
Hd. 2 9 9 . F ru m v a rp

til laga um heimild handa atvinnum álaráðherra til að veita sjerleyfi til virkj- 
unar Dynjandisár og annara fallvatna í Arnarfirði o. fl.

Frá fjárhagsnefnd.

1. gr.
A tvinnum álaráðherra skal vera heimilt að veita hlutafjelögunum Dansk- 

islandsk Anlægsselskab i Kaupm annahöfn og Islands Salt- & kemiske Fabrik- 
ker í Reykjavík sjerleyfi til:
1. Að virkja Dynjandisá, Svíná, M jólkurárnar og Hofsá í Arnarfirði. Leyfið 

felur i sjer heimild til að gera vatnsm iðlunarvirki i ám þessum og lækj- 
um eða vötnum, er þær eru í sam bandi við eða heppilegt þykir að miðla 
vatni i vegna fyrirtækja þeirra, er i lögum þessum getur, þar á meðal 
hækka eða lækka vatnsbotn eða farveg, gera vatnsrásir ofan ja rðar eða 
neðan eftir þörfura, þar á meðal brottrás handa vatni frá orkuveri, sbr. 
2. tölul., og yfir höfuð að fara með vatnið eftir þvi, sem nauðsyn krefur 
til að ná ú r því orku þess, og svo sem sam rým ast m á landslögum. Gert 
er ráð fyrir, að virkjaðar verði alt að 40 þúsund hestorkum .

2. Að reisa orkuver í Arnarfirði, í því skyni að breyta vatnsorku þeirri, sem 
i 1. tölul. segir, i raforku, og starfrækja það eða þau.

3. Að leiða raforku frá orkuveri eða orkuverum  þeim, er í 2. tölul. greinir, 
til Önundarfjarðar um þá staði og með þeim hætti, er best þykir henta, 
til afnota í iðjuveri eða iðjuverum þeim, er í 4. tölul. getur.

4. Að reisa iðjuver í Önundarfirði til málmbræðslu, leirbrenslu, saltpjeturs- 
vinslu eða til annarar iðju eða hagnýtingar efna úr nám um  þeim, er ofan- 
nefnd fjelög hafa nú heimild á tekið, eða kunna siðar að eignast, og vinna 
m á með orku þeirri, er lög þessi greina.

5. Að gera vegi eða önnur samgöngutæki frá iðjuveri eða iðjuverum  tilsjáv- 
ar og þangað, sem nám ur fjelaganna eru, svo og til að gera höfn, 
bryggjur eða skipalægi, eftir því sem nauðsyn krefur til starfrækslu iðju- 
vera eða náma.

6. Að taka lögnámi land og rjettindi yfir landi eða netlögum, svo og að 
leggja kvaðir á land eða netlög, að því leyti sem nauðsynlegt er til að 
koma fyrirtækjum þessum í framkvæmd, sem í 1.—5. tölul. segir, enda 
komi fult endurgjald fyrir.



2. gr.
Sjerleyfishafi skal hafa varnarþing á lslandi, euda hafi hann hjer bú- 

settan um boðsm ann, er birta megi stefnu og svari til saka fyrir dómi i mál- 
um á hendur leyfishafa, en að minsta kosti tveir fimfu hlutar stjórnarm anna 
skulu vera búsettir á Islandi.

3. gr.
Ekki má framselja sjerleyfi samkvæmt lögum þessum, nema samþykki 

ráðherra komi til, enda fullnægi nýr leyfishafi skilyrðum 2. gr.

4. gr.
Sjerleyfistími má vera alt að 60 árum .

5. gr.
Sjerleyfishafi skal vera undanþeginn eignarskatti, tekjuskatti til rikis- 

sjóðs, útsvari og hærra útflutningsgjaldi en nú er, eða öðrum  gjöldum, er á 
kunna að verða lögð. 1 stað þess skal hann gjalda af fyrirtækinu eða fyrir- 
tækjunum  3 krónur árlega af hverri nýttri hestorku fyrstu 3 árin eftir að 
m annvirkjunum , sbr. 1. og 6. gr., er lokið, en síðan 5 krónur árlega af hverri 
nýttri hestorku.

6. gr.
Sjerleyfishafi skal hafa byrjað á m annvirkjum  þeim, sem í 1. gr. segir, 

innan 4 ára frá dagsetning sjerleyfis og hafa lokið þeim innan 7 ára frá sama 
tíma. Rjett er ráðherra þó að lengja fresti þessa.

7. gr.
Rjettindi og skyldur sjerleyfishafa og skifti hans og rikisstjórnar fara 

samkvæmt landslögum, þ. á. m. sjerleyfislögum, að svo miklu leyti, sem ekki 
er um mælt i lögum þessum. Nú skilur aðilja á um það, hvort atriði skuli 
sæta úrlausn eftir þessum lögum eða landslögum, og skal þá hæstirjettur einn 
dæma það mál. Sjerleyfisdómur samkvæm t sjerleyfislögum sker annars úr, ef 
ágreiningur verður um efndir á ákvæðum sjerleyfisins, með þeim hætti, sem í 
sjerleyfislögum greinir.

G r e i n a r g e r ð .

Nefndinni hefir borist frv. þetta frá form anni »Dansk-islandsk Anlægs- 
selskab«, hr. Karli Sæmundsen, og fylgdi því sú greinargerð, er hjer fer á eftir:

»Fjelögin Dansk-islandsk Anlægsselskab og Islands Salt- & kemiske 
Fabrikker hafa heimildir á vatnsorku í ánum  Dynjandi, Sviná, M jólkuránum 
og Hofsá í Arnarfirði. Þau eiga og nám urjettindi allmikil i Önundarfirði, þar 
á meðal bæði leirnám ur og járnnám ur. Hefir efuafræðileg rannsókn farið fram 
á nám um  þessum, og hefir niðurstaðan af þeim rannsóknum  orðið sú, að 
járnvinsla og alum inium vinsla ú r þeim m uni verða álitleg fyrirtæki. Vísast



um þetta í skýrslu Steins Em ilssonar (fskj. I) og útdrátt ú r skýrslu form anns 
Dansk-islandsk Anlægsselskab (fskj. II). Þá hafa og rækilegar rannsóknir verið 
gerðar á því, hversu mikilli orku muni mega ná úr áðurnefndum  ám með 
hallkvæmri vatnsmiðlun, og hefir niðurstaðan þar orðið sú, að fá megi 40—50 
þús. hestorkur, eða með venjulegu falltapi og túrbinurensli 35 þús. túrbinu- 
hestorkur og um 33 400 rafm agnshestorkur (sbr. fskj. I og II). (U ppdrættir og 
skýrslur sjerfræðings eru fyrir hendi til eflirlits). Rannsóknir þessar hafa að 
vonum kostað mjög mikið fje. Hafa fjelögin ásett sjer að virkja áðurnefnd 
fallvötn, að reisa orkuver í Arnarfirði, breyta þar vatnsorkunni í raforku, 
leiða síðan raforkuna til Ö nundarfjarðar, nálægt 50 kilóm etra leið, og reisa 
iðjuver í Önundarfirði og vinna þar efni ú r nám um  sínum o. fl.

í i l  þess að afla vatnsorkunnar þarf sjerleyfi. Og til þess að afla slíks 
sjerleyfis, sem hjer er farið fram á, þarf sjerstaka lagaheimild til handa ráðherra. 
Fyrst og fremst er farið fram á leyfi til virkjunar yfir 25 þús. hestorkna (sbr.
7. gr. sjerleyfislaga, nr. 46, 1925). í öðru lagi er farið fram á heimild til að 
veita útlendum aðilja sjerleyfi (sbr. 2. tölul. 36. gr. sjerleyfislaganna). Loks er 
farið fram á það, að fjelagið (sjerleyfishafi) megi hafa heimili erlendis og að 
ekki þurfi meiri hluti stjórnar fjelagsins að vera skipaður innlendum  m önnum .

Til virkjunar fallvatna þeirra, sem hjer getur, og iðjurekstrar þarf 
meira fjármagn en svo, að von sje til þess, að það fáist á íslandi. Hinsvegar 
mun mega gera ráð fyrir því, að fyrirtækin verði mikil þjóðþrifafyrirtæki, 
meðal annars fyrir þá sök, að bjeruðin, sem næst liggja — en þar til telst 
mikill hluti Vestfjarða — m undu fá ódýrt rafmagn, ef fyrirlækin komast á fót 
(sbr. fskj. II). Vegna þess að erlent fjármagn verður að fá — en leyfisbeiðend- 
ur telja sig hafa allgóðar líkur til, að þeir geti aflað þess, ef skilm álar verði 
aðgengilegir — hafa fjelögin farið fram  á, að leyfistíminn yrði samkvæmt 4. 
gr. og að skattaákvæðin færu eftir fyrirmælum 5. gr. Telja leyfisbeiðendur 
loku fyrir það skotið, að unt verði að afla fjár til fyrirtækjanna, nem a þeir, 
sem fram leggja fjeð, hafi trygging fyrir því, að það verði ekki takm arkalaust 
af þeim tekið með skatta-álögum.

F*að virðist auðvitað, að skifti aðilja fari eftir landslögum, þar á meðal 
einkum sjerleyfislögunum, að því leyti, sem ekki eru ákvæði um skifti þeirra 
i þessu frv., er að lögum verða. Hæstarjetti virðist best trúandi til að skera úr 
ágreiningi um það, hvort atriði eigi að fara eftjr þessum lögum eða öðr- 
um. Slíkt er lagaatriði, sem sjerleyfisdómur m undi tæplega vera jafnvel 
fallinn til að úrskurða. Og stungið er upp á því, að hæstirjettur dæmi 
einn — án sáttaum leitunar og málmeðferðar í hjeraði — til þess að flýta máli 
sem mest.«

Fskj. I, sem vitnað er til í greinargerðinni, er hjer slept, en fskj. II er 
skýrsluútdráttur sá, sem fer hjer á eftir.

vÚtdráttnr úr skýrsln formanns á 1. aðalfnndi.
Norðan Önundarfjarðar, á 66. gr. norðlægrar breiddar stendur bærinn 

Flateyri á tanga einum eða eyri. E r þar góð höfn frá náttú runnar hendi og



islaus og skipgeng hinum  djúpskreiðustu skipum. K. Torfason er eigandi eign- 
arinnar »Sólbakki« og mikils hluta Flateyrar. Á skaga þeim, sem gengur fram 
milli Ö nundarfjarðar og Súgandafjarðar, hafa fundist járnnám ur. Fjelag vort 
hefir öðlast rjettindi til að vinna þessar nám ur. Breidd skagans er 7 k m , en 
lengd 20 km. .

Verkefni fjelagsins hugsum vjer oss að verði:
1. Að vinna m álm inn ú r nám unum . -
2. Virkjun fossanna.
3. Að nota orkuna til þess að vinna járn , alum inium  o. fl.

Jeg vil þá leyfa mjer að gefa skýrslu um rannsóknir þær, sem fram- 
kvæm dar hafa verið á siðastliðnu ári.

Til þess að rannsaka m álm inn var fenginn norskur verkfræðingur, 
sem fór til íslands skömmu eftir stofnun fjelagsins á siðaslliðnu vori, og kom 
hann til baka um haustið.

Til þess að rannsaka fossana og gera bráðabirgðaáætlun um virkjun 
þeirra var fenginn norski vatnsverktræðingurinn Hout, sem fór strax til lslands, 
en kom siðar til baka en hinn fyrnefndi.

Auk þessa fór trúnaðarm aður vor, prófessor E. Schou, til íslands í 
byrjun júli til þess að kynna sjer staðháttu.

At þeim skýrslum, sem fyrir hendi eru, sjest, að m álm urinn (brún- 
járnsteinninn) er í lagi, sem gengur eftir endilöngum skaganum. í  basalt- 
klettunum , 1000 fet yfir sjávarmáli, er lárjett leirlag, er m álm urinn þar í lög- 
úm, 25—40 cm. þykkum. Má því telja, að þarna sjeu 140 mill. smálesta aí 
málmi. Sjö sýnishorn voru tekin af málmi þessum, á m ism unandi stöðum; 
voru þau mulin og hrærð sam an og siðan rannsökuð af Steins kemiske 
Laboratorium  i Kaupmannahöfn. Við rannsóknina kom í Ijós, að járninni- 
haldið (Fea 0j) var ca. 50 —74°/«, eða með öðrum  orðum  40—55%  af hreinu 
járni. Verkfræðingurinn fann einnig yst á skaganum, 900 fet yfir sjávarmáli. 
leirlag, sem inniheldur kaolin, og bykir honum  sá fundur mikilsverður. Við 
efnarannsókn á leir þessum kom í Ijós, að i honum  er Aluminiumsoxyd 
(Als O3) eða 33—45%. Má þvi vinna alum inium  og eldfastan stein úr leir 
þessum. Það væri æskilegt að vinna þessa nám u nokkuð, svo að hægt væri 
að fá nægilegt efni til itarlegra rannsókna.

Til þess að rannsakaðir yrðu bræðsluhæfileikar járnm álm sins og aðrir 
eiginleikar hans, voru sendar 5 smálestir A/B Ale í Arboge i Svíaríki til bræðslu. 
Efnarannsókn steypujárnsins höíum  vjer ekki meðtekið enn þá, en það er 
hvitt að útliti og fast í sjer, eins og búist var við, ef bræðslan væri rjettilega 
framkvæmd.

Rannsóknir Houts verkfræðings sýna, að virkjun fossanna er auðveld, 
og kostnaðaráætlanir að virkjunin er ódýr.

Jeg vil þá í stuttu máli géfa yfirlit yfir fyrirætlanir vorar:
Allir fossarnir verða virkjaðir strax og aflstöð reist hjá Borg. Virkjunin 

er ráðgerð þannig, að Dynjandisá og Hofsá verði veitt gegnum neðanjarðar- 
ræsi í lón (uppistöðu- og renslisjöfnuðarlón) við Mjólkurárfossinn; verða þá 
allar árnar virkjaðar með sömu fallhæð, ca. 310 m etrum . Dynjandisá er eina



áin þar sem hægt er að framkvæm a renslisjöfnuð að nokkuru ráði, þvi með 
þvi að stífla og dýpka litla og stóra Eyjavatn og Krókavatn er hægt að fá 
lón, sem rúm ar 25 mill. kúbikm etra. H inar árnar m ynda aðeins smávötn, 
þar sem uppistöðulón ekki er hægt að mynda að nokkuru ráði. Aftur á móti 
er vatnsrenslið i þessum ám tiltölulega jafnt. Gláma fellir nefnilega vatnið 
(Kondensator) úr röku loftstraum unum , sem kom a frá Atlantshafinu og 
Norðuríshafinu. '

1 áætluninni er gerður greinarm unur á orku þeirri, sem unnin verður 
á 7 vatnsmestu og 5 vatnsm instu m ánuðum  ársins. Eftir vatnsrenslismæling- 
um, sem fram kvæm dar voru á um liðnu ári og bornar sam an við vatnsrensli 
i Noregi (vesturströnd Noregs), ætti að vera hægt að fá fallvatn á fyrnefndum 
5 og 7 m ánuðum , þannig að minst rensli væri 7,65 kubikm . eða 12,70 kubikm. 
mest pr. sek., og væri þá hægt að vinna úr þessu 30,800 — 51,000 hestorkur, 
með vanalegu falltapi og túrbínurensli, ætti útkom an að vera 35,200 túrbinu- 
hestorkur, eða 33,400 rafm agnshestorkur árlega. Frá uppistöðu og veitulóninu 
ofan við fallbrún Mjólkurár á að leiða vatnið i tveim ur jafnhliða lögðum pipum , 
sem verða 920 m etrar á lengd og l 1/* meter að þvermáli inn í aflstöðina. 
P ipurnar verða útbúnar með nauðsynlegum vatnslokum. Ef nauðsyn kref- 
ur, verður stöðin útbúin þannig, að hægt er að setja niður 6. aflgjafann 
(»aggreat«).

ódýrast væri að virkja vatnið i þrennu lag i:
1. Fallvatn Mjólkurár, sem framleiða á ..................................  14,200 turb. h.o.
2. Veita Dynjandisá og Svíná í sama v e i tu ló n ........................ 14,300 — —
3. Veita Hofsá i sam a v e i t u l ó n .............................................. ...  6,700 — —

” 35,200 turb. h.o.
ca. 33,400 rafmagnshestorkur.

V irkjunarkostnaður við 1. lið m undi vera ca. 4—5 mill. króna; ann- 
ar og þriðji liður yrði m un ódýrari.

Góð not fyrir afiið m undi m aður hafa við að vinua og bræða 
málminn.

Loks væri það eðlilegt, að nokkur hluti orkunnar væri látinn i tje 
sveitum þeim, sem liggja næst orkuverinu. Nægilegt m undi vera, eftir áliti
kunnugra, að áætla 2000 hestöfl til þessa. Sveitum þessum yrði m aður að 
gefa kost á þessari orku fyrir sanngjarnasta verð, eða öllu heldur með sjer- 
lega góðum kjörum , og ætti verðið helst ekki að fara fram úr 100—120 kr. 
fyrir árshestorku til nýtingar til ljóss og hita, og eitthvað lægra fyrir orku til 
iðnaðarnotkunar.«


