
Frumvarp til laga 
um 

vatnsveitingar.

(Lagt fyrir alþingi 1913.)

1. gr-
Við áveitu og framræslu skal vatni veita svo á land eða af landi, að 

öðrum sje ekki mein að.
Nú telur einhver sjer mein af áveitu eða framræshi annars og sam- 

komulag verður ekki, og getur þá sá, er telur sig fyrir skaða verða, kvatt út- 
tektarmenn til skoðunar- og matsgerðar á þessu. Ef úttektarmenn komast að 
þeirri niðurstöðu, að honum sje ekkert mein að áveitunni eða framræslunni, 
skal hún hinum heimil bótalaust. Telji úttektarmenn gjörðarbeiðanda að visu 
skaða af áveitunni eða framræslunni, en að sá skaði sje minni en sá hagur, 
er hinn hefir af henni, skal hún engu að síður heimil, en úttektarmenn skulu 
þá meta fullar bætur fyrir, enda verði henni ekki breytt þannig, með ekki 
meiri kostnaði en skaði gjörðarbeiðanda telst, að hún gjöri sama gagn en sje 
honum meinlaus.

Ef úttektarmenn meta gjörðarbeiðanda engar bætur, greiði hann mats- 
kostnað, en að öðrum kosti sá, er áveituna eða framræsluna hefir gjört.

2. gr.
Sá, sem veita vill vatni á land sitt, en þarf til þess vatn úr landi ann- 

ars eða þarf að leiða vatnið yfir land annars og samkomulag næst ekki til 
þess, getur kvatt úttektarmenn til gjörðar um málið. Álíti úttektarmenn hin- 
um bagalaust, að vatnið sje tekið i landi hans eða veitt i gegnum það, skal 
það heimilt án þess endurgjald komi fyrir. Telji þeir hinsvegar landeiganda 
að visu baga að töku vatnsins eða veitu þess, skal þó upptaka þess eða veita 
heimil, ef úttektarmenn telja skaða landeiganda minni en hag hins af vatnstök- 
unni eða veitunni, en þeir skulu þá meta landeiganda fullar skaðabætur, 
enda verði vatn ekki tekið annarsstaðar eða leitt með ekki meiri kostnaði en 
skaði landeiganda er, svo sama gagn gjöri. Gjörðarbeiðandi greiði matskostnað.



3. gr.
Vötn öll, stór og smá, skulu svo renna sem að fornu hafa runnið, og 

má ekki breyta farvegi þeirra, nema með samþykki allra þeirra, sem breyting- 
in snertir bagsmunalega, og það sje gjört til þess að afstýra landbroti, sand- 
ágangi eða öðrum skemdum, eða breytingin miðar að þvi að gjöra hægra 
fyrir að ná vatni til áveitu eða gjöra beina farvegi á landamerkjum með því 
að nema burtu króka eða fara yfir nes. En sje um mikið vatnsmegn að 
ræða, skal áður um það leita álits verkfróðs manns, sem landsstjórnin hefir 
tekið gildan eða sett til þess, og skal farið að hans ráðum um framkvæmd 
verksins. Borgun til hans telst til kostnaðar við verkið.

4. gr.
Ekki má öðruvisi en eftir samkomulagi gerstifla ár, læki eða aðra 

vatnsfarvegi, og halda þannig vatni fyrir öðrum.

5. gr.
Nú fellur vatn milli tveggja jarða, og eiga þá hvor um sig, þeir er land 

eiga að, rjett á að nota vatnið að helmingi. Ef vatnið er svo litið, að ekki nægi 
hvorumtveggju til áveitu, skal hvor, nema öðruvisi um semji, hafa það ekki 
skemur en tvo sólarhringa og ekki lengur en viku i senn, eftir úrskurði út- 
tektarmanna. Borgun til úttektarmanna greiði hvor um sig að helmingi.

Ef fleiri jarðir liggja að á, læk eða öðru vatni, er nota má til áveitu, 
og samkomulag næst ekki um hvernig nota skuli, má útkljá það með löggiltri 
samþykt samkvæmt lögum þessum.

6. gr.
Nú er veitt vatni á óskift land, og geta þá þeir, er landið eiga, kratist 

þess, að últektarmenn skifti landinu milli þeirra til afnota og eignar. Hver 
einstakur sameigandi getur krafist skiftanna. Skiftin skulu miðast við stærð 
jarðanna eða jarðarpartanna eftir jarðarmatinu, og skal ekki aðeins farið eftir 
flatarmáli landsins, heldur og gæðum þess og legu. Rjett til að heimta yfir- 
mat eða yfirúrskurð um skiftin hefir hver jarðeigenda og ábúenda, og auk 
þess hver veðhafi i landi þvi, er skift var, um eitt ár frá skiftadegi. Kostnað- 
inn við skiftin greiða jarðeigendur að tiltölu við jarðarstærð, svo og kostnað 
við yfirmat eða yfirúrskurð, ef breyting verður gerð á skiftum, ella greiðir 
gerðarbeiðandi þann kostnað.

7. gr.
Heimilt er sýslunefnd að gjöra samþykktir fyrir stærri eða minni 

svæði innan sýslu um notkun vatns til áveitu, um viðhald skurða og annara 
vatnsfarvega, um vörn gegn skemmdum af vatnságangi og um samáveitu.

8. gr.
Þegar sýslunefnd þykir þörf á að gera samþykt fyrir sýsluna eða nokk- 



urn hluta hennar, semur hún frumvarp til samþyktar. Skal svo með nægum 
fyrirvara kvatt til fundar á svæði þvi, sem ætlast er til að samþyktin nái yfir. 
Atkvæðisrjett á þeim fundi eiga allir þeir, sem á nefndu svæði hafa jörð eða 
jarðarpart til ábúðar, sem metinn er til dýrleika. Sýslunefndin tiltekur fund- 
arstað, en oddviti hennar, eða sá, er nefndin hefur kosið til þess boðar fund- 
inn með nægum fyrirvara og stjórnar honum. Verði fundarstjóri að takast 
ferð á hendur til þess að halda fundinn, bera honum 2 kr. á dag i fæðispen- 
inga og ferðakostnaður að auki, eftir reikningi, sem sýslunefndin úrskurðar, og 
greiðist það gjald úr sýslusjóði.

9. gr.
Á fundi þeim, sem getur um i 8. gr., leggur fundarstjóri fram frum- 

varp það til samþyktar, sem sýslunefndin hefir samið. Fallist fundnrinn á 
frumvarpið óbreytt með 2/s greiddra atkvæða, sendir sýslumaður það stjórnar- 
ráðinu til staðfestingar. Eins fer um frumvarpið þótt fundurinn geri við það 
breytingar, ef þær eru samþyktar með 2/3 atkvæða og sýslunefnd felst á þær. 
En vilji sýslunefnd ekki fallast á breytingartillögurnar, sem fundurinn hefur 
gert, skal kveðja til nýs fundar. Fallist þá fundurinn á frumvarp sýslunefnd- 
ar óbreytt með 2/s atkvæða fer um það sem fyr segir.

Frumvarp til samþyktar, sem hefur ekki náð 2/s atkvæða á samþykt- 
arfundi er fallið, og má eigi bera það upp að nýju i sýslunefndinni fyr en á 
næsta aðalfundi hennar.

10. gr.
Nú er samþykt gerð eins og fyrir er mælt og send stjórnarráðinu til 

staðfestingar, og stjórnarráðinu þykir hún koma i bága við lög, grundvallar- 
reglur laga eða rjett manna, og synjar það þá um staðfesting sina og skýrir 
sýslunefnd frá ástæðum fyrir neituninni. Að öðrum kosti staðfestir stjórnar- 
ráðið samþyktina, skipar fyrir um birting hennar og ákveður, hvenær hún 
öðlist gildi.

Samþykt, sem stjórnarráðið hefir staðfest, má ekki breýta eða úr gildi 
nema á annan hátt en þann, sem hún var stofnuð á.

11. gr.
í samþykt skal ávalt kveða á um umsjón og viðhald fyrirtækja og 

mannvirkja þeirra, sem samþyktin ræðir um, og ef um samáveitu erað ræða, 
um stjórn hennar, svo og um greiðslu kostnaðar, er af þessu leiðir.

12. gr.
Ákveða má í samþykt 1—200 kr. sektir fyrir brot gegn henni, og þá 

jafnframt tiltaka i hvern sjóð sektirnar skuli renna.
Með brot gegn samþyktum skal fara sem almenn lögreglumál.

13. gr.
Þegar löggilt samþykt hefir verið sett um samáveitu, eru allir landeig- 



endur og leiguliðar á þvi svædi, sem áveitunni er ætlað að ná yfir, skyldir til 
að leyfa landsafnot til mannvirkja þeirra, er áveituna snerta, svo sem land 
undir skurðina og að efni sje tekið úr landinu, hvort heldur er grjót eða önn- 
ur jarðefni, i fyrirhleðslur, garða, stiflugerðir eða umbúnað skurða o. s. frv., 
og yfir höfuð að þola þær kvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarjetti, sem 
áveituverkið hefir i för með sér, enda komi fullar bætur fyrir. Bætur fyrir 
jarðrask og landnám á óyrktu landi skulu þvi aðeins greiddar, að þeirra sje 
krafist, og álitið verði, að landeigandi hafi beðið skaða við það. Bætur má 
ákveða með samkomulagi milli landeiganda og stjórnar samáveitunnar, en ná- 
ist ekki samkomulag, skulu úttektarmenn meta. Kostnaður við malið telst 
til útgjalda samáveitunnar.

14. gr.
Þegar gerðar eru mæliugar til undirbúniugs samáveitu, er þeim, sem 

það gera, heimilt að fara að ósekju yfir lönd manna hvar sem er, hvort held- 
ur gangandi eða með hesta, en varast skulu mælingamenn óþarfa troðning á 
túnum eða engjum. Merki þau og vörður, er mælingamenn þessir setja, skulu 
teljast til hluta þeirra, er friðaðir eru samkvæmt 296. gr. hinna almennu 
hegningarlaga.

15. gr.
Kostnaði öllum við samáveitu skal skifta milli jarðanna, aðallega eftir 

stærð þess lands, sem vatn næst yfir. Þó skal taka nokkurt tillit til þess, 
hvernig hver jörð liggur við áveitunni, og hver not geta orðið af henni fyrir 
hana í samanburði við aðrai1 jarðir. Verði ágreiningur um skiftin, skulu út- 
tektarmenn skera úr. Borgun til þeirra telst til kostnaðar við samáveituna.

16. gr.
Vilji einhver, eftir að samáveitu hefir verið komið á, gerast hluttak- 

andi í henni á *þann hátt, að fá vatn til áveitu á land sitt, þá hefir hann rjett 
til þess, ef það að dómi úttektarmanna er bagalaust fyrir samáveituna. En 
skyldur er hann þá að taka þátt i kostnaði öllum við áveituna, bæði stofn- 
kostnaði og árskostnaði, að rjettri tiltölu við aðra, sem hlut eiga að máli. Að 
auki er hann skyldur að greiða borgun til úttektarmanna fyrir störf þeirra 
samkvæmt þessari grein.

17. gr.
Nú er samþykt gerð um samáveitu, og skal þá leiguliði leita sam- 

komulags við landsdrottinn um það, hvernig kostnaðinn skuli greiða. Vilji 
landsdrottinn leggja fram kostnaðinn, er leiguliði skyldur til að greiða árlegan 
kostnað við viðhald, stjórn og umsjón áveitunnar og ennfremur eftirgjaldsauka 
eftir samkomulagi eða eftir mati úttektarmanna, en kostnað yið það mat greiði 
landeigandi og leiguliði að helmingi hvor.

Vilji landsdrottinn ekki leggja fram kostnaðinn við áveituna, er rjett 
að leiguliði geri það. Þegar leiguliði fer frá jörðinni, skulu úttektarmenn 
meta, hversu mikið jörðin megi hækka að varanlegu eftirgjaldi fyrir áveituna, 



og fær þá leiguliði endurgoldinn áveitukostnaðinn annan en viðhaldskostnað, 
umsjónar- og stjórnarkostnað, þó ekki meira en sem svarar tólfföldum eftir- 
gjaldsauka þeim, sem metinn er.

18. gr.
Ef hvorki landsdrottinn nje leiguliði vill leggja fram áveitukostnaðinn 

samkvæmt 17. gr., getur stjórn samáveitunnar krafizt þess, að jörðin sje tekin 
eignarnámi handa áveitufjelaginu. Snýr stjórnarnefndin sjer í því efni til hjer- 
aðsdómarans, sem dómkveður 3 óvilhalla menn utansveitar og utan áveitu- 
svæðisins til að meta jörðina til eignarnáms. Borgun til þeirra telst til kostn- 
aðar við samáveituna. Nú er landeigandi eða áveitufjelagsstjórnin óánægð með 
matsverðið, og má þá hvor um sig skjóta gerðinni til yfirmatsnefndar þeirrar, 
sem greinir um í 20. gr. Matsnefndirnar skulu láta birta landeiganda og á- 
veitustjórn matsgerðir á sama hátt og dómar eru birtir; kostnaður við það 
telst til matskostnaðar. Áfrýjunarfrestur eru 3 mánuðir frá birting. Áður en 
5 mánuðir eru liðnir frá birting matsgerðar, enda sje undirmatsgerð ekki á- 
frýjað, skal stjóru áveitufjelagsins krefjast að eignarnámið fari fram og leggja 
fram matsverðið. Eftir að áveitufjelagið hefir eignast jörðina, má það selja 
hana, án þess nokkur eigi forkaupsrjett. Áveitufjelaginu eða þeim, er siðar 
eignast jörðina, er skylt að leggja tram áveitukostnaðinn og öðlast þá þann 
rjett gagnvart leiguliða, sem segir í 17. gr.

19. gr.
Þar sem ákveðið er í lögum þessum, að úttektarmenn skuli skoða, 

meta, skera úr o. s. frv., skulu það gjöra úttektarmenn i þvi umdæmi, þar 
sem það liggur, sem meta á, skoða eða skera úr um. Nú liggur það i tveim 
úttektarmannaumdæmum eða fleiri, en í sama lögsagnarumdæmi, og skal þá 
sýslumaður tilnefna tvo af úttektarmönnum umdæmanna til gerðarinnar. Ef 
úttektarmaður er forfallaður, við málið riðinn eða nákominn aðilum, kveður 
sýslumaður annan mahn i hans stað. Ef úttektarmenn geta ekki orðið á 
eitt sáttir, kveður sýslumaður oddamann til gerðarinnar. Nú er svæði það, 
sem gerðina varðar, í tveim lögsagnarumdæmum eða fleiri, og heyrir þá til- 
nefning gerðarmanna, sú, sem á undan greinir, undir hjeraðsdómarann i þvi lög- 
sagnarumdæmi, þar sem gerðarbeiðandi býr, ef hann býr á svæðinu, eða, ef 
hann býr utan þess, þar er sú fasteign liggur, sem hann beiðist gerðar vegna. 
Má dómarinn i þessu tilfelli útnefna menn úr hverju umdæmanna sem er.

Fyrir skoðunar- og matsgerðir o. s. frv. eftir lögum þessum fá úttekt- 
armenn sömu borgun og þeim ber að lögum fyrir áþekk störf, og greiðist hún 
af gerðarbeiðanda, ef ekki er öðru vísi kveðið á í lögum þessum.

20. gr.
Öllum matsgerðum og úrskurðum úttektarmanna samkvæmt lögum 

þessum, má hver sá, sem málið varðar, skjóta til yfirmats eða yfirúrskurðar 
dómara þess, sem útnefning úttektarmanna samkvæmt 19. gr. ber undir, og 4 
manna annara, óvilhallra, sem hann kveður til þess fyrir rjetti og mega þeir 



vera úr öðrum lögsagnarumdæmum, ef dómaranum þykir ástæða til þess. 
Dómarinn er formaður yfirmatsmanna og stýrir matinu.

Yfirmatsmenn fá í dagpeninga og fæðispeninga 6 kr. á dag og ferða- 
kostnað eftir reikningi. Úrskurðar íormaður reikninga hinna dómkvöddu yfir- 
matsmanna, þó má skjóta úrskurði hans til fullnaðarúrskurðar stjórnarráðsins, 
er úrskurðar reikninga hans sjálfs.

Kostnað við yfirmat eða yfirúrskurð greiði gerðarbeiðandi, ef ekki 
er breyting gerð á hinni áfrýjuðu gerð, ella skal ákveðið i yfirmatinu eða 
yfirúrskurðinn, hverir greiða skuli, sbr. þó 6. gr.

21. gr.
Skaðabætur þær, sem úttektarmenn eða yfirmatsnefnd meta samkvæmt 

lögum þessum, mega vera annaðhvort fjegjald i eilt skifti eða árlegt fjegjald, 
eftir þvi hvernig skaða þeim er varið, sem bæta skal.

Fjegjöld samkvæmt matsgjörðum og kostnað við matsgjörðir sam- 
kvæmt lögum þessum má taka lögtaki.

22. gr.
Úttektarmenn, matsmenn eftir 18. gr., og yfirmatsnefnd skulu gefa 

málsaðilum kost á að vera við mats- og skoðunargerðir þær, er þeir fram- 
kvæma eptir lögum þessum; skulu þeir því i tæka tið tilkynna þeim hvenær 
matsstörfm eða skoðunargjörð byrja og er störfum lýkur í bvert sinn, hvenær 
þau verði tekin fyrir aftur. Aðilum skal gefinn kostur á að upptysa málið 
fyrir matsmönnum, en gætt skal þess, að matsstörfin dragist ekki lengur en 
nauðsyn krefur. Ekki skulu aðilar viðstaddir, er matsmenn ræða málið sín 
i milli til undirbúnings álíts sins eða þegar álitið er samið.

23. gr. .
Brot gegn 3. og 4. gr. laga þessara varða sektum 10—500 kr., nema 

þyngri hegning liggi við. Sektir þessar renna i landssjóð.
Með brot gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

24. gr,
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 49, 20. des. 1901 um 

samþyktir til varnar skemdum af vatnaágangi, um vatnsveitingar, og um skurði. 
Þó skulu gildandi samþyktir, sem gefnar hafa verið út eftir þeim, halda gildi 
sinu, en ekki má breyta samþyktunum nje fella þær úr gildi, nema eftir á- 
Kvæðum framanskráðra laga.



Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Af neðri deild alþingis 1911 var samþykt þingsályktun, þar sem skor- 
að var á landsstjórnina að undirbúa og leggja fyrir alþingi, frumvarp til laga, 
er innihaldi almenn ákvæði um rjett til notkunar vatns til áveitu og fram- 
ræslu, svo og um rjettindi og skyldur landsdrottna og leiguliða hvorra gagn- 
vart öðrum, þegar um kostnaðarsöm vatnsveitingaíyrirlæki er að ræða. Til- 
laga til ályktunar þessarar kom frá landbúnaðarnefnd deildarinnar, og mun 
aðaltilefnið til hennar hafa verið, að við undirbúning áveitu þeirrar, sem fyrir- 
hugað er að koma á yfir Flóann úr Hvitá, hafa menn saknað Ijósra og hagan- 
legra ákvæða um þetta efni, enda hefur stjórnarráðinu á þessu ári borist 
beiðni frá nefnd þeirri, sem kosin hefur verið i Árnessýslu til að vinna að 
undirbúningi Flóaáveitunnar, um að stuðla aðþví að lög komi út um þau 
atriði, er þingsályktunin nefnir. Eftir þvi sem áhugi og framkvæmdir til jarða- 
bóta, og þar á meðal vatnsveitinga og framræslu, hafa vaxið, hafa menn einn- 
ig alment fundið til þess, að þörf væri á ákvæðum i þessa átt. '

Með lagafrumvarpi þessu er það tilætlunin að bæta úr þörfinni 
á ákvæðum um samáveitur og yfir höfuð um vatnsveitingar og fram- 
ræslu til gróðurauka og varðveislu gróðurs, og gera það mögulegt að koma á 
bæði hinni framangreindu fyrirhuguðu Flóaáveitu, og öðrum áveitum og fram- 
ræslum, sem snerta marga. og samtaka þarf til að koma á. Hinsvegar er það 
ekki titætlunin, þótt nokkur ákvæði almenns efnis sjeu í frumvarpi þessu, að 
setja ákvæði um rjett til notkunar vatns til annara þarfa, enda eru til lög frá 
siðari árum um ýms atriði í þá átt, svo sem lossalögin nr. 55, 22. nóvember 
1907, sjerstaklega ákvæðin i 12.—14. gr. þeirra, og lög nr. 26, 22. október 1912 
um vatnsveitur i verslunarstöðum, einkum 3. gr. þeirra laga.

Eftir að þetta hefur verið tekið fram um tilefnið til að lagafrumvarp 
þetta hefur verið samið og um aðalefni þess og tilgang, skulu eftirfarandi at- 
hugasemdir gerðar um hinar einstöku greinar frumvarpsins. .

Um 1. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru um áveitu og framræslu í eigin landar- 

eign, þegar þær að einhverju leyti snerta lönd eða mannvirki annara eða 
hagsmuni þeirra á annan hátt.

Um 2. gr.
Með ákvæðum þessarar greinar er það tilætlunin að gera það mögu- 

legt þó samkomulag náist ekki, að fá vatn úr landi annara eða leiða það 
gegnum það úr annars landi eða eigin landi til áveitu á sitt eigið land, er þess 
þarfnast til þess að koma áveitunni á, og taka vatnsins eða leiðsla er hinum 
bagalaus eða bagalitil i samanburði við gagnið af henni. '

Þótt áveita, framræsla, vatnstaka eða vatnsveita hafi verið metin beimil 
etlir þessari grein eða næstu grein á undan, má auðvitað, ef það sýnir sig að 
hún gerir annan eða frekari skaða en þegar metið var eða þá var fyrirsjáanlegur, 
krefjast mats að nýju um lögmæti hennar eða á bótum hennar vegna.



Um 3. gr.
Ef að ræða er um breyting á vötnum eða ám með miklu vatnsmegni, 

sem getur orðið óviðráðanlegt og gert mörgum skaða ef ekki er rjett með 
farið, verður hið opinbera að hafa rjett til tilhlutunar um það mál.

Um 4. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru almenns efnis og þykja eðlileg og sjálf- 

sögð, og við brotum gegn þeim og næstu grein á undan eru lagðar sektir í 
23. gr. frumvarpsins.

Um 5. gr.
Ef það eru fleiri en tvær jarðir, sem eiga rjett til sama vatns, verður 

að reyna að útkljá ágreining um notkun þess til áveitu með þvi að koma á 
samþykt um hana eftir lögum þessum, þvi ekki þykir fært að setja ákvæði 
um skifting vatnsins, er komi alment að gagni.

Um 6. gr.
Þegar óskift land er tekið til ræktunar með áveitu, er nauðsynlegt að 

gera það hægt að fá þvi skift, þvi afnot þess fyrir sameigendurna munu oft- 
ast breytast við það.

Um 7.—12. gr.
Ákvæði þessara greina eru tekin úr lögum nr. 49, 20. des. 1901 um 

samþyktir til varnar skemdum af vatnaágangi, um vatnsveitingar og um skurði, 
og ekki gerðar aðrar efnisbreytingar en þær, að þeir einir eigi atkvæðisrjelt 
um samþyktir, sem jörð eða jarðarpart hafa til ábúðar, en eftir lögunum frá 
1901 eiga allir alþingiskjóseudur á samþyktarsvæðinu atkvæðisrjett um sam- 
þyktir, og þykir þessi breyting eðlileg eftir efni samþyktanna. Svo er lág- 
mark sekta fært niður i 1 kr. úr 5 kr. og hámarkið fært úr 100 kr. upp i 
200 kr.

Um 13. gr.
Ákvæði þessarar greinar er i samræmi við áþekk ákvæði i öðrum 

gildandi lögum, svo sem simalaganna nr. 12, 20. október 1905, 9. gr., vega- 
laganna nr. 57, 22. nóvember 1907, 33. gr. og vatnsveitulaganna nr. 26, 22. 
október 1912, 3. gr.

Um 14. gr.
Með þvi að mælingar þessar oftast eru gerðar i almennings þarfir, 

þykir rjett að iriða merki mælingarmanna, sem haft geta lika þýðing fyrir 
eftirtímann' við síðari mælingar.

Um 15. gr.
Það eru getnar hér nokkrar bendingar um hvernig jafna beri niður 

áveitukostnaði, bæði stofnkostnaði og reksturskostnaði á jarðir þær, þar 



sem komið er á samáveitu, og eru þær jafnframt leiðbeining fyrir matsmenn 
ef til mats kemur.

Um 16. gr.
Það þykir rjett að veita þeim, er ekki hefir verið með i stofnun sam- 

áveitu, rjett til þess gegn sanngjörnum skilyrðum að gerast hluttakandi í 
henni, ef hann æskir þess og áveituíjelaginu telst það skaðlaust.

Um 17. gr.
Hjer eru sett ákvæði um rjettindi og skyldur landsdrottins og leiguliða 

hvors gagnvart öðrum, er um stofnun samáveitu er að ræða. Það er ætlast 
til þess, að landsdrottinn eigi forrjett á að leggja fram kostnaðinn ef hann

vill. Ef leiguliði hinsvegar leggur stofnkostnaðinn fram þykir ekki fært að á- 
kveða honum hærra endurgjald en eftirgjaldsaukan tólffaldan, og getur það 
orðið landsdrottni full erfitt að greiða hann, þegar litið er til lántökukostanna 
út á fasteignir, bæði lánshæðarinnar, sem fæst, vaxtakjaranna og afborgunar- 
timans. Þetta er líka i samræmi við gildandi lög, sbr. 20. gr. ábúðarlaganna 
12. janúar 1884.

Um 18. gr.
Það getur verið alveg nauðsynlegt að hafa þessa eignarnámsheimild til 

þess að hægt sje að koma samáveitu haganlega og vel fyrir. Og það er naum- 
ast hætta á því, að heimild þessari verði beitt nema full nauðsyn sje á fyrir 
áveituijelagið, þvi það á nokkuð á hættu, þar sem því er skylt, ef það á ann- 
að borð krefst eignarnáms, að leysa jörðina inn fyrir það verð, er metið verð- 
ur. Það hefir þótt rjett að láta eignarnámið ná ávalt til allrar jarðarinnar, 
þvi það mun oflast betra fyrir landsdrottinn að missa alla jörðina fyrir fult 
verð heldur en ef til vill bezta skikann af henni, er áveitan snertir. Til eign- 
arnáms þarf auðvitað ekki að koma, ef samningar nást milli landsdrottins og 
áveitufjelagsins eða stjórnar þess um kaup jarðarinnar eða nokkurs hluta 
hennar, er áveitan næi- til. Eins viðtæk eignarnámsheimild og þessi er t. d. i 
framan-nefndum ákvæðum fossalaganna frá 22. nóv. 1907, 12. gr.

Um 19. gr.
Það hefir þótt umsvifaminst en þó jafnframt tryggilegt að láta hlutað- 

eigandi úttektarmenn framkvæma skoðanir og mat, er fara skulu fram eftir 
lögum þessum, enda eru þeir áþekkum störfum vanir.

Um 20. gr.
Það hefir verið leitast við að koma yfirmatinu sem tryggilegast fyrir og 

i þvi skyni er ætlast til að hjeraðsdómari sje ávalt formaður yfirmatsnefndar- 
innar. Þvi það getur oft verið alveg nauðsynlegt fyrir matsnefndina að hafa 



mann sin á meðal, sem þekkir lög og rjett, og tryggilegra fyrir aðila og hið 
opinbera.

Um 21. gr.
Hvort fjegjaldid beri að greiða i eitt skifti eða með ársgreiðslum, er 

ætlast til að fari eftir atvikum og dómi matsmanna.

Um 22. gr.
í þessari grein eru ekki aðrar reglur en farið mun venjulega eftir við 

matsgerðir, er nokkuru varða.

Við 23. gr. 
er ekkert að athuga.

Um 24. gr.
Ákvæði samþyktarlaganna frá 20. desember 1901 er, eins og getur i 

athugasemdunum hjer á undan, tekin upp i 7.—12. gr. þessa frumvarps, en 
rjelt hefir þótt að taka það fram, að samþyktir þær, sem gefnar hafa verið út 
eftir lögunum og i gildi eru, haldi þvi þótt lögin sjeu feld úr gildi.


