
Nd. 508. Frnmvarp

til laga um heimild handa atvinnum álaráðherra til að veita sjerleyfi til virkj- 
unar Urriðafoss i Þjórsá.

Flutningsm.: Jón ólafsson, Lárus Helgason.

1. gr.
A tvinnum álaráðherra skal vera heimilt að veita hlutafjelaginu »Titan« 

sjerleyfi t i l :

1. Að virkja Urriðafoss i Þjórsá, til þess að fullnægja raforkuþörf Reykjavik- 
u r og annara bæjar- og sveitarfjelaga eða orkuveitufjelaga.

2. Leyfið felur i sjer heimild til þess að gera uppistððu i ánni ofan við foss- 
inn i vissa hæð, sem ákveðin verður í sjerleyfi, hækka eða lækka vatns-



borð eða farveg, gera vatnsrásir ofanjarðar eða neðan eftir þörfqm, þar á 
meðal brottrás handa vatni frá orkuveri, og yfir höfuð að fara með vatn- 
ið eftir því, sem nauðsyn krefur til þess að ná ú r því orku þess, svo 
sem sam rým ast má landslögum. E nnfrem ur að framkvæm a miðlun i 
Fiskivötnum, Stórasjó og Þórisvatni, eftir þvi sem þurfa þykir til þess að 
tryggja jafnt rensli að orkuverinu.

3. Að reisa orkuver við Urriðafoss í þvi skyni að breyta vatnsorku þeirri, 
sem i 2. tölul. segir, i raforku og starfrækja það.

4. Að leiða raforku frá orkuverinu til Reykjavikur og á þá aðra staði, sem 
orka verður afhent neytendum  sam kvæm t 1. lið, með þeim bætti, er benta 
þykir og nánar skal fram tekið i sjerleyfi.

5. Að reisa spennistöðvar og gera önnur m annvirki til þess að veita orkunni 
til neytenda samkv. 1. lið.

6. Að gera vegi eða önnur samgöngutæki, sem nauðsynleg eru að áliti ráð- 
herra vegna virkjunarinnar, orkuvinslunnar eða orkuveitunnar.

7. Að taka lögnámi land og rjettindi yfir landi, svo og að leggja kvaðir á land, 
að þvi leyti sem nauðsynlegt er til þess að kom a fyrirtækjum þeim i 
framkvæmd, sem 1.—6. tölul. greinir.

2. gr.
Sjerleyfisbafi skal bafa varnarþing á islandi, enda bafi bann bjer bú- 

settan umboðsm ann, er birta megi stefnu og svari til sakar fyrir dómi i máí- 
um á hendur leyfishafa, en að minsta kosti */* blutar stjórnarm anna skulu 
vera búsettir á íslandi.

3. gr.
Ekki má framselja sjerleyfi sam kvæm t lögum þessum, nem a samþykki 

ráðberra komi til, enda fullnægi nýr leyfisbafi öllum settum skilyrðum sjer- 
leyfisins.

Þó skal b/f Titan beimilt að stotna sjerstætt fjelag, er tekur að sjer 
virkjun Urriðaíoss með þeim rjettindum  og skyldum , sem lög þessi ákveða, 
enda verði fjelag þetta stofnað áður en sjerleyfið er veitt.

4. gr.
Sjerleyfistíminn skal vera 70 ár.

5. gr.
Sjerleyfisbafi skal vera undanþeginn eignarskatti, tekjuskatti til ríkis- 

sjóðs og útsvari til sveitar- eða bæjarfjelaga, eða öðrum  slikum skatti, sem 
kann að verða lagður á.

6. gr.
Sjerleyfishafi skal vera undanþeginn verðtolli á innfiuttu efni eða vjei- 

um, er bann sjálfur flytur inn i sinu nafni, svo og öðrum  slikum tolli, er 
kann að verða lagður á siðar.

7. gr.
Um verðlsg á raforku fer eftir sjerleyfislögnnum. Önnur bæjar- og



sveitarfjelög en Reykjavik og oikuveitufjelög skulu þó njóta ekki lakari kjara 
um verðlag á raforku en um semst við Reykjavik.

8. gr.
Nú losnar ratorka, sem seld hefir verið sam kvæm t 1. gr. 1. lið og 

verður að dómi ráðherra ekki notuð til almenningsþarfa, og ska) þá sjerleyfis- 
hafa beimilt, að féngnu leyfi ráðberra, að selja þessa orku til annara þarfa. 
Fyrir þessa raforku skal hann greiða 3 kr. árlega af hverju seldu hestafli 
fyrstu 10 árin, en siðan 5 kr. árlega. Gjald þetta skiftist þannig milli rikis- 
sjóðs og sveitarsjóðs, að rikissjóður hlýtur */» hluta, en sveitarsjóður Vs hluta. 
Sveitarsjóðsblutinn skiftist eftir ákvörðun ráðberra milli sveita þeirra, er hlut 
eiga að máii.

Sama gjald skal greiða af þeirri raforku, sem seld verður til einstakra 
neytenda samkv. 1. gr. 1. lið og notuð verður til iðnaðar.

9. gr. '
Byrjað skal á virkjun Urriðafoss ekki siðar en 1. jú li 1930 og skal

fyrsta stigi virkjunar lokið ekki siðar en 1. okt. 1933.

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

samkvæmt landslögum, þ. á. m. sjerleyfislögum, að svo miklu leyti sem ekki 
er mælt um i lögum þessum.

Nú skilur aðilja á um það, hvort atriði skuli sæta úrlausn ettir þess- 
um lögum eða öðrum  landslögum, og skal þá hæstirjettur einn dæm a um 
það. Sjerleyfisdómur sam kvæm t sjerleyfislögum sker annars úr, ef ágreiningur
verður um efndir á ákvæðum sjerleyfisins með þeim hætti, sem segir i sjer-
leyfislögum.

11. gr.
Lög nr. 26, 31. mai 1928, um  heimild handa atvinnumálaráð.herra til 

að veita sjerleyfi til járnbrautarlagningar milli Reykjavikur og Þjórsár og til 
að virkja Urriðafoss, eru num in ú r gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Eftir að eigi hefir orðið úr fram kvæm dum  sam kvæm t lögum nr. 26, 
31. maí 1927, viðvikjandi sjerleyfi handa hlutafjelaginu »Titan« til járnbrautar- 
lagningar milli Reykjavikur og Þjórsár og til að virkja Urriðafoss, þar sem 
gert var ráð fyrir stóriðnaði með virkjun alt að 160000 hestafla, hefir tjeð 
hlutafjelag snúið sjer að þeim möguleika að virkja Urriðafoss i eigi stærri stil 
en svo, að fullnægði raforkuþörf Reykjavikur og annara bæjar- og sveitarQelaga 
eða orkuveitufjelaga. Út af þessu kom aðalforgöngumaður h/f Titan, bæsta- 
rjettarm álaflutningsmaður Oluf Aall i Oslo, hingað til Reykjavikur fyrir bálf- 
um mánuði síðan ásam t verkfræðingi Hartvig Irgens í Oslo, sem er sjerfræð-



ingur á þessu sviði. Hafa þeir síðan átt tal við borgarstjóra og rafmagnsstjóra 
Reykjavíkur um málið og hefir það leitt til þess, að þeir borgarstjóri og raf- 
magnsstjóri telja, að Reykjavíkurkaupstaður gæti haft hagnað af þvi að gera 
hjer að lútandi samninga við h/f Titan, og telja þeir því æskilegt, að heimild 
lægi fyrir til þess, að fjelagið gæti fengið siíkt sjerleyfi til v irkjunar á Urriða- 
fossi, sem nauðsynlegt væri, ef bæjarstjórn Reykjavíkur vildi semja við fjelagið, 
þegar málið hefir verið athugað í öllum einstökum atriðum . Hjer virðist því 
vera um að ræða mikið hagsmunamál fyrir Reykjavíkurkaupstað.

En auk þess virðist mál þetta geta haft mikla þýðingu fvrir alt ná- 
grenni Reykjavíkur og alt Suðurland, því raforka frá Urriðafossi m undi verða 
nothæf alla leið til Vestmannaeyja og austur i Mýrdai, og í 7. gr. frumvarps- 
ins er ákveðið, að önnur bæjar- og sveitarfjelög en Reykjavík og orkuveitu- 
fjelög skuli njóta ekki lakari kjara um verðlag á raforku en um semt við 
Reykjavík.

Hjer er um algerlega nýtt mál að ræða, sem ekki á neitt skylt við þær 
fyrirætlanir, er lágu til grundvallar fyrir fyrgreindum heimildarlögum frá 1927, 
og engin af þeim m ótbárum , sem komu fram gegn þeim lögum, virðist geta 
átt við gagnvart þessu frumvarpi.

En í sambandi við þelta skal þess getið, að h/f Titan hefir lagt fram 
sönnun fyrir því, að það hafi nægilegt fjármagn til þess að framkvæma þau 
verk, sem frum varp þetta gerir ráð fyrir.

Vegna þess, hversu rafm agnsþörf Reykjavikur er aðkallandi, er nauð- 
synlegt, að frumvarpið geti orðið að lögum á þessu þingi, svo að eigi verði 
óþarfur dráttur á framkvæm dum hjer að lútandi, ef svo fer, að Reykjavik 
telur sjer hagkvæmast að semja um raforku frá Urriðafossi. En i því efni er 
ekki aðeins á það að lita, að raforkan þaðan gæti fengist með hagkvæmu 
verði, heldur einnig á það, að bjer gæti orðið komist hjá þvi, að Reykjavíkur- 
kaupstaður tæki margra miljóna kr. lán og rikissjóður komist hjá þvi að taka 
á sig ábyrgð fyrir slíkum lánum.

Frum varpið er í öllu verulegu samið sam kvæm t fyrirmyndum fyrri 
lagasetningar í slíkum málum. Mun í framsögu málsins verða gerð grein fyrir 
hinum  ýmsu ákvæðum frumvarpsins, eftir því sem þurfa þykir.


