
Sþ. 524. Nefndarálit
uiu till. lil þál. ura byggingu ljós-, hljóð- og radíóvita á Seley við Reyðarfjörð og 
hljóðvita við Berui'jörð.

F rá  minni hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin gat ekki orðið saniraála ura afgreiðslu málsins. Meiri hl. n. vill afgreiða 
það íneð rökstuddri dagskrá, en ininni hlutinn vill, að aðalefni tillögunnar nái fram 
að ganga. Í Jjingsályktunartillögunni er lagt til, að nú þegar verði lögð í sérstakan 
sjóð hálf railljón króna af tekjum  yfirstandandi árs i þvi skyni, að hafnar veröi 
framkvæmdir um byggingu Seleyjarvitans og hljóðvita við Berufjörð.

Af öllum þeim, sem til þekkja, er nauðsyn þessara vita viðurkennd, og dregur 
vitamálastjóri ekki úr áliti sinu þar um i bréfi sinu til fjárveitinganefndar. Höfuð- 
áskeða J)ess, að ekki hefur verið ráðizt í framkvæmdir, er sú, að fjárveitingar til 
vitabygginga haía verið af skornum skamrati. Við, sem minni hl. skipum, lögðum 
til við afgreiðslu siðustu fjárlaga, að varið yrði hærri upphæð til vitabygginga,
og við teljum þvi, þegar fram kemur tillaga um að auka fjárveitinguna á þessu
ári lil nauðsynlegra vitabygginga, að þá sé bæði rétt og sjálfsagt að samþykkja 
slíka tillögu.

Brevtingartillaga hefur koraið fram við tillöguna frá hv. þm. A.-Sk. (PÞ) urn, 
að hækka fjárframlagið um 250 þús., i 750 þús., og gangi sú hækkun til vitabygg- 
inga á Evstrahorni og Hálsum i Austur-Skaftafellssýslu.

Þá hefur komið fram  sjálfstæð þáltill. frá Sigurði Bjarnasyni ura hliðstætt 
inál, uin byggingu vita á Æðey við ísafjarðardjúp og Sléttueyri i Jökulfjörðum .

Minni hl. fjvn. telur, að nauðsyn sé á öllum þeim vitum, sem hér er á minnzt, 
og vill því fyrir sitt leyti stuðla að því, að hægt verði að byggja þessa vita sein
fyrst, en til þess, að hægt sé að ráðast í þessar framkvæmdir, er óhjákvæmilegt að
auka fjárveitingu til vitagerðar.

Meiri hl. fjvn. hefur sérstaklega bent á það gegn framangre’indum till. um vita- 
gerðir, að vitanefndin ætti ein að hafa með jiessi mál að gera og ástæðulaust sé þvi 
í'.ð gera neinar þingssam þykktir um einstaka vita. Við teljum, að meginatriði allra 
þessara vitatillagna sé, að verja skuli fé til viðbótarframlags á þessu ári til vita- 
Jjygginga.

Minni hl. vill gjarnan, að málið nái fram að ganga, þó að ekki sé ákveðið af 
Alþingi, hvaða vita skuli byggja, ef hitt fengist samþ., að leggja i sérstakan sjóð 
nokkra fiárhæð til vitabvgginga, og gæti vitanefndin ákveðið nánar, til hvaða vita 
upphæðinni yrði varið.

Minni hl. leggur þvi til, að tillagan verði afgreidd með eflirfarandi

. . . . . . .  , , .  BREYTINGUM.1. lillgr. skal orða svo:
Aljnngi ályktar að fela rikisstjórninni að leggja nú þegar fyrir i sérstakan

vitabyggingarsjóð 850 þús. kr. af tekjum  yfirstandandi árs. Vitabyggingar-
nefnd skal ákveða, til hvaða vitagerða fé Jiessu skuli varið.

2. Fvrirsögn till. verði:
Tillaga til þingsályktunar uin vitabyggingar.

Alþingi, 26. nóv. 1943.

Lúðvik Jósefsson, Þóroddur Guðmundsson.
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