
Ed. 609. Frumvarp til laga [122. mál]
um heimild fyrir rikisstjórnina til að taka lán vegna framkvæmdaáætlunar fyrir
árið 1973.

(Eftir 3. umr. i Nd., 9. april.)

1. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að gefa út til sölu innanlands

rikisskuldabréf eða spariskirteini að fjárhæð allt að 350 millj. kr., en jafnframt falla
niður 140 millj. kr. af heimild i 1. gr. laga nr. 26/1972.

2. gr.
Heimilt er að verðtryggja skuldabréf þau og spariskírteini, sem gefin verða

út skv. 1. gr., með því að binda vexti af þeim og afborganir vísitölu.
Um lánstíma, vexti og önnur lánskjör, svo og fyrirkomulag verðtryggingar, fer

eftir ákvörðun fjármálaráðherra.
3. gr.

Rikisskuldabréfin og spariskirteinin, sbr. 1. gr., svo og vextir af þeim og verð-
bætur, skulu undanþegin framtalsskyldu og skattlagningu á sama hátt og sparifé,
sbr. 21. gr. laga nr. 68/1971. Skuldabréfin og spariskírteinin skulu skráð á nafn eig-
enda.

4. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt að gefa út ný ríkisskuldabréf eða spariskirteini

skv. ákvæðum 2. gr., eftir því sem á þarf að halda i stað þeirra, er upphaflega verða
útgefin skv. ákvæðum 1. gr. að viðbættri áfallinni verðlagsuppbót.

5. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að gefa út til sölu innanlands

happdrættisskuldabréf samtals að fjárhæð 80 millj. kr. til greiðslu kostnaðar af vega-
og brúagerð á Skeiðarársandi, er opni hringveg um landið. Skulu ákvæði laga nr.
99/1971 gilda um skuldabréfaútgáfu þessa, eftir Þvi sem víð á.

6. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka vörukaupalán hjá

rikisstjórn Bandaríkjanna (P.L. 480 lán) allt að 600 þús. bandarískum dollurum.

7. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka erlent eða innlent

lán að jafnvirði allt að 150 millj. kr. Af þeirri fjárhæð verði varið 100. millj. kr.



vegna kostnaðarauka við framkvæmdir á vegum Rafmagnsveitna rikisins sam-
kvæmt þessari áætlun, eftir því sem þörf gerist, og 50 millj. kr. vegna væntanlegrar
samtengingar raforku milli Norður- og Suðurlands, ef fé skortir til nauðsynlegra
rannsókna eða nauðsynlegt reynist að kaupa efni, þannig að framkvæmanlegt verði
að hefja byggingu línunnar árið 1974.

8. gr.
Heimilt er fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs að ábyrgjast innlend eða er-

lend lán að jafnvirði allt að 172 millj. kr. til framkvæmda rikisins í vega- og raf-
orkumálum.

9. gr.
Í tilefni af því, að nú er unnið að athugun á hafnargerðum á suðurströndinni

vegna eldgossins i Vestmannaeyjum á vegum Alþjóðabankans í samráði við Seðla-
banka Islands og ljóst er, að niðurstaða þeirrar athugunar mun ekki liggja fyrir,
áður en Alþingi lýkur störfum, er ríkisstjórninni heimilt að taka innlent eða erlent
lán að jafnvirði allt að 150 millj. kr. til þeirrar hafnargerðar, ef ákveðin yrði.

10. gr.
Heimilt er fjármálaráðherra að taka tækjakaupalán fyrir hönd ríkissjóðs að

fjárhæð allt að 16 millj. kr. vegna radíóvita til vita- og hafnamálastjórnar og vegna
fjarskiptabúnaðar til embættis lögreglustjórans í Reykjavik.

11. gr.
Lánsfé þvi, sem afla st með sölu ríkisskuldabréfa eða spariskirteina skv. 1.

gr., með endurgreiðslu af áður útgefnum spariskírteinalánum, með sölu happdrættis-
skuldabréfa skv. 5. gr. og fyrri heimild, með P.L. 480 láni skv. 6. gr., með erlendri
lántöku skv. 8. gr. og með tækjakaupalánum skv. 9. gr., skal verja sem hér segir:

Rafmagnsveitur ríkisins, framkvæmdir .
Rafmagnsveitur ríkisins, lenging lána .
Laxárvirkjun .
Stofnlina Norður- Suðurland .
Sveitarafvæðing .
Orkustofnun, vatnsorkurannsóknir .
Orkustofnun, jartihitarannsóknir .
Orkustofnun, jarðhitaleitarlán . .
Orkustofnun, jarðboranir .
Skeiðarársandsvegur .
Aðrir vegir á vegáætlun .
Hafnarfjarðarvegur í Kópavogi .
Landshafnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Radió-vitar, tækjakaupalán .
Norðurlandsáætlun, hafnir og flugvellir .
Flugöryggismál .
Lögreglustöðin i Reykjavík .
Rannsóknastofnanir á Keldnaholti .
Blævardalsárvirkjun .
Halli á framkvæmdaáætlun 1972 .

1018
Til Framkvæmdasjóðs Íslands 150

1168
12. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
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