
Nd. 129. Nefndarálit
um  frv. til 1. um rafveitu r rík isins.

F rá  iðnaðarnefnd.

N efndin hefu r orðið sam m ála um  að leggja til, að frv. verði sam þvkkt með 
þessum

BREYTINGUM:
1. Við 4. gr. Greinin orðist svo:

R afveitur rík isins m ega ekki reisa, kaupa eða taka  á leigu orkuver eða 
orkuveitu , nem a undangengnar rannsókn ir og nákvæ m ar áæ tlan ir sýni, að 
v irk in  m uni gefa þæ r tek ju r, sem næ gja fy rir  öllum  rekstrarkostnað i, þar með 
ta ld ir vextir og afborgan ir stofnkostnaðar, eða nægilegt fé hafi verið veitt til 
v irk janna  á annan  hátt. Þá skal og, ef um  er að ræ ða fleiri en eitt o rkuver eða 
orkuveitu  í senn, það orkuver eða orkuveita ganga fv rir  um  fram kvæm d, sem 
áæ tlan ir sýna, að ber sig betu r fjárhagslega.

E nda þótt áæ tlan ir sýni, að rekstrarha lli m uni verða fy rstu  á rin  á orku- 
veitu, skal hú n  talin  með veitum  þeim, sem bera sig fjárhagslega, ef hún  sam- 
kvæ m t áæ tlun  rafveitustjó ra  hefur skilyrði til þess að vinna sig upp síðar og 
endurgreiða sam ansafnaðan rek stra rh a lla  fyrstu  áranna.

2. Við 7. gr. í stað orðanna „afborganir lána“ í 2. m álsgr. kom i: hæ filegar afborg- 
an ir lána, m iðað við fyrningu.

3. Við 12. gr. Á eftir I. m álslið gr. kom i n ý r m álsliður, svo hljóðandi:
Um alla veiði í slíkum  fallvötnum  skal hann  leita tillagna veiðim álastjóra.

4. Við 13. gr. U pphaf gr. orðist svo:
R áðherra getur sett reglugerð um n án ari fram kvæ m d laga þessara, þar á 

m eðal um :
Alþingi, 30. m arz 1942.

Em il Jónsson, E irík u r E inarsson, B jarni Ásgeirsson. 
form., frsm . fundaskr.

Pálm i Hannesson. Jóh. G. Möller.


