
Ed. 44. Frumvarp
til laga um virkjun Efra-Sogsins.

Flutningsm .: Jón Þorláksson, Jakob Möller, B jarni Snæbjörnsson.
1. gr.

B æjarstjórn Reykjavíkur er heim ilað að v irk ja fallvatnið Efra-Sog, milli 
Þingvallavatns og Ijlfljótsvatns, til þess að vinna ú r því raforku til almennings- 
þarfa, svo og að leggja háspennutaugar til Reykjavíkur og að gera afspenni- 
stöð h já  Reykjavík, og að fram kvæ m a þau m annvirki, sem þarf til þess afS 
koma orkunni til notenda í umdæmi rafm agnsveitu Reykjavíkur.

2. gr.
Áður en byrjað er á verkinu skal senda atv innum álaráðherra frum dræ tti 

að hinum  fyrirhuguðu m annvirkjum  ásam t lýsingu á þeim. Getur ráðherra  
krafizt þeirra breytinga á fyrirhugaðri tilhögun verksins, sem nauðsynleg 
kann að þykja vegna alm enningshagsm una, að dómi sérfræðinga ríkisstjórn- 
arinnar.

3. gr.
Ríkisstjórnin iæ tur á árunum  1931 og 1932 gera þæ r um bætur á Þing- 

vallaveginum, sem nauðsynlegar eru vegna Sogsvirkjunarinnar, og fullgera veg 
austan Þingvallavatns niður að Efra-Sogi. Til þessara um bóta leggur Reykja- 
v íkurbæ r fram  140 þús. kr., og teljast þæ r með kostnaði við byggingu orku- 
versins og greiðast jafnskjótt og lán er fengið til v irk junarinnar. Með kostn- 
aði við orkuverið m á ennfrem ur telja kaupverð vatnsréttinda þeirra  í E fra- 
Sogi, sem Reykjavíkurbær hefir keypt af eigendum Úlfljótsvatns. Þurfi vegna 
v irk junarinnar að gera brú  á Efra-Sogið og veg frá  henni vestan árinnar, 
skulu þau m annvirki teljast til orkuversins.



4. gr.
Ríkisstjórnin ábyrgist lán  handa Reykjavíkurbæ til fram kvæ m da sam- 

kvæm t 1.—3. gr., að upphæð allt að 7 m illjónum  króna, eða tilsvarandi upp- 
hæð í erlendum  gjaldeyri, enda sam þykki fjá rm álaráðherra  lánskjörin.

5. gr.
Orkuverið, háspennulínan og afspennistöðin samkv. 1. gr. nefnist einu 

nafni Sogsvirkjunin. Skal hún rekin sem sjálfstæ tt fyrirtæ ki með stérstöku 
reikningshaldi sam kvæm t reglugerð, er a tv innum álaráðherra staðfestir.

6. gr.
Sogsvirkjunin selur raforku  til rafm agnsveitu Reykjavikur. Skylt er 

henni einnig að láta  í té raforku við stöðvarvegg í orkuverinu og við spenni- 
stöðvar á háspennulínunni frá  Efra-Sogi til Reykjavíkur til alm enningsnota í 
nærliggjandi héruðum  við kostnaðarverði, að viðbættum allt að 10%. Þetta 
verð má þó aldrei fa ra  fram  úr því, sem rafm agnsveita Reykjavíkur borgar 
fy rir raforkuna, miðað við afbendingu á sam a stað. Skal verð þetta 
ef samkom ulag næst eigi, ákveðið ineð m ati sam kvæm t 147. gr. 1. b. 
vatnalaganna frá  1923. Nú þykir nauðsynlegt, til þess að ákvæðum þessarar 
greinar verði fullnægt, að auka v irk junina frá  þvi, er hún var i fyrstu gerð, og er 
Reykjavíkurbæ þá skylt að fram kvæ m a aukninguna allt upp i það, að fall- 
vatnið sé að hálfu  fullvirkjað, en rík isstjórnin  ábyrgist lán handa Reykjavíkur- 
bæ til þess, með sam a skilyrði og segir í 4. gr. Skal aukningin fram kvæm d 
þegar er fé til hennar er fy rir hendi, nem a gildar ástæður, að dómi ráðherra, 
ham li.

7. gr.
Þegar auka þ arf v irkjunina fram  j f i r  það, að fallvatnið sé v irkjað til 

hálfs, skal rik isstjórnin fram kvæ m a aukninguna og gerast meðeigandi að 
Sogsvirkjuninni, nem a sam kom ulag verði við bæ jarstjórn  Reykjavikur um  aðra 
tilhögun. K aupir rík issjóður þá tiltölulegan h lu ta af þeim m annvirkjum , sem 
fy rir eru í fyrirtæ kinu, þannig að hann  verði eigandi fjTÍrtækisins að sömu 
tiltölu og nem ur aukningu vélaflsins móts við það vélafl, er fy rir var, og eig- 
andi að helmingi þegar fallvatnið er fullvirkjað. Kaupverðið eða hlu ta þess má 
ríkisstjórnin inna af hendi með því að taka að sér greiðslu á tilsvarandi hluta 
þeirra  skulda, er á fyrirtæ kinu hvila. Ef sam kom ulag um  kaupverðið næst eigi, 
skal það ákveðið með m ati samkvæm t lögum um fram kvæ m d eignarnáms. Á 
Reykjavíkurbær þaðan í frá  ré tt til þess, hvenær sem hann þarf, að fá  sem 
svarar helmingi orkunnar ú r fallvatninu fullvirkjuðu handa rafm agnsveitu 
Reykjavíkur. Með kostnaði við fyrstu aukningu sam kvæm t þessari grein skal 
telja  vatnsréttindi i Efra-Sogi fy rir landi K aldárhöfða með sömu upphæð og 
áðurnefnd vatnsréttindi fy rir landi Úlfljótsvatns.

Nú hefir virkjuninni safnazt varasjóður þegar ríkissjóður verður með- 
eigandi hennar sam kvæm t þessari grein, og verður hann þá eign Reykjavikur- 
bæ jar og ríkissjóðs að ré ttri tiltölu við greiðslur þær, er sjóðurinn hefir mynd-



azt af, frá  rafm agnsveitu Revkjavíkur annarsvegar og notendum  utan hennar 
hinsvegar.

Rétt sinn sam kvæm t þessari grein getur rík isstjórnin  fram selt til þess 
eða þeirra  fyrirtæ kja, er þá liafa með höndum  orkuveitu til alm enningsþarfa 
um taugakerfi frá  Efra-Sogi til héraða utan takm arks rafm agnsveitu Reykja- 
víkur.

8. gr.
Þegar ríkisstjórnin er orðin meðeigandi að Sogsvirkjuninni samkvæm t

7. gr., skal stjórn fyrirtækisins skipuð 5 m önnum : Tveim, er bæ jarstjórn  
Reykjavíkur kýs, tveim, er tilnefndir verðá af þeim aðilum utan rafm agns- 
veitu Reykjavíkur, sem njóta orku frá  Sogsvirkjuninni, og hinum  fim m ta, er 
hæ stiréttur tilnefnir. Skulu þeir allir skipaðir til þriggja ára. E ftir að 1 ár er 
liðið frá  skipun nefndarinnar, skulu árlega ganga ú r nefndinni annaðhvort 
fu lltrú ar R eykjavikur eða fu lltrú ar kosnir af utanhéraðsnotendum  eða fulltrúi 
hæ staréttar. Skal varpað hlutkesti um, hverjir skuli fyrst ganga úr. N ánari 
fyrirm æli um stjórn  og rekstur fyrirtækisins skulu þá sett með reglugerð, er 
ráðherra  staðfestir.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Frv. að mestu sam hljóða þessu var flutt í Nd. á síðasta þingi og fylgdi 

því svohljóðandi greinargerð:
„Meðal annara viðfangsefna hefir raforkum álanefndin  látið rannsaka, 

hvaða héruð m undu geta notið raforku  frá  Soginu, ef v irkjun á því kæmist í 
fram kvæm d. Þótt þeirri rannsókn sé ekki að fullu lokið, þykir nú þegar senni- 
legt, að þessi héruð m uni hafa aðstöðu til notkunar á rafo rku  frá  Sogi auk 
R eykjavíkur:

V estm annaeyjar, Rangárvallasýsla, Árnessýsla, Gullbringusýsla, Hafn- 
arfjörður, Kjósarsýsla, B orgarfjarðarsýsla, Mýrasýsla.

Sakir þess, að sum staðar á þessu svæði er töluvert fjölm enni sam an 
komið i kauptúnum  og sjóþorpum , virðist sem allmikið af orkuveitum  út frá  
Sogi um  héruð þessi m uni geta borið sig fjárhagslega, jafnvel 300—400 km. 
samanlögð línulengd, og m undu 13—14 þús. m anns u tan  R evkjavíkur geta notið 
raforku ú r þeim taugum. Út frá  þeim mætti svo sm ám  sam an stækka veituna 
og kom a fleiri og fleiri notendum  í sam band við bana.

Út af þessu þótti raforkum álanefndinni nauðsvnlegt að athuga nú þegar, 
á hvern hátt væri unnt að trvggja það, að íbúar nefndra héraða u tan  Reykja- 
víkur gætu þegar til kæmi átt kost á raforku úr Soginu í sam bandi við virkjun 
þá á fallvatni þessu, sem Reykjavíkurbær er að undirbúa. Til þess að athuga



þetta  m álefni sérstaklega, voru á fundi raforkum álanefndar 14. jan. þ.á. kosn- 
ir  i undirnefnd þeir Jón Þorláksson verkfr. og Sigurður Jónasson bæ jarfulltrúi. 
Hafa þeir síðan ræ tt málið við þ ar til k jö rna m enn úr rafm agnsstjórn Reykja- 
vikur, og er frum varp þetta  árangurinn af þvi starfi.

Aðalbugsun frv. er sú, að Revkjavíkurbær, sem á hálf vatnsréttindin í 
þessu fallvatni, bvrji á v irkjuninni og haldi henni áfram  þar til fallvatnið er 
virkjað að hálfu, en selji raforku  til nærliggjandi liéraða með kostnaðarverði, 
að viðbættri lítilli þóknun. E r þetta mikið liagræði fy rir héruðin, að þurfa  ekki 
að leggja fram  fé til v irk junar meðan raforkunotkun þeirra  er lítil, svo 
að erfitt vrði að fá sjálfstæða virkjun til að svara kostnaði. Þegar raforkunotk- 
unin í heild er kom in upp í helm ing virkjunar, er gert ráð fvrir, að notendur 
raforku í liéruðum  utan Reykjavikur baldi áfram  stækkun orkuversins og 
verði m eðeigendur þess, og njóti þannig þeirra  liagsmuna, sem liggja í þvi að 
verða eigandi orkuvers þegar raforkunotkun er orðin mikil. Kemur sá hagn- 
aður sérstaklega fram  í því, að orkuverið heldur áfram  að vera starfhæ ft eftir 
að byggingarkostnaður er afskrifaður eða byggingarlán greidd, og getur raf- 
orkan þá lækkað í verði eða rekstur orkuversins gefið tekjuafgang til aukn- 
ingar á taugakerfinu.

Með þvi að virkjun R evkjavíkurbæ jar skapar þarna  aðstöðu fv rir stóran 
og fjölm ennan landshluta til þess að bvrja  á að kom a upp raforkuveitum  til 
alm enningsþarfa, þvkir rétt, að ríkið láti Revkjavíkurbæ í té aðstoð til virkjun- 
arinnar með vegagerðum og með ábyrgð fvrir v irkjunarláni, svo sem ráðgert 
er í frum varpinu.

Um 3. gr.
Gert er ráð fy rir að leggja nýjan veg suður með Þingvallavatni að aust- 

anverðu að v irkjunarstaðnum . H efir vegam álastjóri lauslega áætlað kostnað 
vegarins 230 þús. kr. Vegur þessi verður alfaravegur, og gerir því frum varpið, 
samkvæm t tillögum vegam álastjóra, ráð fvrir, að aðeins helm ingur kostnaðar- 
ins komi á Sogsvirkjunina, eða 115 þús. kr. E nnfrem ur er aukið viðhald Þing- 
vallavegarins og styrking á brúm , allt beinlínis vegna Sogsvirkjunarinnar, áætl- 
að af vegam álastjóra á 25 þús. krónur.

Um 4. gr.
Áætlun rafm agnsveitu Revkjavíkur um virkjun Sogsins nam  6 milljón- 

um króna. Tilboð þau, sem fengizt hafa í verkið, voru nokkru hæ rri, og þ a r sem 
auk þess m á gera ráð  fvrir, að afföll kunni að verða á láni til v irk junarinnar, 
þykir eigi fæ rt að tiltaka upphæð þá, sein ábyrgjast þarf, lægri en 7 millj. 
krónur, enda gerir frum varpið ráð  fy rir því, að hér sé aðeins um hám arksupp- 
hæð að ræða.

Að öðru leyti skýrir frum varpið sig sjá lft“.
N ánari grein verður gerð fy rir frv. í framsögu.


