
Frumvarp til laga 
um 

breyting á lögum 22. október 1912 um ritsíma og talsímakerfi Islands. 

(Lagt fyrir alþingi 1913).

1. gr-
í 7. gr. laga 22. okt. 1912 um ritsíma og talsimakerfi íslands bætist aft- 

an við 1. málsgrein: sbr. þó 8. gr.

2. gr.
í 8. gr. sömu laga bætist við á eftir orðunum: »þó ekki lengri en 30 

árutn« ný málsgrein svohljóðandi: Áfailna vexti og afborganir af láni þessu eða 
lánum skal greiða af tekjuafganginum af rekstri talsima og ritsima iandsins, 
áður en honum er varið til annars.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þann dag, sem þau eru staðfest, og skal þá færa 

breytingar þær og viðauka, sem ræðir um í þeim, inn i meginmál laga 22. okt. 
1912 um ritsima og talsimakerfi ísiands, og getur konungur þá gefið nefnd lög 
út, þannig breylt, sem lög um ritsima og talsímakerfi íslands.

A t h u g a s e m d i r v i ð lagafrumvarp þetta.

Með 8. gr. laga nr. 25 frá 22. október 1912 er landsstjórninni heimilað 
að taka nægilega stór lán til þess að framkvæma lagning og kaup á simum 
og talsimakerfum o. fl., sem ræðir um i 5. og 6. gr. sömu laga, og jafnframt er 
það ákveðið, að lánunum og kostnaðinum, er þau ganga til, skuli haldið fyrir utan 
landsreikninginn. Hinsvegar er það ekki tekið fram, að kostnaðurinn við ávöxtun 
og endurgreiðslu lánanna skuli tekinn af tekjuafganginum af rekstri síma lands- 
ins, sem þó virðist eðlilegast að fyrst yrði greiddur af tekjuafgangnum áður en 
nokkru af honum er varið til lagninga og kaupa talsima og talsimakerfa þeirra, 
sem samkvæint 4. gr. laganna teljast til 3. flokks og 7. gr. laganna heimila að 
verja honum til að kaupa og koma upp. Með þvi að setja i lögin ákvæði um, 
að áfallnir vextir og afborganir skuli greiðast af tekjuafgangnum áður en honum



er varið til nýnefndra framkvæmda, ávinst það, sem er aðalundirstaða tjeðra sima- 
lagningalaga, að símarnir fyrst og fremst standi sjálfir straum af sjer, og tryggir það, 
að ekki verði farið of freklega út i það að kaupa og leggja 3. flokks simana og 
verja svo miklu af tekjuafgangnum til þeirra, að fá verði Qárveiting af öðrum 
tekjuliðum landssjóðs trl greiðslu á vöxtum og afborgunum af símalánunum og 
auk þess gjörir slíkt ákvæði auðveldara fyrir að fá lán með góðum kjörum. í 
lagafrumvarpi þessu er því farið fram á það, að ákvæði i framangreinda átt sjeu 
sett inn i símalagningalögin.


