
Nd. 57. Nefndarálit [15. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 28 23. apríl 1946, um virkjun Sogsins.

Frá iðnaðarnefnd.

Nefndin hefur rætt frumvarpið og leggur til, að það verði samþykkt óbreytt.
Til skýringar þykir rétt að prenta hér með uppkast að samningi milli ríkisstjórn-

arinnar og bæjarstjórnar Reykjavíkur um, að Sogsvirkjunin verði sameign þeirra.
Einnig bréf borgarstjórans Reykjavík og sömuleiðis bréf frá raforkumálastjóra
varðandi þetta mál.

Sigurður E. Hlíðar,
form.

Alþingi, 1. nóv. 1948.

Gylfi Þ. Gíslason,
funda skr.

Ingólfur Jónsson,
frsm.

Hermann Guðmundsson. Páll Þorsteinsson.
Fylgiskjal I.

Uppkast að samningi milli ríkisstjórnarinnar og bæjarstjórnar Reykjavíkur um,
að Sogsvirkjunin verði sameign þeirra.

1. gr.
Frá undirskrift samnings þessa er Sogsvirkjunin sameign ríkissjóðs og Reykja-

víkurbæjar.
2. gr.

Sogsvirkjunin skal rekin sem sjálfstætt fyrirtæki með sérstöku reikningshaldi
samkvæmt ákvæðum laga nr. 28 23. apríl 1946, um virkjun Sogsins, ákvæðum þessa
samnings og reglugerð, er ráðherra setur samkvæmt tillögu stjórnar Sogsvirkjunar-
innar með samþykki beggja samningsaðila.

3. gr.
Sogsvirkjunin selur Rafmagnsveitu Reykjavíkur og Rafmagnsveitum ríkisins

raforku við kostnaðarverði að viðbættum allt að 5%.

4. gr.
Allur tekjuafgangur, er verða kann af rekstri Sogsvírkjunarinnar, rennur í vara-

sjóð hennar.
5. gr.

Eignarhlutföll Reykjavíkurbæjar og ríkissjóðs í Sogsvirkjuninni skulu vera sem
hér segir:
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Við undirskrift samnings þessa verður Reykjavíkurbær eigandi að 85 hundraðs-
hlutum, en ríkissjóður að 15, og skal svo haldast, þar til lokið er næstu framhalds-
virkjun, Þegar henni er lokið, verður Reykjavíkurbær eigandi að 65 hundraðs-
hlutum, en ríkissjóður að 35, og skal svo haldast, þar til lokið er næstu aukningu
virkjunarinnar þar á eftir. Þegar henni er lokið, verður Reykjavíkurbær eigandi. að
50 hundraðshlutum og ríkissjóður að 50, og skal svo haldast áfram.

Ríkissjóður verður eigandi að mannvirkjum þeim, sem fyrir eru í fyrirtækinu
í framangreindum hlutföllum, þegar hann hefur tekið á sig þá ábyrgð, er segir í
7. gr., og aðrar þær skuldbindingar, sem ríkið gengst undir með samningi þessum.

6. gr.
Ríkissjóður og bæjarstjórn Reykjavíkur bera sameiginlega báðir fyrir annan

og unnar fyrir báða ("in solidum") ábyrgð gagnvart þriðja manni á skuldbinding-
um Sogsvirkjunarinnar.

7. gr.
Sín á milli bera ríkissjóður og Reykjavíkurbær ábyrgð á lánum og öðrum

greiðslu skuldbindingum Sogsvirkjunarinnar í sama hlutfalli og eignin skiptist þeirra
á milli, sbr. 5. gr. ÞÓ skulu aðilar bera jafna ábyrgð á lánum og framlögðum kostn-
aði, sem tekin eru til nýrra aukninga, meðan á framkvæmd þeirra stendur.

8. gr.
Næstu framhaldsvirkjun Sogsins skal hraða svo sem kostur er og virkjun þess

síðan aukin svo ört sem þörf verður talin, til þess að eftirspurn eftir rafafli á orku-
veitusvæði Sogsvirkjunarinnar verði fullnægt, allt að fullvirkjun Sogsins. nema sam-
komulag verði milli aðila um að fullnægja rafaflsþörfinni á annan hátt.

9. gr.
Ef takmarka þarf sölu rafmagns eða leggja hömlur á rafmagnsnotkun á orku-

veitusvæði Sogsvírkjunarlnnar í því skyni að draga úr álagi eða hindra vöxt álags (1
orkuver hennar, ákveður stjórn fyrirtækisins, á hvern hátt takmarkanirnár skuli
framkvæmdar á hverjum tíma, samkvæmt nánari ákvæðum reglugerðar, en ávallt
skal hún gæta þess, að þær verði að sem minnstum baga fyrir notendur.

10. gr.
Sogsvirkjunin selur báðum aðilum það afl, sem þeir þurfa til þess að fullnægja

raforkuþörf hvor á sínum hluta orkuveitu svæðisins, meðan afl virkjunarinnar endist.
Þegar Sogið er fullnotað og farið er að afla viðbótarafls frá öðrum orkuverum,

skal afl Sogsvirkjunarinnar skiptast á milli samningsaðila i sömu hlutföllum sem
eignin skiptist milli þeirra, nema samkomulag verði um annað.

Hvorugum aðilanum skal þó skylt að láta af hendi það afl, sem hann hefur fest
kaup á og tekið í notkun, fyrr en Sogið er fullvirkjað og nægilegt afl hefur verið
fengið annars staðar frá. Áður en Sogið er orðið fullnotað, skulu samningsaðilar
athuga möguleikana á samstarfi um öflun viðbótarafls á grundvelli þessa samnings.

11. gr.
Stjórn Sogsvírkjunarinnar skipa 5 menn.
Þar til ríkissjóður er orðinn meðeigandi að helmingi Sogsvirkjunarinnar (sbr.

fl. gr.), tilnefnir bæjarstjórn 3 menn í stjórnina, en ríkisstjórnin 2..
Þegar ríkissjóður er orðinn eigandi að hálfu í fyrirtækinu, skipar bæjarstjórnin

2 menn í stjórnina, ríkisstjórnin 2, en hæstiréttur tilnefnir þá fimmta manninn.
Stjórnin skal skipuð til 3 ára í senn.

12. gr.
Stjórn Sogsvirkjunarinnar hefur á hendi stjórn og starfrækslu hennar, undir-

búning og framkvæmd aukniriga og breytinga á mannvirkjum hennar.
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Hún skal veita ríkisstjórn og bæjarstjórn Reykjavíkur þær skýrslur, sem óskað
er eftir, um starfrækslu og ástand Sogsvirkjunarinnar og leggja fram ársreikning
hennar fyrir ríkisstjórn og bæjarstjórn til útskurðar hvors aðila fyrir sig. Hvor
aðili getur látið framkvæma endurskoðun fyrir sig.

Stjórnin getur eigi skuldbundið samningsaðila að því er snertir ábyrgð á lán-
um og greiðslu skuldbindingum til aukinna framkvæmda eða breytinga á mann-
virkjum, nema að fengnu samþykki þeirra hvors um sig. Stjórnin skipar fram-
kvæmdastjóra, sem skal vera rafmagnsverkfræðingur.

Framkvæmdastjóri Sogsvirkjunarinnar stjórnar daglegri starfrækslu, reiknings-
haldi og öllum verklegum framkvæmdum, el' snerta hana. Nánari fyrirmæli um stjórn
og rekstur Sogsvirkjunarinnar skulu sett í reglugerð (sbr. 2. gr.).

Fylgiskjal II.

BORGARSTJ6RINN t REYKJAVíK
Reykjavík, 10. sept. 1948.

Ég leyfi mér að staðfesta, að nú um nokkurra mánaða skeið hefur verið unnið
að samningagerð á milli ríkisstjórnarinnar og bæjarstjórnar Reykjavíkur um það
mikilvæga málefni, með hverjum hætti ríkisstjórnin skuli verða meðeigandi Sogs-
virkjunarinnar. samkvæmt 7. grein laga um virkjun Sogsins, nr. 28 23. apríl 1946.

Ég staðfesti, að bæjarráð mun fyrir sitt leyti samþykkja meðfylgjandi samn-
ingsfrumvarp að efni til, en það frv. hefur verið rætt af fulltrúum bæjarráðs við
fulltrúa ríkisstjórnarinnar, Jakob Gíslason raforkumálastjóra og 61af Jóhannesson
prófessor, og að síðustu við Gunnlaug E. Briem skrifstofustjóra.

Samkvæmt samningsfrv. verður ekki hjá því komizt að gera þær breytingar á
gildandi lögum um virkjun Sogsins, er að framan getur, að 8. gr. laganna verði breytt
í það horf, er í samningsfrv. greinir.

Ég vísa til viðtals við hæstv. atvinnumálaráðherra um þetta málefni og stað-
festi samkomulag við hann um, að nauðsyn beri til breytinga á 8. gr. Sogsvirkjunar-
laganna, til að samningar megi takast, og staðfesti jafnframt þá sameiginlegu skoð-
un okkar, að til þess að ganga megi hið fyrsta frá fullnaðarsamningum, sé æskilegt,
að gefin verði út bráðabirgðalög um framangreinda lagabreytingu.

Gunnar Thoroddsen.

Atvinnumálaráðuneytið. Reykjavík.

I'ylgiskjal III.

HAFORKUMÁLAST J6RI
Reykjavik, 24. sept. 19'!8.

Frá hinu háa ráðuneyti hef ég móttekið til athugunar bréf borgarstjórans í
Reykjavik til ráðuneytisins og því meðfylgjandi uppkast að samningi milli ríkis-
stjórnar innar og bæjarstjórnar Reykjavíkur um, að Sogsvirkjunin verði sameign
þeirra.

Vil ég leyfa mér að leggja til, að orðalagi 7. greinar verði breytt frá því, sem í
uppkastinu er, og að hún verði orðuð þannig:

7. gr.
Sín á milli bera ríkissjóður og Reykjavíkurbær ábyrgð á lánum og öðrum

greiðsluskuldbindingum Sogsvirkjunarinnar í sama hlutfalli og eignin skiptist þeirra
ú milli, sbr. 5. gr. Meðan á framkvæmd nýrrar aukningar stendur, skulu þó aðilar
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bera jafna ábyrgð á lánum, sem tekin eru til þeirrar aukningar, og framlögðum
kostnaði til hennar.

Ég hef átt tal við Steingrím Jónsson rafmagnsstjóra og Ólaf Jóhannesson pró-
fessor um þetta atriði, og féllust þeir á þessa orðalagsbreytingu.

Að öðru leyti hef ég ekki fundið ástæðu til athugasemda og vil fyrir mitt leyti
mæla með því, að samningur verði gerður samhljóða uppkasti þessu.

Bréf borgarstjórans, ásamt samningsuppkastinu, endursendist hér með.

Allra virðingarfyllst,

Jakob Gíslason.

Atvinnumálaráðuneytið, Reykjavík.
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