
Id .  192. Breytliigartlllögur

við frv. til laga um vatnsorkusjerieyfi (þskj. 5, sbr. þskj. 7/1924).

Frá Sveini ólafssyni.

1. V ið  2. gr. Greinin orðist svo:
Heim ilt er íslenskum rikisþegnum, sem eiga vatnsrjettindi eða ráða 

y fir  þeim, að hagnýta vatnsorkuna og virkja án sjerleyfis 500 eðlishestöfl 
eða minna. Þó þarf samþykki rikisstjórnarinnar til, e f virk ja skal hluta 
úr fallvatni, sem án vatnsmiðlunar í meðalrensli hefir meira en 500 
eðlishestöfl.

T il  allra stærri vatnsvirkjana skal fengið sjerleyfi, sem ríkisstjórnin 
eða A lþingi veitir.

Ríkisstjórnin getur heim ilað hjeraðsstjórnum og öðrum , sem yfir 
vatnsrjettindum ráða, að virkja alt að 2500 hestöfl án sjerleyfiskvaðar, e f 
virkjunin er að eins ætluð til að fullnægja raforkuþörf almennings.

Um vatnsvirkjanir rikisins fer eftir ákvörðun Alþingis.
2. V ið 4. gr.

a ) 2. tölul. orðist svo:
Nafn vatnsfalls þess eða stöðuvatns, sem hugsað er til að taka 

vatn úr, lýsing á þvi og aðstöðu og heim ild ir umsækjanda til vatns- 
rjettinda þar og landsafnota.



b ) 7. tölul. Aftau við hann bætist: ef aðrir eru en umsækjandi.
c ) 18. tölul. F yrir »500« kom i: 1000.

3. V ið  7. gr.
F yrir  »25000« kom i: 10000.

4. Við 11. gr. Greinin orðist svo:
S jerleyíi skal aldrei veitt um lengri tíma en 50 ár, nema samþykki 

A lþingis kom i til.
5. V ið  12. gr.

a ) 7. tölul. 1. málsl. Fyrir »200« kom i: 500.
b ) Málsliðurinn: »nem i hestaflatalan m e iru  niður með ö llu « falli burt.

6. V ið  15. gr. 2. tölul. orðist svo:
Áður en gjaldskrá er sett, skal sjerleyfishafi gera grein fyrir til- 

kostnaði sínum. Ekki er honum þó heim ilt að meta sjerleyfi sitt til pen- 
inga, en land og vatnsrjettindi má hann telja m eð því verði, sem sann- 
gjarnlegt þykir, og skulu það meta 5 dóm kvaddir menn, e f ágreiningur 
verður.

7. V ið  21. gr. 1. tölul.
Fyrir »verk fræ ðingur« kom i: eftirlitsmaður.

8. V ið  33. gr. 2. tölul.
F yrir »landareignir og m annvirk i« kom i: landareignir, vatnsrjett- 

indi og mannvirki.
9. V ið  36. gr. 1. tölul.

F yrir m álsliðinn: »H e im ilt e r  heill krefur« kom i: Slikt sjer-
leyfi skal aldrei veitt án samþykkis Alþingis, sem þá ákveður þau fleiri 
og frekari skilyrði, er þurfa þykir.


