
Nd. 4*5. Frnmvarp

til laga um  sjerleyfi til þess að reka útvarp (broadcasting) á íslandi.

(Eftir 2. um r. í Nd.).

Ríkisstjórninni veitist heimild til að veita sjerleyfi til þess að reka út- 
varp á Islandi um  næsta 5 —7 ára  skeið frá þvi útvarpsstöð tekur til starfa, 
gegn þeim skilyrðum og með þeim h lunn indum , er nú skal greina:

1. Að stofnað verði fjelag til að reka útvarpið, sem bafi ekki m inna en
100000 króna stofnfje, og sje að minsta kosti helm ingur þess fjár boðinn 
út innanlands i 6 mánuði.

2. Að útvarpsstöðin verði í Reykjavík eða i n á m u n d a  við hana, og að afl
s töðvarinnar verði ekki m inna en 1,5 kw. í loftnetið. Þyki hentugra  að 
hafa fleiri stöðvar en eina, má þó víkja frá þessu ákvæði.

3. Að ríkisstjórnin gefi út reglugerð um  rekstur útvarpsins. Má þar  ákveða
sektir fyrir brot gegn rje ttindum  sjerleyfishafa.

4. Að rikið eigi að sjerleyfistímanum liðnum kauprjett á stöðinni eða stöðv- 
unum  fyrir matsverð.

5. Að byrjað sje á ú tvarpinu áður en 16 m ánuð ir  eru liðnir frá staðfesting 
laga þessara.



6. Að sjerleyfishafi hlíti þeim skilyrðum öðrum , er rikisstjórnin telur rjett 
að setja, þar á meðal um  viðurlög.

Rikisstjórninni heimilast að ákveða í leyfisbrjefinu:
a. Að hver sá, er m óttökutæki hefir, sje skyldur til að greiða stofngjald til 

stöðvarinnar, er tækin eru sett niður, og síðan árlegt gjald fyrir notkun 
þeirra, hvorttveggja eftir gjaldskrá, sem ráðuneytið samþykkir. Undan- 
skilin frá þessu sjeu þó viðtökutæki, sem fylgja heilum  loftskeytastöðvum, 
og eins þau viðtökutæki, sem ríkisstjórnin þarf  til no tk u n ar  á stöðv- 
um  sinum .

b. Að leyfishafa sje heimilt að leggja þá sima, sem nauðsynlegir þykja, frá 
op inberum  stöðum  til ú tvarpsstöðvar (svo sem í Reykjavík frá alþingis- 
húsinu, dóm kirkjunni, leikhúsi o. s. frv.).

c. Að útvarpsfyrirtækið verði fyrstu 5 árin undanþegið greiðslu opinberra 
skatta og gjalda.


