
sþ. 243. Nefndarálit [24. mál]
um till. til þál. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að yfirlaka fyrir hönd ríkissjóðs
núverandi læknisbústað á Reykhólum.

Frú fjárveitinganefnd.

Heimildarinnal' er leitað, til þess að unnt sé að koma í framkvæmd nauðsyn-
legri skipulagningu og hefja fyrirhugaðar framkvæmdir ii jörðinni samkvæmt til-
lögum skipulagsnefndar. Land það, sem ríkissjóður fær hér til eignar og umráða, er
alls að stærð 22.H hektarar, og er í því landi meginhitamagn jarðarinnar. íbúðar-
húsið er byggt úr steinsteypu, stærð þess er 600 rúmmetrar. Húsið er upphitað með
hverahita og raflýst. Nefndin var einróma sammála um að leggja til, að heimildin
yrði veitt.

I sambandi við afgreiðslu þessa máls barst n. erindi frá læknisbústaðanefnd
lUeppjárnsreykjahdmishéraðs, þess efnis, að tekin yrði upp í þáltill. sams konar



heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að yfirtaka læknisbústaðinn á Kleppjárns-
reykjum. Lætur n. fylgja hér með þau gögn, sem henni bárust hér að lútandi. Að
vísu er þetta mál ekki aðkallandi eða nauðsynlegt vegna skipulagningar á staðnum,
en hins vegar stendur líkt hér it og á Reykhólum, að ríkissjóður er eigandi jarðar-
innar að öðru leyti og að þar hefur þegar verið reist hæli á kostnað ríkisins og
rekjð á þess kostnað. Er ekki sjáanlegt annað en að það sé ríkissjóði hagur að eign-
ast þannig þessar eignir, enda engin fjárútlát í sambandi við yfirtökur eignanna, sem
ætlazt er til, að afhentar séu ríkissjóði kvaðalaust að öðru en því, að þeim sé við
haldið framvegis á hans kostnað, enda taki hann og leigu af eignum. Yfirtaka þess-
ara eigna skuldbindur að sjálfsögðu ekki ríkissjóð til þess að byggja nýja læknis-
bústaði í þessum héruðum, þótt svo skyldi fara, sem ekki þykir líklegt, að læknis-
setrunum verði ákveðinn annar staður síðar meir. Meiri hl. nefndarinnar var því
fylgjandi að leggja til, að heimild þessi verði einnig veitt, en tveir nefndarmcnn
(ÁS og HÁ) tóku ekki þátt í afgreiðslu um þetta atriði. Einn nm. (ErlÞ) var fjar-
staddur, þegar málið var afgreitt.

Ncfndin leggur því til, að þáltill. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Aftan við tillgr. bætist ný málsgr., er orðist svo:

Jafnframt heimilast ríkisstjórninni að yfirtaka á sama hátt fyrir hönd ríkis-
sjóðs núverandi læknishústað á Kleppjárnsreyjum ásamt hítaréttindum, landi
og öllum byggingum, sem it því eru, og með þeim skilmálum, sem um semst
við viðkomandi aðila.

2. Fyrirsögn till. verði: Till. til þál. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að yfir-
taka f~Tir hönd ríkissjóðs núverandi læknisbústaði á Reykhólum og Klepp-
járnsreykjum.

Alþingi, 17. jan. 1950.

Gísli Jónsson,
form., frsm.

Pétur Ottesen.
Halldór

Ásmundur Sigurðsson,
(með fyrirvara).
Karl Kristjánsson. Jónas G. Rafnar.

Ásgrímsson. Helgi Jónasson.

Ingólfur Jónsson,

Fylgiskjal.
PL Reykjavík, 1. des. 1949.

Herra alþingism. Pétur Ottesen.

Við, undirrituð læknisbústaðarnefnd Kleppjárnsreykjalæknishéraðs, leyfum
okkur að fara fram á það, að þér hr. alþm. athugið möguleika á því, að Alþingi
veiti ríkisstjórninni sams konar heimild til að yfirtaka eignir læknisbústaðarins
á Kleppjárnsreykjum, sem er eign læknishéraðsins, og ráðgerð er um læknisbústað-
inn it Reykhólum, samkv. þingsályktunartillögu it þskj. 28/19,4,9, og flytja tillögu
um það efni.

Ástæður eru þær, að rikið á jörðina Kleppjárnsreyki, að undanskildu nokkru
landi og hitaréttindum vegna íbúðarbygginga og gróðurhúsa. Ýmissa ástæðna vegna
væri þó heppilegra, að öll eignin væri í eigu eins og sama aðila. Ef Alþingi veitir
ríkisstjórninni nefnda heimild og um semst milli hennar og héraðsins, yrði þá eignin
öll í eigu ríkisins.

Virðingarfyllst.

Andrés Eyjólfsson. Sigurður Jakobsson. Davíð Þorsteinsson.



Eign Kleppjárnsreykjalæknishéraðs á Kleppjárnsreykjum er:

1. íbúðarhús, hyggt Hl41-HH2, stærð 185 fermetrar: 5 herbergi ásamt eldhúsi
og baði. Undir nokkrum hluta hússins CI' kjallari og í honum íbúðarherbergi
og geymsla.

2. Sambyggð álma, tillæknisþarfa, 63.4 fermetrar: 2 sjúkraherbergi. lækningastofa,
apótek, biðstofa og bað.

3. 3 ha lands (tún, ásamt girðingu um það).
4. Útihús: Bílskúr, geymsla og hesthús.

Vatns- og hitaleiðslur eru í húsin. Hitaréttindi ern til upphitunar á húsum
læknisbústaðarins og tveimur gróðurhúsum.


