
Nd. 38. Frumvarp til laga
uni sérlevfi til þess :»ð veita ra fo rku  frá Sogsvirkjnninni til Selfoss, Evra rbakka  
og Stokkseyrar.

Flm.: Jö ru n d u r  Brynjólfsson, Bjarni Bjarnason.

1. gr.
R íkisstjórninni er heimilt að veita sérleyfi til þess að veita ra fo rku  frá Sogs-

stöðinni til Selfoss, Eyrarbakka , Stokkseyrar og til þeirra fy r ir tæ k ja  og sveitabýla í
Árnessýslu, sem þannig eru sett, að un n t  er kostnaðar vegna að veita rafmagni til 
þeirra, og einkarétt til sölu á þessu svæði.

Sérleyfistíminn sé 20 ár  frá því rafveitan er komin til ofannefndra kauptúna
(sbr. þó 4. tölul. 2. gr.).

2. gr.
Skilyrði fv i i r  sérleyfi og h lunnindi sérleyfishafa til handa eru þau, er nú 

skal greina:
1. Að stofnað verði félag til að veita rafmagni og reka fyrirtækið, sem ekki hafi 

minna en 900 þús. k róna  stofnfé.
2. Að gerð veitunnar sé þannig, að öruggt sé, að hún  geti fullnægt þeim bvggðar- 

lögum, sem ætlazt er til, að fái rafmagn frá  veitu þessari.
3. Að ríkisstjórnin gefi út reglugerð um rekstur veitunnar. Má þar ákveða sektir 

fyrir  brot gegn reglugerðinni.
4. Að ríkið eigi, að sérleyfistímanum liðnum, kauparétt  á veitunni fyr ir  mats- 

verð. Nú telur r ík isstjórnin  nauðsynlegt, vegna hagsm una almennings, að kaupa 
fyrirtækið, og er það heimilt eftir að 10 ár  eru liðin af leyfistimanum, og fellur 
þá sérlevfið niður. Kaupverðið skal ákveða með mati.

5. Að byrjað sé á veitunni undireins og ástæður frekast levfa og efni til hennar 
#er fáanlegt, að dómi ráðuneytis.

6. Að sérleyfishafi hlíti þeim skilvrðum öðrum, er r ík iss tjó rn in  telur rétt að setja, 
þar á meðal viðurlögum.

Ríkisstjórninni er heimilað að ákveða í leyfisbréfinu :
a. Að engum sé heimilt að vinna raforku  til eigin nota á svæðinu nema með 

leyfi ráðuneytis.
b. Að leyfishafi skuli vera undanþeginn tekju- og eignarskatti til rikissjóðs 

og útsvari til sveitar. Enn  frem ur skal hann  undanþeginn að greiða inn- 
flutningsgjöld af efni og tæ kjum  til veitunnar fyrstu  5 á r  leyfistímans, frá 
því byrjað  var á verkinu.

3. gr.
R íkisstjórnin skal veita alla þá aðstoð, sem auðið er, við útvegun á efni til 

vcitunnar og flutning á því til landsins.

4. gr.
Að öðru leyti en fram er tekið í lögum þessum skal fa ra  um fyrirtækið eftir 

ákvæðum vatnalaga, nr. 15 20. júní 1923, og laga nr. 83 23. jún í  1932, um raforkuvirki.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.



G r c i n a r g e r ð .
Ekki verðnr um það deilt, hve mikið hagræði og hibýlaprýði ra fo rkan  veitir 

þeim, er hennar fá notið. Allir þeir, er kynnzt hafa ágæti þessa undursamlega afls, 
þrá að fá notið þess. Þeir, er hafa talið sig geta átt  þess n o kkurn  kost, hafa  viljað 
allt til þess vinna. Síðan Sogsstöðin var byggð, hafa þeir, er í o fanskráðum  kaup- 
túnum  búa, ásamt m örgum öðrum Árnesingum, haft m ikla ánægju af að horfa  á 
glampandi rafljósin við stöðina, en meiri gæða og gagns hafa þeir ekki af henni 
notið hingað til. Þetta er langstærsta rafstöð landsins. H ún er innst inni í Árnes- 
þingi, en að kalla enginn Árnesingur hefur hennar enn hin m innstu  not. Þó er 
aðstaðan ágæt til þess, að m argir Árnesingar gætu fengið yl og ljós frá þessum afl- 
gjafa. En þegar gerð hefur verið ti lraun  til að veita þessu afli út um héraðið, hefur 
ótal snörum verið brugðið á loft m álinu til h indrunar .  Hverju byggðu bóli er þessi 
aflgjafi gagnlegur og ánægjurikur,  en þar, sem þéttust er byggðin, er auðvitað auð- 
veldast að veita honum  út um byggðina og láta slík fyrir tæki bera sig. Og fy r ir  þær 
sakir verður þéttbýlið enn um skeið að sitja í fy r irrúm i um slíkar framkvæmdir. 
Hvað þessi kaup tún  snertir, þá skortir  þau tilfinnanlega rafmagn. Þau  hafa bæði 
lítið og dýrt mótorrafmagn.

Ýmiss konar starfsemi í þessum kaup túnum  bíður hinn mesta hnekki við það 
að hafa ekki rafmagn, og allur iðnaður í þessum kaup túnum  verður í kaldakoli, 
unz rafmagn frá Soginu er fengið. Nú er rým ra  um peninga m anna  á milli en verið 
hefur oft áður. Teljuin við flutningsmenn þessa máls, að m argir fram takssam ir 
m enn m undu vilja leggjn fram fé til að hrinda þessu nauðsynjam áli i framkvæmd, 
ef þeim með lagasetningu er veitt sæmileg aðstaða til þess. Við væntum þvi svo 
góðs af háttv irtu  Alþingi, að það vilji frem ur greiða fv r ir  þessu máli en leggja stein 
í götu þess. Gefst nú háttv. þingm önnum  tækifæri til þess að sýna áhuga sinn fyrir  
fram kvæm d á einum litlum þætti í þessu þýðingarmikla stórmáli alþjóðar.

Nánar í framsögu.


