
9. T illa g a

til þingsályktnnar nm kanp 6 áhöldum  til þess að bora með eftir heitn vatni og 
gnfu. ’

(Lögð fyrir Alþingi 1929).

Alþingi á lyk tar að heim ila a tv innum ála ráðherra  að kaupa fyrir hönd  
rikissjóðs áhö ld  til þess að bora  (tteð e ítir heitu  vatni og gufu. Verði áhðldin  
þvínæ st lánuð  sveilar- og bæ jarstjórnuna, a tv innufyrirtæ kjum  og öðrum  þeim , 
e r  vilja fram kvæ m a slikar boran ir.

G r e i n a r g e r ð  .

fyrir tillögn þesaari felst i brjefi frá Flóa- og Skeiðanefndinni, dags. 14. des. 
1928, svo hljóðandi:

»Með skirskotun til sam tals við hæstvirtan forsaetisráðherra, leyfir Flóa- > 
og Skeiðantfodin sjer bjer með að leggja til við ríkisstjórnina, að hún kaupi áhöld 
til að bofa með eftir beitu vatni og gufu, og láni áhöldin sveitar- og bæjarstjórn- 
um , afvinnuíyrirtækjum  og öðrum  þeim, er vilja framkvæma slíkar boranir. Enn 
frem ur leggur nefndin til að sett verði lög, er ákveði um rjett til jarðhitaborana 
Og yfir höfnð um rjett til hagnýtingar á hverum og laugum, svipað"því, sem lagt 
var fyrir siðasta Alþingi.

Ástæður fyrir fram angreindum  tillögum ern þessar;
Til þess að geta notfært sér bita þann, sem viða finst hjer í jörðu, verð- 

ur sum staðar að bora djúpt niður, en áhöld þan, sem til þess þarf, eru svo dýr, 
að engin von er til þess, að einstaklingar eða sveitarfjelög treysti sjer til að kaupa þau, 
einknm þar eð eigi er hægt að vita fyrir fram, hver árangur veiður að borunnn-



nm. Það sem sjerstaklega vakir fyrir oefndinni, er sú staðreynd, að i n in d  við 
m jólknrbú það, sem verið er að reisa i Flóanum , er sýnilegnr nokkur jarðhiti 
og viljum vjer m c la  með þvf, að mjólkuibúsfjelagið fái bornnartæ kin lánuð, ef 
það óskar þess, og fái að sitja fyrir öðrum , vegna þess að það getur valdið 
breytingum á húsi og vjelum, frá því sem áætlað hefir verið, ef hægt yrði að 
virkja þar heilt vatn eða gufu.

Eftir þeiin upplýsingum, sem nefndin hefir aflað sjer, má gera ráð fyrir 
að allur úlbúuaðnr, sem nauðsynlegur er til svona borana, m nni kosta 15 til 20 
þúsund krónur.

Gagn það, sem hafa m á af virkjun heits vatns og gnfn er svo þekt, að 
vjer sjáum  eigi ástæðu til að lýsa þvi bjer.

En vegna þess hvað slikar boranir eru dýrar — þær kosta að minsta 
kosti svo þúsundum  skiítir — virðist ástæða til að ýta úndir fram kvætndir, með 
þvi að ríkið kaupi tækin og taki ef til viil einhvern þátt i borunarkostnaðinum , 
ef enginn árangnr fæ st

Virðingarfylstc.


