
Ed. 278. Frumvarp til laga
uin scrlcyfi til jiess að veita ra forku  frá Sogsvirkjuninni til Selfoss, Eyra rhakka  
og Stokkseyrar.

(E ftir  3. umr. í Nd.j.

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

stöðinni til Selfoss, Evrarbakka , S tokkseyrar og til þeirra  fyr ir tæ kja  og sveitabýla í 
Árnessýslu, sem þannig eru sett, að unnt er kostnaðar vegna að veita rafmagni til 
þeirra, og einkarétt til sölu á þessu svæði.

Sérleyfistiminn sé 20 á r  frá því rafveitan er komin til ofannefndra kauptúna 
(shr. þó 4. tölul. 3. gr.).

2. gr.
Nú berast óskir um raforkuveitu til Hveragerðis, og samkomulag tekst við sér- 

levfishafa 11111 lagningu hennar og raforkusölu  á þetta svæði, og nær þá sérlevfið 
einnig til lagningar þe irra r  veitu.

3. gr.
Skilvrði fy r ir  sérlevfi og hlunnindi sérleyfishafa til handa eru þau, er nú 

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

legt stofnfé, að dómi ráðuneytisins, og ráði y fir  að m innsta  kosti 900000 kr. til 
f r arn k væm danna.

2. Að gerð veitunnar sé þannig, að öruggt sé, að hún  geti fullnægt þeim bvggðar- 
lögum, sem ætlazt er til, að fái ra fm agn frá  veitu þessari í framtiðinni.

3. Að rík isstjórnin  gefi út reglugerð um  reks tu r  veitunnar. Má þar ákveða sektir 
fy r ir  b rot g'egn reglugerðinni.

4. Að ríkið eigi, að sérleyfistímanum liðnum, kauparétt  á veitunni fyr ir  matsverð 
dómkvaddra manna. Nú telur r ík iss tjó rn in  nauðsynlegt, vegna hagsm una al- 
mennings, að kaupa orkuveituna fvrr, og er það þá heimilt, enda fellur þá sér- 
leyfið niður. Kaupverðið skal ákveða með mati dóm kvaddra manna.

5. Að byrjað  verði á veitunni þegar er ástæður leyfa og efni til hennar fæst, að 
dómi ráðunevtisins. Verði sérlevfið ekki notað næstu 5 á r in  eftir  að það er veitt, 
fe llur það niður.

Sérleyfið er ekki framseljanlegt.
G. Að sérleyfishafi hlíti þeim skilyrðum öðrum, er rík iss tjó rn in  telur rétt að setja, 

þ a r  á meðal viðurlögum.
Ríkisstjórninni er heimilað að ákveða í leyfisbréfinu :

a. Að engum sé heimilt að vinna raforku  til eigin nota á svæðinu nem a rneð 
leyfi ráðuneytis.

b. Að leyfishafi skuli vera undanþeginn tekju- og eignarskatti til ríkissjóðs 
og útsvari lil sveitar. Enn frem ur skal hann  undanþeginn að greiða inn- 
flutningsgjöld af efni og tækjum , sern þarf til s to fnunar veitunnar.

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

veitunnar og flutning á því til landsins.

5. gr.
Um stofnun félagsins, sérleyfisveitingu og önnur atriði, er lúta að fvrirtæki 

jiessu, skal farið eftir ákvæðum laga nr. 15 20. jún í 1923 (vatnalaga) og 1. nr. 83 
23. júní 1932 (urn raforkuvirk i) • að svo miklu leyti sem hér er ekki sérstaklega 
kveðið á um.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


