
Nd. 202. Nefndarálit
um  frv. til L um sérleyfi til þess ;ið veita ra forku  frá Sogsvirkjuninni tii Selfoss, 
Evrarbakka og Stokksevrar.

F fá  iðnaðarnefml.

Nefndin hefur athugað frv. og 111. a. ra'tt það við nefnd inanna, .sém kosin var á 
alm ennum  fundi á svæði því, sem hér er logt til að veita ra forku  uni, og kynnt sér 
afstöðu þeirra. Það er sameiginlegt álit nefndarinnar,  að æskilegt sé og sanngjarnt, 
að flýtt verði svo sem frekast eru föng á lagningu raforkuveitna um þann hluta 
Árnessýslu, sem bezta afstöðu hefur til að notfæra sér ra fo rkuna  frá Sogsvirkjuninni, 
en til þeirra staða verður að telja alla þá, sem í frv. eru nefndir, fyrst og fremst, og 
reyndar einnig fleiri.

Nefndin er einnig sammála um, að æskilegasta leiðin til þess að ná þessu marki 
sé sú, að rikið taki að sér lagningu háspennulínanna frá orkuverinu til þeirra staða, 
þar sem nota á orkuna og lágspennuveiturnar taka við. Ef frv. til I. um  rafveitur 
ríkisins, sern nú  liggur fy r ir  Alþingi, verður samþykkt, sem l ikur benda nú til, er 
þar með opnuð leið til þess, að málið verði leyst á þennan hátt, sem nefndin telur 
æskilegastan. Hins vegar telnr nefndin rétt, ef þessi æskilegasta leið, af einhverjum  
orsökum, skyldi ekki reynast fær, að ma'la með því að tryggja þann möguleika, sem 
þetta frv. gerir ráð fvrir, enda þótt ncfndin telji þessa lausn engan veginn jafngóða 
og hina.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. áTið 2. gr.

a. 1. tölul. orðist þannig;
Að stofnað verði félag til að veita rafmagni og reka fyrirtækið, sem hafi 

hæfilegt stofnfé, að dómi ráðunevtisins, og ráði v f ir  að m innsta kosti 900000 
kr.  til framkvæmdanna.

b. Aftan við 2. tölul. bætist: i framtiðinni.
c. 4. tölul. orðist þannig:

Að ríkið eigi, að sérleyfistímanum liðnum, kauparétt  á veitunni fyrir 
matsverð dómkvaddra manna. Nú telur rík iss tjó rn in  nauðsynlegt, vegna hags- 
m nna almennings, að kaupa orkuveituna fyrr, og er það þá heimilt, enda 
fellur þá sérlevfið niður. Kauiiverðið skal ákveða með mati dómkvaddra 
manna.

d. 5. tölul. orðist svo:
Að bvrjað verði á veitunni þegar er ástæður leyfa og efni til hennar fæst, 

að dómi ráðunevtisins. Verði sérleýíið ekki notað næstu 5 árin  eftir að það er 
veitt, fellur það niður.

Sérlevfið er ekki framseljanlegt.
e. Siðari málsl. 0. tölul. b. orðist svo: Enn frem ur skal hann  undanþeginn að 

greiða innflutningsgjöld af efni og tækjum, sem þarf til s to fnunar veitunnar.
2. Við 4. gr. Greinin orðist svo:

Um stofnun félagsins, sérleyfisveitingu og önnur atriði, er lúta að fvrirtæki
þessu, skal farið eftir ákvæðum laga nr. 15 20. júní 1923 (vatnalaga) og 1. nr. 83
23. júní 1932 (uin raforkuvirk i) ,  að svo miklu Ieyti sem hér er ekki sérstaklega
kveðið á um.

Alþingi, 16. april 1942.
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