
Nd. 113. Frumvarp til laga
um orkuráð.

Frá iðnaðarnefnd.

1. gr.
Atvinnumálaráðherra skipar 7 m anna ráð, er skal vera ríkisstjórninni til að- 

stoðar í orkumálum og nefnist orkuráð.

2. gr.
1 orkuráði skulu eiga sæ ti: Þ rír  menn tilnefndir sinn af hverjum  þriggja stærstu 

þingflokkanna á Alþingi, til 4 ára í senn, vatnam álaráðunautur rikisins, forstöðumað- 
u r rafm agnseftirlits ríkisins (rafveitustjóri ríkisins), forstjóri Sogsvirkjunarinnar, að 
áskildu samþykki bæ jarstjórnar Revkjavíkur, og skrifstofustjórinn í atvinnumála- 
ráðuneytinu, sem er form aður ráðsins, Forstöðum aður rafm agnseftirlitsins er vara- 
formaður ráðsins.



Form aður kallar saman fundi og stjórnar þeim. Hann skal sjá um, að mál séu 
undirbúin fyrir fundi og fylgjast með fyrir ráðsins hönd gangi þeirra rannsókna, 
sem gerðar eru að tillögum þess, og með úrlausn þeirra mála, sem það hefir haft 
með höndum, og gefa ráðinu skýrslu um gang málanna.

Ráðherra ákveður þóknun orkuráðsmanna.

3. gr.
Ráðherra getur leitað umsagnar orkuráðs i öllum orkumálum.

4. gr.
Orkuráð skal vaka vfir hagsmunum ríkis og almennings i orkuinálum, eiga 

frumkvæði að rannsóknum  á möguleikum til hagnýtingar á orkulindum  landsins, 
svo sem vatnsorku og hveraorku, og gera tillögur um ráðstafanir, er miða að hag- 
nýtingu þeirra, svo sem um heildartilhögun á raforkuveitum  til almenningsþarfa.

5. gr.
Rannsóknir, sem gerðar eru að tillögum orkuráðs, felur atvinnumálaráðuneytið 

rafveitustjórn og vatnam álaráðunaut ríkisins, eða, eftir því sem við á, öðrum opin- 
berum stofnunum, að framkvæma án aukakostnaðar, eftir þvi sem við verður komið. 
Að öðru leyti greiðist kostnaðurinn úr ríkissjóði.

6. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 28 23. júní 1932, um undirbúning á 

raforkuveitum  til almenningsþarfa.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Frum varp þetta er flutt samkvæmt ósk atvinnum álaráðherra, en einstakir nefnd- 

arm enn áskilja sér rétt til að flytja við það breytingartillögur. Frum varpinu fylgdi 
svo hljóðandi greinargerð:

Um 1. gr.
Ríkisvaldið hefir hingað til ekki haft önnur afskipti af raforkum álum  hér á 

landi en eftirlit með raforkuvirkjum  samkvæmt lögum um raforkuvirki, og er til- 
gangur eftirlitsins að trvggja líf og eigur m anna gegn hættum frá virkjum  þessum. 
Auk þess hefir atvinnumálaráðunevtið staðfest reglugerðir og einkum gjaldskrár 
raforkuveitna samkvaunt ákvæðum vatnalaganna. í samanburði við önnur lönd eru 
þessi^ nefndu afskipti litil, og aðeins nokkur hluti þeirra afskipta, sem ríkisvaldið 
þar hefir af raforkumálum , jafnvel i löndum eins og Danmörku, þar sem ríkisvaldið 
tekur ekki neinn beinan þátt í starfrækslu orkuveitna, en hefir aðeins eftirlits og 
ráðgefandi starfsemi. Þar eru öll afskipti um stofnun og tilhögun veitna miklu víð- 
tækari.

Ástæðan fyrir þessu mun vera sú, að hér á landi eru fram farir í þessum málum 
skemmra komnar. En nú, jiegar gert er ráð fyrir, að allveruleg aukning og fram för 
í raforkum álum  og raunar orkumálum vfirleitt, og þegar jafnvel er lagt til, að rikis- 
valdið taki upp beina starfrækslu á jiessu sviði einnig, þykir auðsætt, að veita verð- 
u r ríkisstjórninni meiri aðstoð við afgreiðslu þessara mála en hingað til hefir verið 
og er því lagt til, að atvinnum álaráðherra skipi 7 manna nefnd sér til aðstoðar í 
þessum málum.

Um 2. gr.
Mannaval í orkuráðið er hugsað líkt og gert er um skipun raforkum álanefndar i 

lögum um undirbúning á raforkuveitum  til almenningsþarfa, frá 23. júní 1932, en



ráðið er aukið að embættismönnum þeim, er mest hafa með mál þessi að gera fyrir 
rikisins hönd, og verður þá ráðið sameiginlegur vettvangur fyrir þá að ræða mál 
þau, er fyrir liggja, en ella er hætt við, að málagangur myndi verða að meira eða 
minna leyti skrifleg afgreiðsla hvers þeirra til hinna. Myndi skipun þessa ráðs geta 
flýtt stórlega afgreiðslu þeirra mála. Lagt er til, að forstjóri Sogsvirkjunarinnar 
verði með í ráðinu, sökum þess að gert er ráð fyrir í lögum uin Sogsvirkjunina, að 
hún verði sameign Revkjavíkurbæjar og ríkissjóðs. Þegar það er orðið, kemst hún 
undir umsjón rafveitustjóra ríkisins (sbr. lagafrumvarp um rafveitur rikisins) að 
hálfu leyti, en er undir eftirliti orkuráðs að öðru levti.

Meðan Revkjavíkurbær á Sogsvirkjunina einn, skapast með þessari tilhögun 
samband og samvinna um rekstur Sogsvirkjunarinnar við Reykjavíkurbæ þegar 
lrá  byrjun, og ætti hún að geta komið báðum aðiljum að góðu gagni.

Hinir 3 þingkosnu fulltrúar í orkurúði skapa samband við þingið og þingflokk- 
ana, þannig að þessir aðiljar geta haft betra tækifæri til að fvlgjast með fram- 
kvæmdum á sviði orkumálanna, og afgreiðsla þeirra getur gengið greiðlegar.

Um 3. gr.
Það má gera ráð fyrir, að fvrst um sinn hafi orkuráð mörg og mikilvæg mál- 

efni, er það tekur upp sjálft, eða því verða falin til athugunar eða úrlausnar, en 
eftir þvi sem frá liður og tiltölulega meira verður um smærri málin, og þau, sem 
enn fá afgreiðslu hvort sem er i gegnum rafveitustjóra, vatnam álaráðunaut, atvinnu- 
málaráðuneytið eða aðrar stofnanir ríkissjóðs, þá má gera ráð fyrir, að verkefni 
orkuráðs verði tiltölulega minna eða að lengra verði á milli, er þörf þykir að leita 
til þess. Af þeirri ástæðu er gert ráð fyrir, að það sé lagt í vald ráðherra, hvort hann 
leitar umsagnar um eitthvert orkumálefni hjá orkuráði eða fer með það til sinna 
ráðunauta beint, svo sem t. d. vatnam álaráðunauts eða forstöðumanns rafmagns- 
eftirlits ríkisins.

Uin 4. gr.
Svo sem áður var minnzt á, er augljóst, að fyrst um sinn er verkefni orkuráðs 

bæði margvíslegt og mikilvægt, meðan verið er að koma á, auka og efla þær fram- 
farir í orkumálum, sem nú eru gerðar kröfur til og fyrir flestum vakir, að koma 
þurfi, og sem marga órar fyrir, að takast muni að leysa áður en langt um liður. 
Verkefni orkuráðs er því haft eins vitt og unnt er og til þess ætlazt, að það beinlínis 
gerist frumkvöðull að ýmsum framkvæmdum næstu ára á sviði orkumála. Er þá 
ekki aðeins átt við vatnsorkumál og raforkuinál, heldur og einnig hveraorkumál sér- 
staklega og yfirleitt þau mál á þessu sviði, sem menn fá auga á, að athyglisverð séu 
eða verði. E r ætlazt til þess af ráðinu, að það taki öll þesskonar mál upp jafnóðum 
til athugunar.

Þess má geta, að hveraorkumálin sérstaklega eiga að ýrnsu levti sammerkt A’ið 
vatnsorkumálin. Einstakir kaupstaðir eða kauptún geta leyst þau hver fyrir sig, ef 
staðhættir eru þannig, að það verði þeim viðráðanlegt. En ef staðhættir eru þannig, 
að hveraorkan verður of kostnaðarsöm fvrir einstaka aðilja, eða rannsóknirnar ein- 
ar of erfiðar, þá liggur fyrir að koma á fót slíkum stuðningi eða afskiptum  hins 
opinbera af þeim málum, að það geti eflt framkvæmdirnar. Má þá sérstaklega geta 
þess, að rannsóknir á hveraorkunni eru lítt á veg kom nar hér hjá okkur, en þær 
eru hinsvegar tiltölulega kostnaðarsam ar og því varla hægt að búast við, að þær 
verði reknar á viðunandi hátt án beinna afskipta ríkisvaldsins. Það þarf að gera 
landfræði- og jarðfræðilegar athuganir með beina hagnýtingu fyrir augum, og þær 
rannsóknir þarf að stvðja með borunum á hverasvæðunum. Þessar rannsóknir eru 
mjög tím afrekar, og er því nauðsvnlegt, að þær séu gerðar áður en þörfin fyrir hag- 
nýtingu verður knýjandi.

Við margar af þessum rannsóknum  hefir ríkisstjórnin mörgum fræðimönn- 
um á að skipa, sem eru í hennar þjóriustu, og myndi hún auðveldlega geta notað



starfskrafta þeirra í þessu skvni. E r gert ráð fyrir, að það verði eitt af aðalverkefn- 
um orkuráðs fyrstu árin að athuga þessi mál öll, næst á eftir raforkum álunum .

Um 5. gr.
Samkvæmt 4. gr. er orkuráðið ráðgefandi. Það gerir tillögur sínar til ríkisstjórn- 

arinnar, en oftast nær er um framkvæmdir að ræða, sem í felast tillögur til útgjalda, 
sem gera verður ráð fyrir, að hagað sé þannig, að útgjöldin verði sem minnst, með 
því að fela starfsmönnum og stofnunum ríkisins umsjón þeirra framkvæmda, eftir 
því sem hægt er án aukakostnaðar.

Við 6. gr.
Lögin uin raforkuvirki höfðu sama tilgang á sviði rafveitumálanna og þetta 

frum varp hefir á sviði orkumálanna almennt. Koina því þau lög inn undir þessi lög, 
og geta þau því fallið úr gildi um leið og þessi eru staðfest.


