
Nd. 430. Nefndarálit
um frv. til laga um raforkusjóð.

F rá  fjárhagsnefnd.

Nefndin hefur haft frum varp  þetta til a thugunar á mörgum fundum  og ieitazt 
við að fá upplýst, í hvaða formi m estar líkur væru til að fá um  það samkomulag. 
E ftir  að sýnt þótti, að litlar l íkur væru fyrir, að hægt væri að tryggja framgang máls- 
ins með því að leggja skatt í einhverri m ynd á þær rafveitur, sem þegar hafa verið 
reistar, og þær, sem reistar verða, taldi nefndin rétt að breyta frum varp inu  í þá átt 
að hækka framlag ríkissjóðs til sjóðsins ú r  300 þvis. upp i 500 þús. kr. og breyta starf- 
semi hans og tilgangi þannig, að veita ú r  honum beina styrki til rafveituframkvæm da 
i sveitum og' kauptúnum , í stað þess að láta hann  annast lánastarfsemi, eins og til var 
ætlazt með frumvarpinu. Er þetta eðlileg afleiðing þess, að tek ju r  hans verða bæði 
nvinni og óvissari, jvegar önnur aðaltekjuöflunarleiðin er n iður felld.

Nefndin hefur því kornið sér saman um að mæla með sam þykkt frumvarpsins 
ineð eftirfarandi breytingum, sein allir nefndarm enn standa að.

Einn nefndarm anna (HG) hefur áskilið sér rétt til að flytja eða styðja brevt- 
ingartillögur við frv.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 1. gr. A nnar inálsl. orðist svo: Tilgangur sjóðsins er að veita styrki til að 

gera ra forkuver og' raforkuveitur, sem reist verða í sveitum og kauptúnuni eftir 
að lög þessi öðlast gildi.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Ríkissjóður greiði til raforkusjóðs 500 þiisund k rónur á ári. Fé raforkusjóðs 

skal geymt og ávaxtað í banka.
3. Við 3. gr. Greinin falli niður.
4. Við 4. gr. Greinin falli niður.
5. Við 5. gr., er verður 3. gr. Greinin orðist Jiannig:

Búnaðarfélag íslands annast stjórn raforkusjóðs og hefur á hendi ákvarð-
an ir  um stvrkveitingar ú r  honum, að fengnum tillögum trúnaðarm anna  ríkis- 
s t jó rnarinnar um rafveitumál.

6. Við 6. gr., er verður 4. gr. Greinin orðist svo:
S ty rkur ú r  raforkusjóði má nema frá 15 —30(0 af stofnkostnaði orkuvers 

eða orkuveitu. Skal veita Jieim um sækjendum  hlutfallslega mestan styrk, sem 
hafa örðugasta aðstöðu til að hyggja orkuver og orkuveitur.

7. 7. gr. fellur niður.
8. 8. gr. verður 5. gr.
9. Við 9. gr., er verður 0. gr. Greinin orðist svo:

Ráðherra setur í reglugerð nánari  ákvæði um sjóðinn og styrkveitingar ú r  
honum, að fengnum tillögum Búnaðarfélags íslands og rafmagnseftirlits rikisins. 

10. 10. gr. verður 7. gr.
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