
843. Breyíingartlllögur

■við frumvarp til laga um vatnsorkusjerleyfi.

F rá Sigurði Sigurðssyni.

1. Við 5. gr. í stað orðanna: »nema hann mæli með« kom i: . .
nema að fengnu áliti hans.

2. — 7. gr. í  stað orðanna: »ef vatnastjóri mælir með þvi« kom i:
að fengnu áliti vatnastjóra.

3 . — 8. gr. Orðin í siðari málsgrein: »Fyrir og eftir nýjar kosningar« og til
enda falli burtu.



4. Við 12. gr.

5. — 13. gr.

6. — 15. gr.

7. -  17. gr.

8. — 17. gr.

9. — 27. gr.

10. —

11 /  —

12. —  

13. —

28. gr.

29. gr.

32. gr. 

35. gr.

14. — 37. gr.

15. — 39. gr.

I stað: »fimmtíu og fimm árum« kom i: 
sextíu og fimm árum.
í stað »25« i annari og fjórðn málsgrein kom i:
30.
í  stað orðanna i fjórðu málsgrein: »ef v a tn a s t jó r i .................. og
mælir með því« komi: 
að fengnu áliti vatnastjóra.
í stað orðanna í þriðja málsgrein: »ef vatnastjóri mælir með
því« kom i:
að fengnu leyfi vatnastjóra.
1 stað: »4« í fjórða lið komi:
6.
Fyrri málsgreinin orðist þannig:

Hlutabrjeí eða önnur eignarskirteini í fjelagi, sem á að fá 
eða hefir fengið sjerleyfi samkvæmt lögum þessum, verða að bera 
nafn eiganda, og geta þau ekki orðið eign annara eða veðsett
öðrum en ríkinu eða þeim, er sjerleyfi má veita samkvæmt 3.
gr. og 38. gr., eða Landsbanka íslands. Heimilt er þó landsstjórn- 
inni að veita leyfi til að selja og veðsetja þau öðrum , ef ríkar 
ástæður mæla með því. Frjálst er einnig að eignast slik hluta- 
brjef eða eignarskírteini að erfðum, og kom a þá til greina ákvæði 
34. gr. Sama gildir og, ef hluthafi eða eigandi skírteina missir 
rjett til sjerleyfis samkvæmt 3. gr. og 38. gr.

Fjelagið skal skrásetja nöfn Qelaga sinna, stöðu þeirra, 
lögheimili og ríkisfang.
í stað orðanna: »ef vatnastjóri mælir með því« komi: 
með ráði vatnastjóra.
í stað orðanna í enda annarar m álsgreinar: »enda mæli vatna- 
stjóri með því, að leyfið sje veitt« komi:
Áður en framsalsleyfi er veitt, skal leita álits vatnastjóra um málið. 
í stað orðanna: »hverja hestorku, sem heimiluð er til afnota 
samkvæmt sjerleyfinu« komi: 
hverja hagnýta hestorku, samkvæmt 13. gr.
a. Fyrir orðið: »stórum« í fyrstu línu kom i: 

svo miklu nemi.
b. f stað: »ef vatnastjóri leggur það til« kom i: 

að fengnu áliti vatnastjóra.
c. Fyrir »20« komi:

25.
Siðari m álsliður fjórðn m álsgreinar: »Er s je r le y fish a fa ...............
afdráttarlaust« falli niður.
Síðari m álsliður greinarinnar orðist svo: .

Jafnfram t eru ú r gildi num in ákvæði 2. gr. i lögum nr. 55, 
22. uóv. 1907, að því er snertir rjett til að hagnýta fossa eða 
vatnsorku, svo og önnur ákvæði í 1. kafla nefndra laga, er koma 
í bága við lög þessi.


