
Sþ. 10. Tillaga til þingsályktunar
um undanþágu á aðflutningstollum af efni til vatnsveitu Víl<urkauptúns.

Flm.: Gísli Sveinsson.

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að undanþiggja innflutt  efni til vatns- 
veitu V ikurkauptúns aðflutningstollum.

G r e i n a r g e r ð .
Tillaga samhljóða jtessari var borin fram á síðasta suinarþingi, og var henni 

vísað til fjárveitinganefndar, en eins og kunnugt er, vannst nefndinni enginn tími 
til afgreiðslu. Má ætla, að nefndin hefði viljað inæla með málinu, enda er þess vænzt, 
að háttv. Alþingi samþvkki tillöguna. Svo hljóðandi greinargerð fvlgdi till. áður, og 
mun hún í fullu gildi, nema hvað verðlag mun nú enn hæ rra  en þá var:

„Stjórn vatnsveitu Y ikurkauptúns i Vestur-Skaftafellssýslu hefur farið fram á 
það, að efni það, sem flytja þarf inn til endurbyggingar vatnsveitu í Vikurkauptúni, 
verði undanþegið hinum venjulegu aðflutningsgjöldum (verðtolli og vörumagnstolli), 
og er þessi ósk fvllilega réttmæt. Skulu nú gefnar hér n okkra r  skýringar á málinu:

Árið 1939 var ráðizt i að leggja vatnsveitu til V íkurkauptúns og um þorpið, þann- 
ig að nægilcgt vatn fengist fvrst og fremst til venjulegrar vatnsnotkunar og einnig til 
brunavarna. Til þess að fullnægja þessu, varð að nota 4 og 5 þunii. p ípur fyr ir  all- 
mikinn þrýsting. Með ráði verkfræðings voru keyptar trépípur lil vatnsveitunnar frá 
Reykjavík. Veitan telst vera uin 1200 m. á lengd og kostaði fullgerð nál. kr. 13000.00. 
Þótti þetta mikið í ráðizt í þessu litla kauptúni, þar sem ekki er leljandi -atvinnu- 
rekstur til þess að standa undir  árlegum afborgunum  og vöxtum af þessu fé, enda 
lasteignamat á afgjaldsskylduin eignum á þessum stað eigi hátt. Við þetta hefði þó 
mátt hlíta, ef efnið í vatnsveitunni hefði revnzt endingargott. E n  á síðast liðnu ári, 
eða á þriðja ári vatnsveitunnar, tekur hún að bila svo mjög, að ógerningur er að hugsa 
til þess að halda henni við, þvi að sú varð raun in  á, að p ípurnar eru orðnar svo fúnar, 
að þær þola alls ekki þann vatnsþunga, sein þeiin er ætlað að bera og verður að vera, 
til þess að gagni komi m. a. til brunavarna .

Það ráð hefur þvi verið tekið, af óhjákvæmilegri nauðsyn, að afla til n ý r ra r  og 
öflugri vatnsveitu fvrir  kauptúnið, og hafa nú verið útvegaðar ný ja r  p ípur frá  Eng- 
landi, sem útflutningsleyfi hefur fengizt fyr ir  þar (Asbest sementspipur). E r þeirra 
von á næstunni. Hefur verið talið fyrr  á þessu sumri, að þær kosti £550, eða yfir  kr. 
14400.00 (komið á R víkurhöfn),  auk  aðflutningsgjalda, uppskipunargjalds o. fl. Er 
þá eftir flu tn ingur til Víkur, vinna við lagningu m. m. Og allt hæ kkar  þetta ört, m. a. 
flutningsgjöld og vinnukaup. Kemur nú og hér til, að á gömlu vatnsveitunni hvila enn 
kr. 7200.00, og mætti þvi reikna, að á fyr ir tæ kinu  hvildu ef til vill upp undir  40 þús. 
k rónur að verki loknu. E r þetta mikil fjárhagsleg byrði hinu fámenna kauptúni, en 
í verkið verður að ráðast.

Niðurfelling umrædds tolls m im ar þvi þennan fámenna hóp, er hér um ræðir, tals- 
verðu til léttis aðsteðjandi erfiðleikum, en fyr ir  ríkissjóð er þetta vitaskuld hverfandi, 
svo að þess er vænzt, að háttv irtir  alþingismenn snúist vel við máli þessu.“


