
Nd. 154. Frumvarp

til laga um  viðauka við og breyting á lögum nr. 7, 15. júní 1926, um  raforkuvirki. 

Flutningsm .: Jónas Þorbergsson, Vilm. Jónsson, Guðbrandur Isberg.

1. gr.
Á eftir 3. gr. nefndra laga komi ný grein, er verður 4. grein, svo 

bljóðandi:



Nú hefir einstakur m aður eða félag fengið leyfi til að stofnsetja og starf- 
rækja raforkuver eða raforkuveitu til almenningsþarfa, og skal þá ákveða 
gjald á raforku á gjaldskrá, er hlutaðeigandi sveitar- eða bæ jarstjórn sam- 
þykkir og ráðherra staðfestir.

Gjaldskrá skal endurskoða á árs fresti, ef annaðhvort leyfishafi eða 
sveitar- eða bæ jarstjórn óskar þess, og eigi sjaldnar en fim m ta hvert ár.

2. gr.
4. gr. laganna verði 5. gr., og á eftir henni komi ný grein, er verði 6. 

gr., svo hljóðandi:
Nú hefir sveitar- eða bæ jarstjórn stofnsett raforkuver eða raforkuveitu 

og starfræ kir til almenningsþarfa í umdæmi sínu, og getur hún þá áskilið sér 
einkarétt til sölu i umdæminu á rafm agnstækjum  og öðrum hlutum  raforku- 
virkja, sem nota á í sambandi við raforkuveituna.

3. gr.
5. gr. laganna verði 7. gr. og orðist þannig:
Ráðherra setur reglugerð um  raforkuvirki. Til raforkuvirkja teljast hér 

raforkuver, raforkuveita og rafmagnstæki, laus og föst.
I reglugerð skal setja ákvæði um :

a. Gerð, uppsetningu og starfrækslu raforkuvirkja, til öryggis gegn hættu og 
tjóni og til varnar gegn truflunum  á viðtöku útvarps og loftskeyta, svo og 
um  gerð, uppsetningu og starfrækslu annara virkja, sem sett eru eða notuð 
svo nálægt raforkuvirkjum , að tjón eða hætta getur stafað af.

b. Takm örkun á innflutningi, sölu og notkun tækja og annara hluta raforku- 
virkja, er ekki fullnægja þessum skilyrðum. .

c. Skyldu til þess að gefa skýrslu um þau raforkuvirki, sem fyrir hendi eru 
þegar reglugerðin öðlast gildi, og um  ný virki og aukning eldri virkja, svo 
og að hhta fyrirm ælum  ráðherra um  rannsókn á slíkum virkjum .

d. Eftirlit með raforkuvirkjum  í húsrúmi, þar sem hætt er við sprengingum 
eða þar sem erfitt er að halda við nægilega fullkominni einangrun vegna 
raka eða annara orsaka, svo og með raforkuvirkjum , sem ætla m á að hafi 
í för með sér sérstaka hættu fyrir hf m anna eða mikil verðmæti, og með raf- 
orkuvirkjum  í leikhúsum og samkomuhúsum. Eigandi virkjanna greiðir 
kostnað við eftirhtið.

e. Löggilding á hæfum raforkuvirkjurum .
f. Ákvæði um  heimild fyrir eftirlitsm ann ríkisins að láta stöðva um stundar- 

sakir starfrækslu raforkuveitna eða láta loka fyrir rafm agnsstraum inn hjá 
einstökum m önnum  eða fyrirtæ kjum , er þverskallast við að hlíta settri 
reglugerð, svo og að taka löggildingu eða söluleyfi um lengri eða skemmri 
tima af þeim, sem hafa gerzt brotlegir við reglugerðina.

g. Sektir, allt að 1000 kr., fyrir brot á reglugerðinni.



4. gr.
Á eftir 6. gr. laganna, sem verður 8. gr., komi ný grein, er verður 9. gr., 

svo hljóðandi:
Ráðherra skipar eftirlitsm ann með raforkuvirkjum , til að annast eftir- 

lit, skýrslugerð og annað, sem lionuin vcrður falið samkvæm t lögum þessum og 
reglugerð um raforkuvirki.

Eftirlitsm aður skal liafa lokið fullnaðarprófi við rafm agnsdeild verk- 
fræðaháskóla.

Laun eftirhtsm anns og kostnaður af skrifstofuhaldi hans, aðstoð og eftir- 
litsstarfi greiðist úr ríkissjóði, að svo miklu lej ti sem ckki er öðruvísi ákveðið í 
lögum þessum og í reglugerðinni, og veitist fé til þcss árlega í fjárlögum.

5. gr.
7., 8. og 9. gr. laganna verði 9., 10., 11. og 12. gr., og tilvísanir þeirra í

5. og 7. gr. verði tilvísanir í 7. og 9. gr. ■

6. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn í 

texta laga nr. 7, 15. júní 1926, og gefa þau út svo breytt.

G r e i n a r g e r ð

Frv. samnefnt þessu og í aðalatriðum samhljóða tveim fyrstu greinum 
þess var borið fram  í Nd. á síðasta þingi, en náði þá eigi afgreiðslu. Nauðsyn 
þessara breytinga er enn hin sama. Einstakir menn og félög, sem veitt hefir 
verið leyfi til að eiga og starfræ kja raforkuver og veitur til almenningsþarfa, 
hafa oft og einatt aðstöðu til þess að ákveða rafmagnsverðið eftir vild og skatt- 
leggja þannig héraðsbúa. Og dæmi sanna, að þessi aðstaða hefir verið notuð óspart 
stundum. Virðist sjálfsagt að stemma stigu fyrir því, að slíkt geti á tt sér stað, 
með þvi að leggja gjaldskrána undir samþykki hlutaðeigandi héraðsvalda og 
staðfestingu ráðherra. I lögum um  rafm agnsveitur frá  1915 var heimild fyrir 
sveitar-(bæ jar-)stjórnir til að taka í sínar hendur einkasölu rafmagnstækja. 
Þessi lög voru felld ú r gildi með vatnalögunum. Þegar svo lögin um raforku- 
virki voru sett, 1926, hefir láðst að setja í þau tilsvarandi ákvæði. E r í frv. lagt 
til, að úr þessu verði nú bætt.

3. gr. frv. er samhljóða 5. gr. gildandi laga að öðru en því, að a-hð er breytt 
og b-Iið er aukið inn i greinina. E r það gert samkv. tilmælum útvarpsstjórnar- 
innar, er lét eftirfarandi skýringar fylgja tillögum sínum:

„Þann 13. maí 1930 gaf atvinnumálaráðuneytið ú t reglugerð um varnir 
gegn útvarpstruflunum  samkvæmt lögum nr. 14, 14. júní 1929. E r í 1. gr. þeirr- 
ar reglugerðar svo kveðið á, að „ekki megi setja upp eða nota nein rafmagnstæki, 
sem geta valdið tilfinnanlegum truflunum  á viðtöku loftskeyta og útvarps, nema 
þau hafi sérstakan útbúnað, sem deyfi truflanir frá þeim og hindri þær í að 
þerast ú t“, að svo miklu leyti, sem stjórn  útvarpsins telur fullnægjandi.



Með þessum ákvæðum er innflutningur truflandi raftæ kja ekki hindraður, 
Iieldur aðeins uppsetning og notkun. Meðan svo háttar til, verða ákvæði reglugerð- 
arinnar óframkvæmanleg og deyfingar útvarpstruflana með öllu ósigrandi, þar 
sem gera má ráð fyrir, að raftæki án liins tilskilda útbúnaðar verði flu tt inn 
framvegis, seld og sett upp án þess að unnt sé að hafa nægilegt eftirlit með slíkri 
uppsetningu.

Með frum varpi þessu er farið fram  á, að bætt verði ú r ágöllum laga um 
þetta efni, svo að með nýjum  reglugerðarákvæðum verði unnt að stem ma stigu 
fyrir innflutningi truflandi raftækja, eftir þvi sem fæ rt mætti þykja að dómi 
þeírra raforkufræðinga, er ríkið hefir til ráðuneytis um  þessi m ál“.

E nnfrem ur er nýrri málsgrein um skipun eftirlitsm anns bætt við á eftir 
f-hð greinarinnar.

Að tilhlutan raforkum álanefndar hefir ráðherra þegar á siðasthðnu sum ri 
ráðið m ann til að annast eftirht með raforkuvirkjum , likt og tíðkast hvarvetna 
erlendis, þar sem sérstakar stofnanir fram kvæm a eftirhtið.

E r með þessu frum varpi farið fram  á lögfestingu þessa eftirhts, sem nú er 
orðið bráðnauðsynlegt hér á landi.

Nauðsynlegt er, að eftirlitsm aðurinn liafi fulla þekkingu á öllum tegund- 
nm raforkuvirkja, sérstaklega með tilliti til háspenntra virkja, vegna þess hve 
þau eru hættuleg hfi manna. Þess vegna er sett í greinina ákvæði um sérm enntun 
eftirhtsmanns.


