
148. Nefnflarálit

um  frum varp  til laga um  eignarnám á A ndakíls fossum  og landsp ildum  v ið  A nda- 
kílsá til vatnsvirkjunar (þsk j. 72).

Frá vatnamálanefnd.

Nefudin litur að vísu svo  á, að  heim ild ir  til e ignarnám s sltks, sem frv 
ræðir um , sjeu fó lgnar í núgildandi lögu m , eu fellst á ástæ ður flutningsmanna 
fyrir þvi, að  rjett m uni alt að einu að  fá sjerstaka lagaheim ild  til þess. E n  þá 
þyk ir  nefndinni rjettara, að þau  lög  taki yfir alt þ að  eignarnám , sem þarf til



fyrirtækis þess, sem um  ræðir, og  er Ijóst, að  til v irk junar fossanna og til raf- 
orkuveitu  þaðan  um  hjeruðin  þ ar f  heim ild  til e ignarnám s á ým su  fleiru en frv. 
tekur til. Jafnframt þykir nefndinni rjett, að  það sje beinlínis ákveð ið  í lögunum , 
h vaða  skilyrði þurfi að  vera fyrir hendi, til {^ ss  að eignarnám sheim ild ina megi 
nota, og  telur sjálfsagt, að  til þess þurfi á k vörðu n  svslunefndanna um að  verkið 
skuli fram kvæ m t, og  sam þykk i ráðherra  til þeirrar ákvörðunar , eins og gert er 
ráð fyrir í frv. til vatnalaga, sem nú liggur fyrir þinginu, 59. gr.

Nefndin hefir o r ð a ð  breytingartillögur sínar eftir tilsvarandi greinum í 
vatnnlagafrv. stjórnarinnar (59., 49. og  55. gr.) , og  þyk ir  rjett að  geta þess, að 
þær geta sam rým st hvorri skoðunin ni ,  sem ofan á kann að verða, um rjett land- 
eiganda (vatnsbotnseiganda) til vatnsins á landi hans.

Nefndin leggur til, að  frv. verði sam þykt m eð  eftirfarandi

B R E Y T IN G U M .

1. F yrirsögn  frv. orð ist  svo :
F rum varp  til lagr um eignarnám á vatnsrjettindum í Andakílsá o. fl.

‘2. 1. gr. frv. orðist svo :
Sýslunefndunum  í Mýrasýslu og Borgarfjarðarsýslu  er heim ilað  að 

taka eignarnámi vatnsrjettindi í A ndakílsá  og  Skorradalsvatni og landspildur 
v ið  Andakilsá  og Skorradalsvatn, svo sem þarf til v irk junar á A ndakíls-  
fossum.

Heim ild  þessi kem ur til fram kvæ m da þegar sýslunefndirnar hafa 
ák veð ið  að  k o m a  upp  vatnorkuveri v ið  fossana og  raforkuveitu  þaðan  út 
um  sýslurnar og fengið sam þykk i ráðherra til fyrirtækisins.

3. Á eftir 1. gr. k om i ný grein, er verði 2 gr., svo  h l jóða n d i :
H eim ild  sú, er ræðir um í 1. gr., er tak m örk u ð  á þann hátt, að 

euginn sje m eð  virkjuninni sviítur vatni, sem hann þarf  að nota til heimilis- 
o g  búsþarfa eða til áveitu í ræktunarskyni, nje neinum  ba k a ð ir  óhæfilegir 
örðugle ikar um  slíka notkun, nje vatni, er nota þarf m e ð  þeim hætti, spilt 
fyrir neinum, svo  að til verulegra óþæ ginda horfi.

4. Á eftir þeirri gr. k om i ný grein, er verði 3. gr., svo h ljóðan d i:
Þegar ráðherra  hefir veilt sam þykki sam kv. 1. gr., eru landeigendnr 

og  leiguliðar á því svæði, sem m annvirk in  eiga að ná yfir, skyldir  að þola
þau á lön dum  sínum og  lóðu m , svo  og  að  láta af hendi land og m annvirk i
og  að þola  hverskonar afnot af landi, lakm arkanir  á umráðarjetti og óþæ g- 
indi, sem nauðsynleg  eru vegna fram kvæ m dar  verksins, v iðhalds  þess og starf- 
rækslu, gegn fullu endurgjaldi, sem skal ákveða m eð  mati, ef sam k om u lag  
næst ekki.

5. 2. gr. frv. verði 4. gr.
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