstur þess í hendur, með öllum 
skyldum og réttindum, sem bæjarstjórn rak  það, þar til hann hefir fengið 
kröfur sínar greiddar að skaðlausu, en auk 'þess er veðhafa heimilt að ganga 
að veðinu, ef hann kýs það heldur. Ef vanefndir stafa af óviðráðanlegum at- 
vikum (force majeure) eða ófyrirsjáanlegum, afsakanlegum drætti, má bæta 
úr þeim með greiðslu svo fljótt sem verða má, og í síðasta lagi innan þriggja 
mánaða. Er svo stendur á, verður því ekki leitað fullnustu í hitaveitunni, né 
hún tekin í hendur veðhafa til rekstrar, fy rr en þ rir m ánuðir eru liðnir frá 
því vanefndir urðu.

B. 1 stað orðanna í 6. málsgr. „áfallna vexti og afborganir að skaðlausu ásam t“ 
komi: veðskuldina að skaðlausu með vöxtum og.

III. Við 8. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt, gegn þeim tryggingum, sem hún metur gildar, að 

ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs allar skuldbindingar, sem bæ jarstjórn Reykja- 
víkur tekst á hendur nú eða siðar vegna hitaveitu samkvæmt lögum þessum, allt 
að 9 milljónum danskra króna, eða jafngildi þeirrar upphæðar í annari mynt.
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