
sþ. 831. Nefndarálit
um till. til þál. um heimild fyrir ríkisstjórnina til kaupa á efni Reykjanesraf-
veituna.

Frú fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd hefur rætt tillögu þessa ýtarlega. Einnig hefur ríkisstjórnin
haft tillöguna til meðferðar, og hafa af hennar hálfu mætt á fundum nefndarinnar
til viðræðna um tillöguna forsætisráðherra, fjármálaráðherra og samgöngumála-
ráðherra, og hafa þeir mælt með þvi. að tillagan næði fram að ganga. Samkvæmt
upplýsingum, sem nefndin hefur fengið frá forstöðumanni rafmagnseftirlits ríkis-
ins, er áætlað, að allur kostnaður við framkvæmd þessa verks muni nema 2100000
krónum, er skiptist þannig: Grindavíkurlína með innanbæjarkerfi kr. 600 þús.,
lína frá Keflavík um Suðurnes, þar með talin lína i Hafnir, kr. 1500000. f þeirri
áætlun er einnig talinn kostnaður við lágspennulínur.

Þá hefur nefndin fengið frá Iorsætisráðherru upplýsingar um það, að leitað
hafi verið eftir kaupum á efni í þessar línur í Ameríku og hafi sendiherra Íslands
í Washington sent um það skeyti í s, I. septembermánuði, að líklegt va-ri, að efnið
fengist. Hins vegar hefur ekki þótt rétt að ganga endanlega frá efniskaupum, fyrr
en fyrir lægi heimild Alþingis til handa stjórninni til kaupunna. Vera má, að að-
stæður vestra séu nú að einhverju leyti breyttar um efniskaupin frá þeim tíma,
er skeytið var sent, en hins vegar má gera ráð fyrir því, ef tillaga þessi verður
samþykkt, að ríkisstjórnin geri gangsl<ör að því að fá efni tíl þessara framkvæmda.

Fyrir þessu þingi liggur mí í efri deild f'rv., þar sem r ikisstjórninni er heim-
ilað að koma upp raforkuveitu frá Hafnarfirði til Keflavíkur. Fjárveitinganefnd
vill benda á það, að rétt væri að taka einnig upp i þetta frumvarp sams konar
heimild, að því er þessa framkvæmd snertil', en hún el' framhald á Því verki,
sem hafið er með Keflavíkurlínunni. Það ber nauðsyn til, að þetta sé gert, því að
heimild sú, sem um ræðir í þessari tillögu, tekur eingöngu til efniskaupanna.
Takist að fá efni í línur þær, sem hér um ræðir, ætti, þegar búið væri að koma
þeim upp, að vera lokið við rafmagnsleiðslur í Þorpin á Suðurnesjum.

Fjárveitinganefnd leggur til, að tillagan verði samþykkt óbreytt,

Alþingi, 11. jan. 1945.
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