
Ed.

um  vatnsorkusjerleyfl.

(Afgreidd frá Ed. 8. m ai).

I. kafli.

Orðaskýringar.

1. gr.
í þessum  lögum  skulu  þau orð, er h jer fara á eftir, hafa þá m erk- 

ingu, sem  tilfærð er við hvert þeirra.
Hjerað  m erk ir kaupstað, sýslu eða hrepp.
Innlendur  er hver sá, sem búsettu r er á íslandi og er íslenskur rikis- 

borgari eða ný tu r jafnrje ttis við þá.
Útlendur er hver sá, sem  ekki getur talist inn lendu r sam kvæ m t þess- 

um  lögum.
Um sœkjandi er hver sá m aður, fjelag, sam lag eða stofnun, er sótt hefir 

um  vatnsorkusjerleyfi sam kvæ m t þessum  lögum.
Sjerleyfishafi er hver sá, er fengið hefir og ræ ður yfir vatnsorkusjer- 

leyfi sam kvæ m t þessum  lögum.
Virki m erk ir hver þau m annvirk i og tæki, sem gerð eru, notuð eða

höfð til taks, eða i ráði að gera, nota eða hafa til taks, sam kvæ m t um sókn
(4. gr.) eða sjerleyfi, og tekur yfir o rkuver, o rkuveitu  og iðjuver.

M iðlunarvirki m erk ir hver þau virki, sem  til þess eru æ tluð að breyta
eðlilegu vatnsm agni í vatnsfalli.

Orkuver m erk ir öll þau  virki, sem til þess eru  æ tluð að ná vatnsorku 
ú r fallvatni og breyta henni i rafo rku  eða annað  orkuliki, svo sem  m ið lunar-



virki og hver þau virki, sem  breyta fram rás og farveg vatnsins, fyrirhleðslur, 
skurð ir, undirgöng, vatnsæ ðar o. fl., o rkustöðvarnar með þar til heyrandi vjel- 
um  og öðrum  tæ kjum , þar með ta ldar eim orkuvjelar eða að rar orkuvjelar, 
sem æ tlaðar eru i viðlögum  til v iðbótar eða í stað vatnsorkuvjelanna, með 
íbúðarhúsum  verkam anna og hverjum  þeim  búsum , sem  til heyra, ásam t öll- 
um  landspildum  og rje ttindum , sem höfð eru  eða æ tluð í þarfir orkuversins.

Orkuveita m erk ir hver þau virki, sem  æ tluð eru  til að kom a vatns- 
o rkunn i i einhverju  líki frá orkuveri þangað, sem  þeir taka við henni, er 
hagnýta hana.

Iðjuver  m erk ir hver þau m annvirki, hús og tæki, sem um sæ kjandi eða 
sjerleyfishafi reisir eða æ tlar að reisa í þarfir þe irrar iðju, sem  hann  æ tlar 
o rkuna  til.

F yrirtœ ki m erk ir það fyrirtæki, sem  um sæ kjandi eða sjerleyfishafi stofn- 
a r  o g 're k u r , eða æ tlar að stofna og reka, sam kvæ m t um sókn  sinni eða sjerleyfi, 
og tekur yfir o rkuver, og þar að auki orkuveitu  og iðjuver, ef þvi er að skifta.

II. kafli.

Alm enn ákvatðu

2. gr.
Eigi er um ráðam önnum  vatnsrje ttinda heim ilt, án  Ieyfis rík isstjórnar- 

innar, að virkja til o rkunýtingar fallvatn (foss eða hávaða) eða h lu ta  ú r þvi, 
ef fallvatnið hefir m eira en 500 eðlishestöfl.

R ikisstjórnin getur þó veitt sam þykki til þess, að h jeraðsstjórn ir og aðrir 
virki fallvötn án sjerleyfis, þótt um  m eira en 500 eðlishestöfl sje að ræða, ef 
að eins er ætlað til þess að fullnægja rafo rkuþö rf alm ennings.

Um virk jun  rikisins á fallvötnum  fer eftir ákvæ ðum  Alþingis.

III. kafli.

Um sjerleyfi handa innlendum  m önnum .

3. gr.
1. Inn lend ir m enn geta fengið sjerleyfi rik isstjó rnar til að v irkja fallvötn, ef 

fyrirtæ kið horfir til ny tsem dar og fer ekki í bága við hagsm uni a lm enn- 
ings, m eð þeim  nánari sk ilyrðum , sem  rik isstjórnin  setur, sam kvæ m t 
þessum  og öðrum  gildandi lögum.

2. Sam a gildir um :
a) hlutafjelög og ö nnu r fjelög, sem  að lögum  eru talin Qelög m eð tak- 

m arkaðri ábyrgð, ef stjórn þeirra  er alinnlend og allu r fjárstofninn eign 
inn lendra  m anna,



b. stofnanir, ef stjórn  þeirra  er alinnlend og m arkm ið  þeirra  horfir til 
alm enningsheilla.

U m s ó k n i r  u m  v a t n s o r  k u  s j e r  1 e y  f i .

4. gr.
H ver sá, er æ skir sjerleyfis til að v irk ja fallvatn, skal senda rikisstjórn

um sókn sína og láta fylgja upplýsingar um  þau atriði, er h jer segir:
1. Nafn, staða og heim ili um sæ kjanda.
2. Nafn vatnsfalls þess eða stöðuvatns, sem  hugsað er til að taka vatn  úr, 

lýsing á því og aðstöðu og heim ild ir um sæ kjanda til vatnsrjettinda þar 
og landsafnota.

3. H var hugsað er að veita vatn inu  ú r farvegi og hvar í hann  aftur, og hæð- 
a rm u n u r á yfirborði vatnsfallsins á þeim  tveim  stöðum .

4. Vatnsm agnið alt (í tenm . á sek.) á þeim  stað, þar sem  vatn skal tekið 
upp, i m insta, m esta og m eðallagi; á hverju  sú skýrsla er bygð.

5. H vort m iðlunarvirki eru  fyrirhuguð, og þeim  þá lýst, og fylgi uppdráttu r, 
og sýnt á honum  það land, sem fer i kaf, og sagt íla tarm ál þess; nefnt 
rúm m ál þess vatns, sem  safna megi i uppistöðuna.

6. Stutt en skýr lýsing á öllu fyrirtæ kinu, orkuveri, orkuveitu , ið juverum , 
sam gönguvirkjum  o. fl., eftir því hvað gera á ;  fylgi u p pd ræ ttir  og lýsing, 
sjáist á þeim , hvar og hvernig hugsað er að reisa öll m annv irk in ; skýrt
frá því, hve m ikið vatn (tenm . á sek.) hugsað er að taka ú r farvegi að
orkuverinu , hver fallhæðin verður á því vatni og hve m örg hestöfl nýt- 
ast á vatnshjóli; hvort, og þá hve næ r, hugsað er til að stæ kka orkuver- 
ið, svo að alt vatnsm agnið verði notað.

7. Lýst þeim  landspildum , sem  um sæ kjandi telu r sig þurfa til afnota við 
orkuverið , þær sýndar á uppdræ ttinum  og eigendur þeirra  nefndir, ef 
aðrir eru en um sæ kjandi.

8. Nefnd m annvirk i, ef nokku r eru, ofar eða neðar, gerð til að nota  vatn ú r 
vatnsfallinu, t. d. til áveitu ; sagt til, hvort n okku r þeirra  m uni biða baga 
af o rkuverinu , og þá hver og hvernig.

9. Hve næ r um sæ kjandi te lu r sjer fært að hafa til fu llnaðardræ tti og fulln- 
aðaráæ tlun.

10. Hve næ r hann  telu r sjer fært að byrja á v irk junum  og hve n æ r að hafa 
þau fullgerð, hversu m argt verkafólk m uni þurfa i flesta lagi, m eðan virk- 
in  öll eru  í sm íðum , og hversu  m argt til rek stra r alls fyrirtæ kisins fram - 
vegis; hvort um sæ kjandi fer fram  á að mega ráða útlent verkafólk, og þá 
hvaðan og hversu  m argt.

11. Til hvaða iðju o rkan  er æ tluð, að því fráskildu, sem  kynni að verða 
áskilið alm enningi til afnota; hvort um sæ kjandi æ tlar sjálfur að reka þá 
iðju eða selja öðrum  o rkuna  til þess, og þá hverjum , og hvað því er til 
sönnunar, að hann  eigi k aupanda  vísan.

12. H var iðjuver eiga að standa, sem  o rkuna  fá, og þeim  lýst.



13. H vernig hugsað er til að veita o rkunn i frá o rkuverinu  að ið juverum , og 
yfirleitt til þeirra, sem  ráðgert er að fái o rku  frá o rkuverinu ; lýsing á 
þeirri leið og veituvirkjum , sem  fyrirhuguð eru.

14. H vort um sæ kjandi telu r sjer þörf á sam göngubótum  til flutnings að og 
frá orkuveri eða iðjuveri, eða báðum , og því lýst, hvað hann  æ tlar fyrir 
sjer og fer fram  á um  þæ r sam göngubæ tur.

15. Áætlun um  það, hvað öll v irk in  m un i kosta : a) m ið lunarv irk i, b) orku- 
ver, c) orkuveita, d) iðjuver til hagnýtingar orku , e) sam gönguvirki.

16. H vort um sæ kjandi hefir ráð  á öllu því fje, sem með þarf; ef ekki, þá 
hvernig hann  hygst að afla þess fjár, sem  á vantar, og hverjar líkur eru 
til að það m uni takast.

17. E f um sóknin  er send fy rir hönd  einhvers fjelags eða stofnunar, sbr. 3. gr.
2. lið, þá skal segja nöfn, stöðu og heim ili stjó rnenda, segja til hvar höf- 
uðskrifstofa þess er og varnarþing, láta fylgja lög þess, eða að ra r fullgild- 
a r  sannan ir fyrir því, að það fulinægi skilyrðum  3. greinar, enn  frem ur 
sönnun  þess, að um sæ kjandi hati fult um boð þess fjelags, eða stofnunar,
til að bera fram slika um sókn  og kom a slíku fyrirtæ ki á fót.

R íkisstjórn getur, ef þurfa þykir, heim tað af um sæ kjanda hvers- 
konar nánari eða frekari upplýsingar, áðu r en honum  verði svarað, enda 
sanni hann  fyrir rík isstjórn, áðu r leyfi er veitt, heim ildir sínar til vatns-
o rku  þeirrar, er hann  vill hagnýta.

18. R ikisstjórninni er heim ilt að veita um sæ kjanda undanþágu  undan  þeim 
ákvæ ðum  þessarar greinar, sem  m yndu haka honum  tiltölulega of m ikinn 
kostnað og fyrirhöfn, ef hestaflatala sú, er leytt er að virkja, fer eigi fram  
ú r 1000 hestöflum .

5. gr.
Áður sjerleyfi er veitt, skal rík isstjórn  senda fy rirspurn  til þess hjer- 

aðs, sem  fallvatnið er i, og annara  nálæ gra hjeraða, ef ástæða þykir til, skýra 
í stu ttu  m áli frá efni u m sóknarinnar og spyrja hjeraðsstjórn , hvort hún  hafi 
sjálf hug á því að virkja þetta fallvatn i a lm enningsþarfir, og þá hvenæ r og 
hvernig hún  sjái sjer fært að kom a því í verk. Ef h jeraðsstjórn  getur tekið að 
sjer v irk jun  þessa, m á eigi veita öðrum  sjerleyfi.

6. gr.
N ú eru  m æ lingar, frum dræ ttir og áæ tlan ir um sæ kjanda ekki svo ná- 

kvæ m ar, að rík isstjórn  telji gerlegt að ráða m álinu  til lykta, og ástæ ðan sú, 
að itarlegri m æ lingar á fallvatninu og öllum  staðháttum  o. fl. m yndu baka 
um sæ kjanda mjög m ikinn tilkostnað, og m á þá rík isstjórn in  veita honum  
ran n só k n arley fi; skal það leyfi veita honum  forgangsrjett, ef til kem ur, að 
rik isstjórn in  veitir sjerleyfi til að v irkja þetta fallvatn, ef engin ó tvíræ tt álit- 
legri um sókn  verður þá fyrir hendi.

Slíkt rannsóknarleyfi m á ekki veita til lengri tím a en 2 ára.



7. gr.
Þá er sjerleyfis er beiðst, er fer fram  ú r 25000 hestöflum , skal sam - 

þykki Alþingis fengið áður en sjerleyfið er veitt, og sæti m álið söm u m eðterð 
á þinginu sem lagafrum vörp.

8. gr.
H vert vatnsorkusjerleyfi skal m eta svo, sem  það feli í sjer öll þau

ákvæði þessara laga, er náð geta til allra sjerleyfa, enda þótt þau sjeu ekki
tekin  í sjerleyfisbrjefið.

9. gr.
í  sjerleyfi skal greina þessi atriði, eftir því sem  við á:

1. Nafn og heim ili um sæ kjanda.
2. T ilvitnun í um sókn hans og rannsóknarleyfi, ef það hefir verið veitt.
3. Sjerleyfistím inn tiltekinn, sbr. 11. gr.
4. Því lýst greinilega, hver og hve stó r þau virki eru, sem  sjerleyfið heim - 

ilar að halda við og hagnýta, og vísað til uppdrátta , landabrjefa eða frum* 
drátta, er landsstjórn hefir sam þykt, þar sem sjá má legu og stæ rð virkj- 
anna ; m á festa afrit af þeim  við sjerleyfisbrjefið.

5. Tekið til það vatnsm agn, sem veita megi, í m esta lagi, ú r  farvegi og hag- 
nýta, í upphafi og framvegis, m eðan sjerleyfið helst, og sje um  m iðlun 
að ræða, þá nefna það rúm m ál vatns, sem safna m á í m esta lagi fyr eða 
siðar á sjerleyfistím anum .

6. Hvaða árgjald skuli greiða af hverju hestafli og á hvern  hátt ákveða skuli 
þá hestaflatölu, sem gjaldskyld er, sbr. 12. og 13. gr.

7. Tekið fram , til hvers hann  megi nota o rk u n a; hvað rík inu  og alm enningi 
er áskilið af orkunni, ef krafist verður fyr og siðar; hvort hann  megi ann- 
ars selja orku  eða leigja, eða aðrir hagnýta hana ; og sje svo, þá nefna 
innan  hverra end im arka honum  skuli heim ilt að selja o rkuna  eða leigja, 
eða afhenda öðrum  no tkunarrje tt á henni, eftir því sem  n ánar er um  
m ælt í 14. og 15. gr.

8. Hve næ r öll virkin skuli fullgerð í síðasta lagi, sbr. 17. gr.
9. Hve næ r sjerleyfishafi skuli hafa afhent fu llnaðardræ tti og fullnaðaráæ tlun, 

sbr. 16. gr.
10. Hver þau lönd eru  eða landsafnot, rjettindi eða m annvirk i, sem sjerleyfis- 

hafi telu r sig þurfa til fyrirtækisins.
11. H vort og hversu m ikið fje hann  skuli setja því til tryggingar, að hann  

rjúfi ekki sjerleyfisskilyrðin að neinu leyti, og greiðist það innan  8 vikna 
frá þvi, er honum  er tilkynt sam þykki rik isstjórnar á fu llnaðard rá ttum .

12. Að rík isstjórn  eða um boðsm anni hennar skuli ja fnan  frjáls aðgangur að 
öllum  m annvirk jum  sjerleyfishafa til eftirlits. 1 sjerleyfi m á og áskilja, að 
kostnaður við eftirlit og rannsókn ir, er stjórnin  læ tur fram kvæ m a sam kv.
20. og 22. gr., þar m eð talin starfslaun kunn á ttu m an n a , er hún sk ipar til 
þess, greiðist að einhverju  eða öllu leyti af sjerleyfishafa.



13. Ö nnur skilyrði, sem  rík isstjórn in  te lu r nauðsynleg til alm enningshellla, 
svo sem  um  viðurgerning verkafólks, u m bæ tu r á sam göngutæ kjum , um  
Qárstofn fjelagsins, sbr. 25. gr., svo og hvort, og þá m eð hvaða skilyrðum , 
sjerleyfishafa sje heim ilt að nota  aðra  verkam enn  en þá, sem  eru islenskir 
rík isborgarar eða hafa haft heirailisfang hjer á landi í eitt ár, við bygg- 
ingu orkuversins eða við a tv innurekstu r þann , sem  fær o rku  þaðan.

10. gr.
Sjerleyfishafa skal skylt:

1. Að greiða þann kostnað, sem  hlýst a f auk inn i löggæslu vegna starfsem i hans.
2. Að greiða þann  kostnað, sem  stafar af au k n u  viðhaldi á vegum , b rúm  

eða öðrum  sam göngutæ kjum , vegna a tv innu  hans eða þeirra  iðjuvera, 
sem  honum  tilheyra og fá o rku  ú r orkuveri hans. Sam göngutæki, er sjer- 
leyfishafi læ tur gera í þarfir atv innu  sinnar, skulu  vera heim il til a lm enn- 
ingsnota, að svo m iklu leyti sem  rík isstjórn in  telu r það verða mega án 
verulegs óhagræ ðis eiganda. Hæfileg borgun fyrir þau afnot, ef eigi er um  
vegi eða b rý r að ræða, greiðist eftir gjaldskrá, er s tjó rnarráð ið  sam þykkir.

3. Að gera nauðsynlega ráðstöfun, eftir nánari fyrirm æ lum  stjórnarráðsins, 
er tryggi sveitarfjelögin gegn því, að verkalýður bans verði þeim til 
þyngsla.

4. Að veita islenskum  atvinnuvegum  kost á afurðum  þeim , sem fram leiddar 
eru m eð orkunni, ef þæ r mega kom a þeim  að gagni, fyrir n iðursett verð, 
er svari tilkostnaði við vinsluna, að viðbæ ttum  hæfilegum  ágóða, og skal 
rik isstjó rn in  ákveða verðið.

5. Að láta i tje til rikisins, hjeraða eða orkuveitufjelaga alt að tilteknum  
hlu ta  o rk u n n ar eða alt að einhverri tiltekinni hestaflatölu eða orku, eftir 
þörfum  alm ennings á tilteknu svæði, fyrir verð, sem  rik isstjórn in  ákveður 
og m iðast við tilkostnað, að viðbæ ttum  tilteknum  hundraðsh lu ta , venju- 
lega ekki m eira en 10°/o og aldrei m eira en 20°/». R íkisstjórnin setur regl- 
u r  um  orkuú tlá tin  að öðru  leyti, sbr. 14. og 15. gr.

U m  t í m a l e n g d  s j e r l e y f i s .

11. gr.
Sjerleyfi skal aldrei veitt um  lengri tim a en 50 ár, nem a sam þykki 

Alþingis kom i til.

U m  s j e r l e y f i s á r g j ö l d .

12. gr.
1. Greiða skal árgjald a f  hverju sjerleyfi í rikissjóð, og skal m iða það við þá 

hestaflatölu, sem  hagnýtt er, eða heim ilað er að hagnýta, eftir þvi sem 
be tu r þykir haga.



2. R ikisstjórnin ákveður þetta  árgjald, og m á það ekki nem a m innu  en 50 
au rum  og ekki m eiru  fyrstu 25 á rin  frá því er v irk in  eru  fullgerð en 5 
k r . 'a f  hverju hestafli.

3. Gjalddagi árgjaldsins er 2. ja n ú a r  á r  hvert, og greiðist fyrirfram .
4. Það árgjald, sem  ákveðið er i fyrstu, skal haldast þ a r til 35 á r eru liðin 

frá því er virk in  voru fullgerð, nem a rík isstjórn  og sjerleyflshafi semji 
sin á milli um  breytingu á þvi. Því sjerleyfisgjaldi, sem þá verður ákveðið, 
m á svo breyta að liðnu 35 ára  tím abilinu , ef vill, á hverjum  10 ára fresti, 
þó svo, að gjaldið verði aldrei hæ rra  en 10 kr. a f hverju hestafli.

5. E t rikisstjórn æ tlar að hæ kka sjerleyfisgjaldið, skal hún  gera sjerleyfishafa 
viðvart um  þá fyrirhuguðu hæ kkun  m eð árs fyrirvara að m insta kosti.

6. In nan  8 vikna frá því er sjerleyfishafa var gert viðvart, m á hann , ef vill, 
senda rik isstjórninni skrifleg andm æ li gegn þessari ty rirhuguðu hæ kkun, 
og Iýsa þeim  ástæ ðum , sem  han n  ber fyrir sig. N áist síðan ekki sam - 
kom ulag, sker sjerleyfisdóm ur úr.

7. Nem i hestaflatala sú, sem  heim ilað er að hagnýta, eigi m eiru  en 500 
eðlishestöflum , skal ekkert árgjald greiða.

13. gr.
Lögtaksrjettur fylgir sjerleyfisárgjöldum  og öðrum  gjöldum , er hvila á 

sjerleyfishafa sam kvæ m t lögum  þessum , þa r á m eðal sektum , og standa eignir 
og rje ttind i sjerleyfishafa að veði fyrir þeim .

U m  v e r ð l a g  á o r k u .

14. gr.
1. í  sjerleyfisbrjefi skal ákveða:

a) hvar og til hvers sjerleyfishafi megi sjálfur hagnýta þá orku , sem  hann 
aflar sjer sam kvæ m t sjerleyfinu.

b) in n an  hverra end im arka  honum  skuli frjálst að selja einstökum  m önn- 
um  eða fjelögum orku , ef m innu  nem ur en 300 kílóvöttum  til sam a 
kaupanda.

c) hversu m ikið a t o rkunn i skuli standa til boða í alm enningsþarfir, rik - 
inu eða b jeruðum  eða raforkuQ elögum , fyr og síðar á sjerleyfistím an- 
um , ef krafist verður, og þá m eð hvaða fyrirvara.

2. E f honum  býðst kaupand i að o rku  u tan  þess takm arks, sem  ákveðið er í 
sjerleyfi hans sam kvæ m t 1. lið b., og er um  m inni kaup  að ræ ða en 
nem i 300 kilóvöttum , þá m á rik isstjó rn in  leyfa bonum  að selja, ef salan, 
að hennar dóm i, fer ekki i bága við bagsm uni alm ennings.

3. N ú býðst honum  kaupandi eða Ieigjandi að orku , svo að n em u r 300 kiló- 
vöttum  eða m eiru , og m á hann  þá því að eins láta  o rkuna  af hendi, ef 
ríkisstjórnin gefur ú t orkuleyfi þeim  til handa, sem  falast eftir o rkunni, 
og tilkynnir honum , að það leyfi sje veitt og m eð hvaða skilm álum . Skal



honum  þá skylt að haga afhendingu ra fo rk u n n ar í fullu sam ræ m i við þá 
skilm ála, sem  settir eru í orkuleyfinu.

4. R ikisstjórn er heim ilt að veita slik orkuleyfi, ef hún  telu r það ekki fara í 
bága við o rkuþarfir alm ennings, en jafnan  skal rik isstjórn  binda slikt o rku- 
leyfi hverjum  þeim  skilyrðum , sem  lög m æla fyrir, eða alm enningsheill 
krefur, að h ennar dóm i; og skylt er rík isstjórn inni að synja um  orkuleyfi, 
ef það, að hennar dóm i, m yndi fara í bága við hagsm uni alm ennings.

15. gr.
1. Verðið á þeirri o rku , sem  sjerleyfishafi selur sam kvæ m t 14. gr. 1. b. og

c., skal jafnan  fara eftir gjaldskrá, sem  rík isstjórn in  setur.
2. Áður en gjaldskrá er sett skal sjerleyfishafi gera grein fyrir tilkostnaði. 

E n  óheim ilt er honum  þá að m eta sjerleyfi sitt til peningaverðs, og 
landareignir sinar, sem  b an n  n o tar í þarfir orkuversins, má hann  ekki 
m eta verðhæ rri en að rar ja fn stó rar landareignir í söm u sveit, sem  fjær 
eru  vatnsfallinu, en jafnar að landgæ ðum .

3. Hafi sjerleyfishafi að dóm i rik isstjó rnarinnar m etið tilkostnað sinn of hátt, 
þá m á hún  m iða gjaldskrána við þann  lægri tilkostnað, sem  hún  álítur, 
að frekast verði tek inn  til greina.

4. N ú hefir rek stra rkostnaðu r sjerleyfishafa á orkuveri hans orðið svo mikill, 
að óhófi gegnir, og m á þá m iða orkuverðið  við þau m inni útgjöld, sem 
nægja m yndu, ef rek stu rinn  væri í góðu lagi og útsö lunni á o rkunn i hag- 
anlega fyrirkom ið. Skal rík isstjórn  þá skýra sjerleyfishafa frá öllu því, sem 
hún  telu r ábótavant, og gera sjer alt far um  að kom a viðskiftum  sjer- 
leyfishafa við alm enning í það horf, að afhending o rk u n n ar geti orðið 
sem haganlegust og verðið sem  lægst, en sjerleyfishafi hafi þó haft rjett- 
m æ tan  hagnað af fyrirtæki sínu.

5. Þessa gjaldskrá skal endurskoða eigí sja ldnar en á hverjum  5 ára fresti.
6. E f k æ ru r berast frá alm enningi þess í milli ú t a f því, að afhending ork- 

u u n ar sje ekki í lagi, eða að verðið sje m un  hæ rra  en þá gerist þörf, eða 
frá sjerleyfishafa, að verðið sje svo lágt, að hann  bíði tjón af sölunni, skal 
rik isstjórn  reyna að miðla m álum  milli kaupanda og seljanda, og m á hún 
þá breyta einstökum  atriðum  í gjaldskránni, læ kka eða hækka, ef hún  
telu r það rjettm æ tt.

U m  f u 11 n a  ð a  r  d r æ  11i o g  f u 11 n a ð a  r á æ 11 u n .

16. gr.
1. Þegar eftir að sjerleyfi er veitt skal sjerleyfishafi talca til að sem ja fulln- 

aðardræ tti sína og sundurliðaða fu llnaðaráæ tlun, er nái yfir öll virkin og 
alla gerð og rekstu r fyrirtækisins í heild sinni. F u llnaðard ræ ttir  og áætl- 
an ir  skal vera svo vandað og nákvæ m t, að u n t sje að fram kvæ m a verkið 
eftir þeim  í öllum  atriðum .

2. Þessa fu llnaðardræ tti og fu llnaðaráæ tlun  skal senda rík isstjórn  til athug-



u n a r; getur hún  heim tað enn frekari upplýsingar, ef þurfa þykir, því til 
tryggingar, að fyrirtækið sje vel ráðið og verði til hagnaður fyrir alm enning.

3. R íkisstjórn getur síðan lagt sam þykki sitt á þá lu llnaðardræ tti og fulln- 
aðaráæ tlun. E n skylt er sjerleyfishafa að láta í tje hverskonar frekari 
upplýsingar, sem  krafist kann  að verða af honum  i sam ræ m i við ákvæði 
þessara laga.

4. Þessu m álefni skal ráðið til lykta áður en 4 m ánuð ir eru  liðnir frá þeim 
degi, er sjerleyfishafa bar að afhenda fullnaðardræ tti sína og áæ tlun  sam - 
kvæm t sjerleyfisbrjeíinu. Skal þá rík isstjórn in  gera sjerleyfishafa kunnugt, 
að hún hafi:
a) sam þykt fu llnaðardræ tti hans og áæ tlun án trekari skilm ála,
b) sam þykt þetta tvent með tilteknum  skilyrðum  og þau nefnd, eða
c) neitað um  sam þykki sitt, og m álinu  sje vísað til sjerleyfisdóm s.

M a n n v i r k i n  r e i s t .

17. gr.
Sjerleyfishafi skal byrja á v irk junum  eigi síðar en. 1 ári eftir að honum  

barst sam þykki rik isstjó rnar sam kvæ m t 16. gr. Skal hann  halda verkinu áfram  
án þess hlje verði á, ö n n u r en þau, er stafa af illviðrum  eða öðrum  við- 
burðum , sem  ekki verður við ráðið. Skal hann  fullgera öll virkin innan  7 ára 
frá dngsetningu sjerleyfis og í sam ræ m i við þá fu llnaðardræ tti og áæ tlanir, 
sem  rík isstjórn  sam þykti, skilyrðin i sjerleyfinu og fyrirm æ li þessara laga.

18. gr.
Þegar rik isstjórnin  hefir veitt sjerleyfi, eru  landeigendur og leiguliðar á 

því svæði, sem m annvirk in  eiga að ná yfir, skyldir að þola þau  á löndum  
sinum  og lóðum , svo og að láta af hendi land og m annvirk i, og þola hvers- 
konar afnot af landi, tak m ark an ir á um ráðarje tti og óþægindi, sem  nauðsyn- 
leg eru vegna fram kvæ m dar verksins, viðhalds þess og starfræ kslu , gegn fullu 
endurgjaldi, sem skal ákveðið með m ati, ef sam kom ulag næst ekki.

19. gr.
1. Sjerleyfishafa er óheim ilt að byrja á v irk junum  fyr en honum  hefir verið 

tilkynt sam þykki rík isstjó rnar sam kvæ m t 16. gr., og þeir sjerstöku skil- 
m álar fyrir því sam þykki, ef n o kk rir eru , enda hafi hann  lýst yfir því 
skriflega, að hann  gangi að þeim  viðbótarskilyrðum .

2. Nú vill sjerleyfishafi haga v irk junum  eða öllu fyrirtæ kinu eitthvað öðru- 
vísi en sam þykt hafði verið (16. gr.), og er um  ótvíræ ða breytingu að 
ræða, og verður hann  þá að senda rík isstjó rn inn i nákvæ m a lýsingu á 
þeirri fyrirhuguðu breytingu, og getur hún þá leyft honum  b rey tinguna; er 
honum  þá ' skylt að hlíta þeim  skilyrðum , sem  rík isstjórn  kann  að setja 
fyrir því sam þykki s ín u ; sam a gildir, ef hann  sæ kir um  fram lenging á



þeim  fresti, sem honum  var æ tlaður til að fullgera virkin. F restu r þessi 
m á þó ekki lengri vera en 1 ár, og m á setja gjald til rikissjóðs sem  skilyrði 
fyrir honum .

20. gr.
Ríkisstjórn, eða sá, er hún  veitir um boð til þess, skal hafa frjálsan að-

gang að ölium  virkjum  sjerleyflshafa, m eðan þau eru  í sm íðum , til að gæta
þess, að öll virk in  verði gerð í fullu sam ræ m i við sam þykta  fu llnaðardræ tti 
og öll þau skilyrði, sem  sjerleyfishafa ber að halda. H ann skal veita því at- 
hygli, hver tilkostnaðurinn  verður, og þá eiga heim tingu á að sjá alla reikninga 
sjerleyfishafa og verkstjóra hans þa r að lútandi.

21. gr.
1. E f m aðu r er settu r til eftirlits sam kvæ m t 20. gr., er sjerleyfishafa skylt

að fara eftir hverri skriflegri fyrirsögn hans, sem lý tu r að því, að öll
v irk in  verði gerð i sam ræ m i við þá fu llnaðardræ tti, e r sam þyk tir hafa 
verið ; ef ágreiningur verður m illi þeirra, skal rik isstjórn  skera úr, og 
skal það vera fu llnaðarú rskurður.

2. N ú vanræ kir sjerleyfishafl að fara eftir skriflegri fyrirsögn verkfræðingsins, 
sem  eftir lítur, eða ú rskurð i rik isstjórnar, og getur hún  þá skipað sjer- 
leyfishafa að stöðva alla v innu að v irk junum , þ a r til hann  bæ tir ú r van- 
ræ kslu  sinni.

3. Sjerleyfishafa er skylt að senda rik isstjórn , næ r sem  krafist verður, skýrslur 
um  verkið.

4. Innan  8 vikna frá þeim  degi, er ákveðið var í sjerleyfinu, að virk in  skyldu 
fullger, ber sjerleyfishafa, nem a rik isstjórn in  hafi veitt frest (19. gr.), að 
senda henni skriflega yfirlýsingu um  það, að v irk jun  sje nú  lokið.

U m  v i ð h a l d  o g  r e k s t u r .

22. gr.
R íkisstjórninni skal heim ilt, þá er ástæða þykir til, að skipa kunnáttu - 

m ann  til að rannsaka  virk in , og fá honum  um boð til þess. Skal sá kunnáttu - 
m að u r hafa frjálsan aðgang að öllura v irkjum  og öllum  rekstri þeirra, svo og 
að öllum  bókum , uppd rá ttum  og skýrslum , sem  kom a sjerleyfinu við eða 
fyrirtæ kinu. Skal honum  heim ilt að fram kvæ m a hverskonar m ælingar, athug- 
an ir og rannsókn ir, sem honum  þykir þurfa í þessu skyni. Að því loknu er 
sjerleyfishafa skylt að hlíta ú rskurð i rík isstjó rnar um  það, hve m iklu vatni 
sje safnað, tekið eða notað, og hversu m ikillar orku  sje aflað eða afla mætti

23. gr.
Aldrei m á stöðva rekstu r v irk janna að nauðsynjalausu , nje heldur a í 

nauðsynjalausu  draga svo ú r honum , að neins missi við af því afli, sem  sell 
er i a lm enningsþarfir.



24. gr.
Hver sjerleyfishafi skal halda nákvæ m a sundurliðaða  reikninga yfir 

allar tek ju r og gjöld fyrirtækisins.
R ikisstjórnin getur, næ r sem  vill, krafist þess, að hver sjerleyfishafi 

láti benni i tje, á 4 m ánaða fresti, skýrslu um  allan  fjárhag fyrirtækisins, og 
skipað fyrir um , hvernig slik skýrsla skuli gerð.

Rikisstjórninni, eða þeim , er h ú n  sk ipar til þess, skal heim ilt, er þörf 
þykir, að rannsaka  allar bæ kur, reikninga og yfirlit, sem  áh ræ ra  alt fyrirtæki 
eða virki sjerleyfishafa.

25. gr.
H lutabrjef eða ö n nu r eignarskírteini i fjelagi, sem  á að fá eða hefir 

fengið sjerleyfi sam kvæ m t lögum  þessura, verða að bera nafn eiganda, og 
geta þau ekki orðið eign annara  eða veðsett öðrum  en rik inu  eða þeim , er 
sjerleyfi m á veita sam kvæ m t 3. gr. og 36. gr., eða L andsbanka Islands. Rikis- 
stjó rn in  getur þó veitt leyfi til að veðsetja þau öð rum  bönkum  eða fjelögum 
á íslandi, Þetta skilyrði skal setja í brjefin á íslensku, dönsku, ensku, frönsku 
og þýsku. Skal fjelagið skrásetja nöfn fjelaga sinna, stöðu þeirra, lögheimili 
og rikisfang. Þó skal öðrum  en þeim , er b jer greinir, frjálst að eignast slík 
h lu tabrjef eða eignarskirteini að erfðum , og kom a þá til greina ákvæði 32. gr. 
Sam a gildir, ef hluthafi eða eigandi eignarskírteina m issir rje tt til sjerleyfis 
sam kvæ m t 3. gr. og 36. gr.

Að jafnaði skal setja það skilyrði í sjerleyfi, að fjárstofn fjelagsins 
skuli á hverjum  tim a nem a að m insta kosti þriðjungi þess íjár, sem  þá hefir 
verið varið til fyrirtækisins.

S j e r l e y f i s s k i l y r ð  u m  b r e y t t .

26. gr.
N ú vill sjerleyfishafi:

a) breyta v irk jum  sínum , og um  gagngerða breyting er að ræ ða frá þeim  
fu llnaðardráttum , sem þau  voru gerð eftir og vitnað er til í sjerleyfis- 
brjefi hans.

b ) taka o rkuna  til an n ara  afnota en honum  voru  leyfð (14. gr. 1. lið),
og skal h an n  þá senda rík isstjórn  frum dræ tti og lýsingu á þeirri fyrirhuguðu 
breytingu. Má rík isstjórn  leyfa breytinguna, og getur hún  þá sett hver þau 
skilyrði, sem  henni þyk ir hlýða, og skal fara um  þau eftir þeim  lögum  og 
reglum , sem  þá verða í gildi.



U m  f r a m s a l .

27. gr.
1. Nú vill sjerleyfishafi afhenda sjerleyfi sitt eða fyrirtæ kið, sem  sjerleyfið 

er miðað við, öðrum  til handa, og verður hann  þá að fá skriflega 
heim ild  rik isstjó rnar til þess, og það enda þótt í ráði sje, að eitthvert 
h jerað landsins taki við af honum .

2. Slíkt fram salsleyfi m á rík isstjó rn in  því að eins veita, að skiftin fari ekki 
í bága við hagsm uni alm ennings, og þá sjerstaklega, að sjerleyfishafa sje 
ekki heitið neinni borgun fyrir þau rjettindi, sem h onum  hafa verið 
veitt m eð sjerleyfinu.

3. Enga slíka afhending eða fram sal skal m eta löglegt, nem a viðtakandi 
gangist undir alla skilm ála fram seljanda á þann  hátt, að rík isstjórnin  taki 
gilt, svo og þá skilm ála, sem  hún  kann að setja í fram salsleyfi sínu.

28. gr.
1. E kkert það fyrirtæki, sem  stofnað er til eftir sjerleyfi sam kvæ m t þessum  

lögum , m á setja að veði, nem a rík isstjórn in  leyfi, enda sje lánsfjeð ætlað 
í þarfir fyrirtækisins.

2. Nú hefir lán a rd ro ttinn  tekið fjárnám i eignir fyrirtækis, sem  stofnað er til 
eftir sjerleyfi sam kvæ m t lögum  þessum , og er honum  þá rjett að reka 
fyrirtæ kið i alt að því 5 ár, m eð því m óti, að hann  ræ ki allar þæ r kvaðir 
og skilm ála, sem  á sjerleyfishafa hvíla sam kvæ m t sjerleyfinu.

3. Ef lánard ro ttinn  hefir ekki neytt heim ildar sinnar sam kvæ m t 2. tölu- 
lið, eða sjerleyfishafi hefir ekki að þeim  tím a liðnum , sem  þar segir, 
tekið við íyrirtæ kinu  aftur, eða fram sal farið fram  sam kvæ m t 27. gr., þá 
skal rik isstjórnin  láta selja fyrirtækið á nauðungaruppboði. Salan b indur 
þá sjerleyfishata og lánard ro tna  hans, svo og þá, sem  kynnu  annars að 
eiga veð í fyrirtæ kinu. Salan fer fram  á kostnað sjerleytishafa, þannig að 
ekkert af því andvirði, sem  fæst, verði honum  greitt, fyr en lánard ro ttinn  
hefir fengið skuld  sína goldna.

4. Eigandaskifti á nauðungaruppboði eru  þvi að eins lögleg, að kaupandinn  
sje ríkið, inn len t hjerað eða einhver sá, er sjerleyfi m á veita sam kvæ m t
3. gr. og 36. gr., og skal m eta svo, sem  salan fari fram  m eð því skilyrðí, 
að kaupandi, ef a n n a r er en ríkið, gangist und ir a lla r þæ r kvaðir og skil- 
m ála, sem  á eigandanum  hvíldu sam kvæ m t sjerleyfi hans.

5. Á slíku nauðungaruppboð i skal ríkið ávalt eiga forkaupsrjett að jö fnu  boði 
við aðra, og einnig viðkom andi hjerað, að rík inu  frágengnu.

6. E f fallvatn, o rkuver eða orkuveita fellur til rík isins sam kvæ m t 34. gr. 
eða eru  leyst inn  af rik inu , afm ást öll veðbönd, er á fyrirtæ kinu  hvíla.



U m  s j e r l e y f i s d ó m .

29. gr.
1. E f rík isstjórn  telur, að vanræ kt hafi verið eða vanræ kt sje að halda eða 

fullnægja einhverjum  þeim  skilyrðum , sem  sjerleyfi e r bundið, þá getur 
hún  látið ganga sjerleyfisdóm  um  það málefni. Skal hún  þá tilkynna sjer- 
leyfishafa, að sjerleyfisdóm ur verði látinn  ganga um  sök hans, og nefna 
sökina. D óm urinn  ákveður stefnufrest. 5 m enn skulu  eiga sæti í sjerleyfis- 
dóm i. H æ stirjettur nefnir dóm endur, og skal fo rm aður dóm sins vera einn 
dóm enda þaðan. Sjerleyfisdóm ur m á kalla vitni til og yfirheyra þau og 
eiðfesta; hann  m á og fresta ú rskurð i sinum , til að útvega frekari upplýs- 
ingar, en þó aldrei lengur en svo, að ú rsk u rð u r verði feldur á 1 árs fresti 
frá þvi er hann  tók við m álinu.

2. Sjerleyfisdóm ur fellir fu llnaðarú rskurð  um  málið, þar á m eðal:
a) hvort og að hverju leyli brotið hefir verið á m óti sjerleyfisskilyrðunum .
b) hvort brotið skuli varða sjerleyfisriftingu þegar í stað eða tiltekinni sekt 

ásam t ákveðnum  aðgerðum  til yfirbóta á tilteknum  fresti, eða að sjer- 
leyfism álefninu sje kom ið í löglegt horf innan  tiltekins tím a.

U m  s j e r  1 e y f i s b r o t  o g  sj  e r  1 e y f i s r i f t i n g u .

30. gr.
Brot á skilyrðum  þeim , sem  sjerleyfi er bundið , varða sektum , alt að 

5 kr. á hvert bestafi, sem heim ilað er til afnota sam kvæ m t sjerleyfinu, eða 
sjerleyfisriftingu, ef m ik lar sak ir eru.

31. gr.
1. Nú er sjerleyfisbrotið fólgið í einhverri þeirri breytingu á fyrirtæ kinu, 

sem er til tjóns eða baga fyrir hagsm nni alm ennings, og það að nauð- 
synjalausu, og skal það þá varða sektum  og sjerleyfishafa jafn fram t gert 
að skyldu að hafa lokið tilteknum  um bótum  á fyrirtæ kinu, til að kom a 
því i löglegt ho rf á tilteknum  fresti, sem  ekki m á vera skem m ri en 6 
m ánuðir og ekki lengri en 3 ár, að viðlagðri sjerleyfisriftingu, ef út af 
er brugðið.

2. E f sjerleyfishafi hefir áður verið sek taður fyrir sjerleyfisbrot, m á, eí það 
kem ur oftar fyrir, láta b ro t varða sjerleyfisriftingu.

3. E f sjerleyfi er riftað, skal rík isstjórnin  láta selja fyrirtæ kið á nauðungar- 
uppboði sam kvæ m t fyrirm æ lum  28. gr.

32. gr.
1. E f fjelag eða stofnun, sem  fengið hefir sjerleyfi eftir lögum  þessum , tekur 

þeirri breytingu, að þau  skilyrði, sem um  ræ ðir, eru  ekki lengur fyrir



hendi, eða sannist það, að þau hafi ekki frá upphafi verið fyrir hendi, 
þá skal veita frest til að kom a m álinu  i löglegt horf, t. d. m eð þvi að 
öðlast það sjerleyfi, sem til þarf, eða heim ild, eða m eð frjálsri riftingu á 
gerðum  kaupum , eða m eð þvi að selja eignina e inhverjum , sem  hefir 
rjett til að eignast hana sam kvæ m t 3. gr. eða 36. gr. og fyrirm æ lum  28. 
gr., eftir því sem  við á, og skal sá frestur eigi skem m ri en 6 m ánuð ir og 
eigi lengri en 3 ár.

2. E f ekki er h irt um  frest, sem settu r hefir verið sam kvæ m t 1. lið þessarar 
greinar, skal rík isstjórn  láta selja eignina á nauðungaruppboði, og fer um 
það nauðungaruppboð  sem  segir i 28. gr.

3. N ú gengur eign eða rjettindi í erfðir til e inhvers þess, sem  ekki fullnægir 
sk ilyrðum  þessa kafla til að öðlast sjerleyfi, og skal þá fara eftir ákvæð- 
unum  i 1. og 2. lið þessarar greinar, nem a að sam ningi verði við erlendar 
stjó rn ir að veita lengri frest en til er tekið í 1. lið. E f slík eign eða rjett- 
indi tilheyrir innlendri konu, þá skal það vera sjereign hennar, ef hún  
giftist ú tlendum  m anni, sem  ekki hefir fengið sjerleyfi.

U m  s j e r  l e y f i s s l i t .

33. gr.
1. Þá er 40 á r eru  liðin frá þvi orkuver var tekið til starfa, hefir rík ið  rjett 

til að leysa til sin  alt orkuverið  og orkuveituna, enda sje Alþingi þvi sam - 
þykt. Sam a rje tt hefir ríkið á hverjum  5 ára fresti þar á eftir til enda 
sjerleyfistím ans.

2. Um þá inn lausn  skal fara sem  hjer segir: R ikisstjórnin skal tilkynna sjer- 
leyfishafa 5 árum  fyrirfram , að hún  ætli að þeim  tím a liðnum  að leysa 
orkuverið  til sín og ö n n u r tilgreind virki i sam bandi við það. Þegar rik- 
isstjórn þá leysir slík virki til sín, skal fara um  bæ tur til sjerleyfishafa sem 
hjer segir:
a) R jettindi þau , sem  sjerleyfið heim ilaði, skal hann  láta af hendi end- 

urgjaldslaust.
b ) Ö nnur rjettindi sjerleyfishafa og landareignir þæ r, sem  nauðsynlegar 

eru  fyrir orkuverið , skal hann  fá bæ tur fyrir eftir m ati, ef ekki sem ur, 
en þó ekki m eira en hann  hefir keypt þæ r fyrir, og draga skal frá því 
m atsverði fyrn ingarupphæ ð fyrir það, sem  liðið er af sjerleyfistím an- 
um , er sam svari þvi, að m atsverðið sje afborgað að fullu í lok sjer- 
leyfistim ans.

c) Öli virki skal bæta eftir m ati, ef ekki næ st sam kom ulag. E f m etið er, 
skal m iða m atið við upphaflegt kaupverð  v irk janna, að viðbættu þvi, 
sem  kostað kann  að hafa verið til aukn ingar þeim , en að frádreginni 
hæfilegri upphæ ð fyrir eðlilegu sliti og fyrningu eftir aldri hvers eins; 
auk  þess skal draga sjerstaklega frá fyrir skem dir og bilanir, sem 
kunna að hafa orðið á v irk junum  um fram  eðlilegt slit.



d) IJar að auki má greiða uppbót fyrir sjerleyfism issi, alt að 3/4 '/0 fyr*r 
hvert ar, sem  eftir er af sjerleyfistím anum , af öllu andvirð inu  fyrir
landareignir og m annvirk i. Skal sjerleyfisdóm ur gera um  þá uppbót,
ef ekki sem ur.

34. gr.
1. Að sjerleyfistim anum  loknum  fellur fallvatnið, o rkuver og orkuveita undir 

full yfirráð rík isins endurgjaldslaust.
2. A fhendingar lil rikisins þarf eigi að krefjast, þegar inn len t h jerað á o rku- 

verið, nje heldur ef það er að öllu eign inn lendra m anna og orkunotin
fara eigi fram  ú r 2500 hestöflum . í stað þess m á að loknum  leyfistím a
fram lengja leyfið m eð eða án breytinga á skilyrðum .

35. gr.
1. Þegar ekki eru nem a 6 ár eftir af sjerleyfistím anum , og i síðasta lagi svo, 

að 4 ár sjeu eftir, m á sjerleyfishafi senda rik isstjórn inni um sókn um  nýtt 
sjerleyfi til afnota af vatnsfallinu með tilheyrandi landspildum . Á þeim 
sam a tím a skulu og þeir að rir senda um sóknir um  slíkt sjerleyfi, sem  
hafa hug á því. Allar þæ r um sóknir verða að vera sam dar í sam ræ m i við 
fyrirm æli, er þar um gilda.

2. Þegar þessi umsóknarfrestur er úti, skal ríkisstjórnin svara um sóknunum  
í samræmi við þá gildandi lög og reglur.

3. Ef sjerleyfishafinn sækir, og hafi hann  ræ kt sjerleyfisskilyrði sín við hæfi 
rik isstjórnarinnar, og álíti hún , að um sókn hans sje fult eins aðgengileg 
og nokkur h inna, með tilliti til hagsm una alm ennings, þá skal sjerleyfisbafi 
hafa forgangsrjett fyrir öðrum  um sæ kjendum , ef sjerleyfi verður veitt.

4. N ú ræ ður ríkisstjórn það af, að sjerleyfishafa skuli ekki veitt nýtt sjerleyfi, 
og skal hún  þá gera honum  það kunnugt eigi siðar en að 3 á r sjeu eftir af 
sjerleyfistím anum , að öll sjerleyfisrjettindi hans falli n iður, þegar kem ur að 
þeim degi, sem  rík isstjórn  þá liUekur. E r sjerleyfishafa skylt að hlíta 
þeim  úrskurð i afdráttarlaust.

IV. kafli.

Um sjerleyfi handa útlendum m önnum .

36. gr.
1. Ú tlendir m enn, hjer búsettir, geta, ef s jerstakar ástæ ður m æla m eð, fengið 

sjerleyfi til að virkja fallvötn hjer á landi, þannig  að farið verði eftir fyrir- 
m æ lum  III. kafla laga þessara, að svo m iklu leyti, sem  við getur átt. 
Slíkt sjerleyfi skal aldrei veitt án sam þykkis Alþingis, sem  þá ákveður 
þau fleiri og frekari skilyrði, er þurfa þykir. Sama gildir um  fram sal sjer- 
leyfisj til ú tlendra m anna eða fjelaga, sbr. 27. og 28. gr,



2. Sam a gildir um  hlutafjelög og ö n n u r fjelög með takm arkaðri ábyrgð og 
stofnanir, sem  ekki heyra undir 3. gr., enda eigi fjelagið heim ilisfang og 
varnarþ ing  á Islandi, og sje m eiri hluti stjó rnar þess sk ipaður inn lendum  
m önnum .

3. Ákvæði fyrri m álsgreinar í 25. gr. ná einungis til þess fjárstofns, sem  i 
sjerleyfi er áskilið, að sje inn lend  eign (9. gr. 13.).

37. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. Jafnfram t eru ú r gildi feld lög nr. 

55, 22. nóv. 1907, svo og ö n n u r ákvæði i lögum , er brjó ta kynnu  bág við lög 
þessi.


