
Ed. 770. Mefndaralit

um frumvarp til Jaga um rafveitu i kaupstöðum og sjálfstjórnarkauptúnum.

Nefndinni var þegar Ijóst, að þetta mál er mjðg vandasamt og þyrfti 
miklu meiri undirbúning en það hefir fengið; höfum vjer verið í efa um það, 
hvort gerlegt væri að afgreiða það á þessu þingi og höfum þvi dregið að láta 
uppi álit vort um frumvarpið.

En oss hefir borist vitneskja um það, að Seyðisfjarðarkaupstaður og ýms 
kauptún eru að koma upp rafmagnsveitu og geta ekki verið án einhverrar laga- 
setningar þar að lútandi, og þess höfum vjer orðið áskynja, að lögin verða líka að 
ná til kauptúna, sem ekki eru hreppsfjelag út af fyrir sig. Oss er t. d. kunnugt 
að svo er ástatt um kauptúnið Vik i Mýrdalí það er hluti úr Hvammshreppi, en 
hreppsnefndin hefir nú afráðið að koma upp raflýsingu i kauptúninu. Og rjett 
fyrir skömmu kom beiðni til þingsins úr Vestmanneyjum um það, að þeir megi 
hafa not af þessum lögum, en kauptúnið þar er hluti af Vestmannaeyjahreppi.

Vjer böfum því afráðið, að leggja það til, að frumvarpið verði samþykt, 
eu sú breyting gerð á þvi, að það taki til allra kauptúna.

Þar sem oss hins vegar er Ijóst, að um þetta efni þarf miklu itarlegri lög, 
t. d. ákvæði um það, hvernig að skuli fara, ef sveitarfjelagsstjórn vill selja einka- 
leyfið i hendur fjelagi, þá leggjum vjer til, að þessi lög gildi ekki lengur en til 
1. jan. 1916, og munum leggja til, að deildin skori á stjórnina, að leggja fyrir 
næsta þing frumvarp til nýrra laga um rafmagnsveitu, er komið geti i stað þessara

Vjer viljum gera nokkrar orðabreytingar og munum minnast á þær, þeg- 
ar málið verður rætt.

BREYTINGARTILLÖGUR:
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Við 2. gr.

Við 6. gr.

Við 11. gr.

a) 1. málsgrein falli burtu.
b) 2. málsgrein orðist þannig:

Orðið kauptún merkir í lögum þessum löggiltan verslunar- 
stað, hvort sem hann er hluti úr hreppi, eða hreppsfjelag út 
af fyrir sig.

c) Fyrir: »sjálfstjórnarkauptún« í 3. málsgr. komi: hrepp, sem 
kauptún er í.

a) Fyrir orðið: »rafstraumur« i þessari og öðrum greinum frv. 
komi alstaðar orðið rafmagn.

b) Fyrir orðið: »ratstraumstaug« í þessari og öðrurn greinum 
frv. komi alstaðar rafmagnstaug.

c) Fyrir orðið »rafveita« í þessari og öðrum greinum frumv. 
komi alstaðar rafmagnsueita.

Aftan við greinina bætist: þetta afgjald af hústaug skal vera 
jafnt fyrir alla húsráðendur.
Aftan við greinina bætist: og gilda til 1. jan. 1916.



5. Við fyrirs. frv.: Fyrirsögnin orðist þannig:
Frv. til laga um rafmagnsveitu i kaupstöðum og kauptúnum.

Alþingi 6. sept. 1913.
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