
lld. 365. Mefndarállt

um frumvörp til laga um viðauka við lög nr. 83, 14. nóv. 1917, um breytingar 
og viðauka við lög nr. 35, 20. okt. 1913, um ritsima- og talsfmakerfí íslands.

Frá samvinnunefnd samgöngumála.

Til nefndarinnar befir verið visað 4 frumvörpum um viðauka við og breyt- 
ingar á ritsimalögunum frá 1917. Frumvörp þessi eru i þingskj. 66, 67, 201 og 249.

Sömuleiðis hafa komið fram breytingartillaga, á þingskjali 89, við frum- 
varpið á þingskjali 66, og viðaukatillaga við þá breytingartillögu, á þingskjali 211.

Nefndin hefír leyft sjer til hægðarauka að taka frnmvörp þessi öll upp í 
eitt frv., á þgskj. 364, þar sem einnig er tekin til greina áður nefnd breytingar- og 
viðaukatillaga, og enn fremur bætt við nýjum atriðum. Þó er þetta gert með nokkr- 
um breytingum, og eru þær allar gerðar í samráði við landssimastjóra. Skal þeirra 
getið i stuttu máli.



Við frumv. á þgskj. 66 er sú breyting ger, að línan frá Silfrastöðum a$ 
Vatnsleysu er feld úr, en í þess stað sett með stöð á Stóru-Ökrum. Þessi lína 
er löng og yrði dýr, og myndi naumast verða á benni nema 1 stöð, þar sem nú 
er simastöð á Vatnsleysu. Hitt mikið ódýrara og ætti að verða að fullum notum, 
að taka á bentugum stað álmu úr aðallínunni yfir að Stóru-Ökrum, eða að lína 
yrði frá Silfrastöðum að Ökrum. En þetta vill nefndin láta óákveðið, eftir ósk 
landssímastjóra, og telur rjett, aðhann ákveði það sjálfur, eftir því sem best viö á.

Hvað snertir frv. á þgskj. 67, þá leggur nefndin til nokkrar breytingar 
á þvi. Þar er ákveðið, að linan liggi frá Egilsstöðum, sunnan megin Lagarfljóts, 
að Vallanesi, þaðan yfir fljótið að Ási og upp að læknissetrinu Brekku. Nefndin 
leggur aftur til, að línan liggi af aðallínunni norðan megin fljótsins, að læknissetr- 
inu Brekku, um Ás, með hliðarlínu að Vallanesi. Þessi breyting styðst við það, 
að þar sem sæsimi þarf að liggja yfir fljótið, er hættara við, að hann bili, og gæti 
tekið nokkurn tima að fá viðgerð á honum; en þegar svo stæði á, misti læknis- 
setrið simasamband, sem verður að teljast mjög óheppilegt, þegar hægt er að 
komast bjá þvi, og fuilnægja þó kröfum þeim, sem frumv. fer fram á.

Frv. á þgskj. 201 og 249 eru óbreytt tekin upp, enda er sú breyting, sem 
þau gera á núverandi simalínuákvörðun, bæði til mikils sparnaðar og gerð eftir 
tillögum landssimastjóra, eins og greinargerð ber með sjer.

Breytingartillöguna á þgskj. 89 vill nefndin taka til greina að því leyti, 
að taka upp línu, með stöð í Glæsibæjarhreppi og i Skriðuhreppi, og aðra frá 
Akureyri, um Eyjafjörð, með stöð í Öngulsstaðahreppi. En línan yfir Öxnadals- 
heiði til Akureyrar á ekki við í þessari grein laganna, þar sem þar er um sam- 
bandslínu að ræða, er liggur undir ákvörðun símasijórnar.

Viðaukatillöguna á þgskj. 211 hefir nefndin tekið til greina.
Að lokum skal þess getið, að nefndin hefir tekið upp linu til Skógarness, 

sem óákveðið er hvar tekin yrði úr aðallinunui og er á valdi landssímastjóra.
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