
Nd. 244. Nefndarálit

um frumvarp til laga um rafveitu fyrir Seyðisfjarðarkaupstað. (Þingskjal 85).

I.
Nefndinni, sem háttvirt deild kaus í þessu máli, var það kunnugt, að 

fleiri kaupstaðir og kauptún en Seyðisfjörður hafa i hyggju að koma á hjá 
sjer raflýsingu á þessu ári eða næstu árum. Þótti nefndinni óviðfeldið og 
óþarflega umsvifamikið, að semja þyrfti sjerstök lög fyrir hvern stað í sitt skifti; 
þótti henni einsætt, að best hefði farið á að semja ein lög um þetta efni, er átt 
hefðu getað við um alt land, að minsta kosti um öll kauptún og kaupstaði. 
En við ihugun málsins varð það Ijóst, að til þessa hefði þurft meiri undir- 
búning og meira starf, en kostur er á fyrir nefndina.

Með kauptún landsins hagar til með tvennu móti: Sum eru hrepps- 
fjelög út at fyrir sig, en önnur eru aftur hluti úr öðru stærra hreppsfjelagi. 
Lög fyrir þessi siðarnefndu kauptún eru nú flóknari og vandasamari, heldur 
en fyrir þau kauptún, sem eru hreppsfjelag út af fyrir sig, þvi að þau kaup- 
tún, sem vjer leyfum oss að kalla sjálfstjórnarkauptún, eru að öllu leyti á borð 
við kaupstaði.

Vjer höfum því tekið það ráð, að breyta orðalagi frumvarpsins á þann 
hátt, að það nái til allra kaupstaða og sjálfstjórnarkauptúna landsins.

Til þessa höfum vjer orðið að gera margar orðabreytingar á frum- 
varpinu, og fáeinar orðabreytingar höfum vjer gert fyrir máls sakir eða þá til 
að gera ákvæðin skýrari.

Efnisbreyting höfum vjer eiginlega enga gert á frumvarpinu aðra en 
þá, að vikka svæði það, sem það nær yfir.

Nánari grein þykir oss eigi þörf á að gera fyrir starfi nefndarinnar. 
En af þvi að breytingarnar eru nokkuð margar i samanburði við lengd frum- 
varpsins, höfum vjer tekið það ráð, að prenta fyrst breytingartillögurnar, eins 
og vjer ætlumst til að þær verði bornar upp, og prenta þar á eftir upp frum- 
varpið eins og það lítur út með breytingum vorum, ef þær verða samþyktar, 
og höfum vjer þar sett breytingar vorar með skáletri. Við það vonum vjer 
að yfirlitið verði glögt og samanburður auðveldur.

Neðri deild Alþingis, 29. júlí 1913.

Valtýr Guðmundsson, Jón Ólafsson, 
(formaður). (framsögumaður, skrifari).

Björn Kristjánsson. Jóh. Jóhannesson. ólafur Briem.

II.
BREYTINGARTILLÖGUR

við frumvarp til laga um rafveitu fyrir Seyðisfjarðarkaupstað (þskj. 85).

1. í stað »fyrir Seyðisfjarðarkaupstað« komi: »í kaupstöðum og sjálfstjórn- 
arkauptúnum«.



2. Framan við frumv. bætist njT grein þannig:
1. grein.

Lög þessi taka til kaupstaða og sjálfstjórnarkauptúna.
Orðið sjálfstjórnarkauptún táknar löggiltan verslunarstað, sem er hrepps- 

fjelag út at fyrir sig.
Orðið sveitarfjelag táknar i lögum þessum kaupstað og (eða) sjálf- 

stjórnarkauptún; sveitarfjelagsstjórn og sveitarfjelagsumdæmi táknar stjórn 
eða umdæmi slíks sveitarfjelags.

3. Við 1. grein, sem verður 2. grein.
a. í staðinn fyrir: »Bæjarstjórn Seyðisfjarðar veitist einkaleyfi til að 

leggja rafveitu um Seyðisfjarðarkaupstað« komi: Hver sveitarfjelags- 
stjórn hefir einkaleyfi til að veita rafstraumi um sveitarfjelagsumdæmið,

b. Á eftir »ofan jarðar eða neðan« bætist við: (sbr. þó L. 10. okt. 1905 
um ritsima og talsíma o. fl., 11. gr.).

4. í stað: »raftaug« komi: rafstraumstaug« hvervetna i frumvarpinu i þeirri 
tölu og í þvi falli sem við á á hverjum stað.

5. í stað: »bæjarstjórn« komi: sveitarfjelagsstjórn, hvervetna í frumvarpinu 
(í rjettri tölu og rjettu falli).

6. Við 1. (2.) grein. Síðasta setningin orðist þannig: Matskostnað allan 
greiðir sveitarfjelagssjóður.

7. »Bæjarsjóður« breytist hvervetna í: sveitarfjelagssjóður.

8. Við 2. (3.) grein. Upphaf greinarinnar orðist svo: »Nú er rafstraums- 
veita á komin, og skal þá sveitarfjelagsstjórnin hafa einkarjett til að selja 
rafmagn í umdæmi sveilarfjelagsins.

9. Við sömu grein. Siðasta orðið i greininni: »lögsagnarumdæminu« verði: 
umdæminu.

10. Á eftir 2. (3.) grein komi ný grein þannig:
4. grein.

Sveitarfjelagið kostar lagning inn fyrir húsvegg, eða að mæli í húsi; 
en húseigandi eða húsráðandi kosta, eftir því sem þeim um semur, lagning 
tauganna innan húss og lýsingaráhöld, ef þeir vilja raflýsingu nota.

11. Við 3. (5.) grein (orðabreytingar):
a. í stað: »rafveitunnar« komi: rafstraumsins.
b. í stað: »skal hún endurskoðuð« komi: skal hana endurskoða.
c. í stað: »bæjargjöld« komi: sveitarfjelagsgjöld.

12. Við 4. (6.) grein. Greinin orðist þannig:
Heimilt er sveitarfjelagsstjórn að heimta gjald, samkvæmt gjaldskránni, 

af hverjum húsráðanda eftir að rafstraumstaug hefii- lögð verið inn í hús 
hans.



»

13. Við 5. (7.) grein. í stað: »þeim vinnukauptaxta« komi: þeirri verkkaups- 
skrá.

14. Við sömu grein. Siðasta málsgreinin orðist svo: Þeir einir, sem þannig 
eru löggiltir, mega fást við lagning rafstraumstauga eða önnur svipuð störf 
sem að rafstraumsveitu lúta, hvort heldur innan húss eða utan.

15. Við 6. (8.) grein. í stað: »skal, auk fullra skaðabóta, sæta« komi: skal 
greiða fullar skaðabætur og sæta auk þess.

16. Við sömu grein. í stað: »ef verkið er ekki« komi: sje verkið ekki.

17. Við sömu grein. í stað: »hinum almennu hegningarlögum« komi: al-
mennum begningarlögum.

18. Við sömu grein. í stað: »hlutaðeigandi« komi: sakborningur.

19. Við sömu grein. í stað: »viðvíkjandi rafveitunni« komi: er að rafstraums-
veitunni lúta.

20. Við sömu grein. í stað siðasta orðsins: »reglugjörðina« komi: hana.

21. Við 8. (10.) grein. Orðin: »sem risa« falli burt.

ni.
(Frumvarpið, eins og það verður með breytingum nefndarinnar).

Frumvarp til laga 
um 

rafveitu í kaupstöðum og sjálfstjórnar-kauptúnum.

1- gr.
Lög þessi taka til kaupstaða og þeirra kauptúna, sem eru hreppsfjelag 

út af fgrir sig.
Orðið «sveitarfjelag« táknar i lögum þessum kaupstað eða sjálfstjórnar 

kauptún. En orðið »sjálfstjórnarkauptún« táknar hjer það kauptún eða lög- 
giltan verslunarstað, sem er hreppsfjelag út af fyrir sig.

2. gr.
Hver sveitarfjelagsstjórn heflr einkalegfi til að veita rafstraumi um sveit- 

arfjelagsumdœmið, hvort sem er með rafsfraumstaugum ofan jarðar eða neðan, 
(sbr. þó lög 10. okt. 1905 uin ritsima, talstma o. fl., 11. gr.). Landeigendur og 
leiguliðar á þvi svæði, sem sveitarfjelagsstjórnin ákveður, að rafsíraumsveitan 
skuli ná til, skulu skyldir að þola hvers konar mannvirki á landi þeirra og 
lóðum, þau er nauðsynleg eru fyrir rafsíraumsveituna. Verði svo álitið, að 
landeigandi eða leiguliði biði skaða af framkvæmdum rafsíraumsveitunnar, 
skal fult endurgjald fyrir koma, er ákveðið sje af tveimur dómkvöddum, óvil- 
höllum mönnum utan sveitarfjelagsstjórnar, ef hún og lóðareigandi eða leigu- 



liði geta ekki komið sjer saman. Maískostnað allan greiðir sveitarfjelags- 
sjóður.

3. gr.
Nú er rafstraumsveita á komin, og skal þá sveitarfjelags-stjórnin hafa 

einkarjett til að selja rafmagn i umdœmi sveitarfjelagsins. Hún getur og áskil- 
ið sjer einkasölu á rafmagnslömpum og öðrum rafmagnstækjum í umdœmi 
sveitarfjelagsins.

4- gr.
Sveitarfjelagið kostar lagning inn fyrir húsvegg, eða að mœli í húsi, 

en húseigandi eða húsráðandi kosta, eftir þvi sem þeim um semur, lagning 
tauganna innan húss og lýsingar-áhöld, ef þeir vilja raflýsingu nola.

5. gr.
Gjald fyrir notkun ratstraumsins skal ákveðið i gjaldskrá, er sveitar- 

fjelags-stjórnin semur og stjórnarráðið staðfestir, og skal hana endurskoða eigi 
sjaldnar en 5. hvert ár. Verði kostnaðurinn við rafstraumsveituna meiri 
en það er inn kemur fyrir notkun hennar samkvæmt gjaldskránni, má greiða 
það, sem ávantar úr sveitarfjelags-sjóði.

Gjöld þessi öll' má taka lögtaki sem önnur sveitarfjelagsgjöld.

6- gr-
Heimilt er sveitarfjelagsstjórn að heimta gjald af hverjum húseiganda 

samkvæmt gjaldskránni, þegar búið er að leggja rafstraumstaug inn í hús 
hans; en lagningu rafsfraumstauga innan húss verður hann sjálfur að kosta.

7. gr.
Sveitarfjelagsstjórnin ein hefir rjett til að löggilda menn, er hún telur 

hæfa, og svo marga, sem henni þykir þurfa, til þess að leggja rafs/raumstaug- 
ar bæði utan húss og innan, og skulu þeir skyldir að hlíta þeirri verkkaups- 
skrá, sem sveitarfjelagsstjórnin kann að setja, og að öðru leyti fara eftir þeim 
reglum, er sveitarfjelagsstjórnin setur. Engir aðrir en þeir, sem þannig eru 
löggiltir, mega fást við lagning rafs/raumstauga eða önnur störf, er að slikri 
rafstraumsveiiu lúta„ hvorki innan húss nje utan.

8. gr.
Hver sem af ásettu ráði veldur skemdum á rafs/raumstaugum sveitar- 

fjelagsins eða öðrum mannvirkjum rafs/raumsveitunnar, skal greiða fidlar 
skaðabœtur og sœta auk þess fangelsisrefsingu eða sektum, sje verkið ekki 
þannig vaxið, að þyngri refsing liggi við samkvæmt almennum hegningar- 
lögum. Sjeu skemdirnar gáleysisverk, skai sakborningur sæta sektum, 
og bæti auk þess skaðann að fullu.

9- gr-
Sveitarfjelagið getur sett reglugerð um notkun rafmagnsins, meðferð á 

rafs/raumstaugum og önnur atriði, er að rafs/raumsveitunni lúta, og nauð-



synleg kunna að þykja. í reglugerðinni má ákveða sektir fyrir brot á henni. 
Stjórnarráðið staðfestir hana.

10. gr.
Með mál út af brolum gegn lögum þessum eða reglugerðum þeim, er 

samkvæmt þeim verða settar, skal fara sem almenn lögreglumál.

11. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.


