
Nd. 255. Frumvarp til laga
um  viðauka við og brevtingar á lögum nr. 83 23. jún i 1932, uni rafo rkuv irk i.

F hn .: B jarni B jarnason, Helgi Jónasson, Jö ru n d u r Brvnjólfsson, 
Þ orbergur Þorleifsson.

1. gr.
S tafliður d. í 7. gr. Iaganna orðist þannig: 

d. E ftirlit með ra fo rkuv irk jum  af hálfu rik isins, þar með talið eftirlit með inn- 
flutningi ra fo rk u v irk ja  og h lu ta  þeirra  og með smíði þeirra  innanlands. Má á- 
kveða, að rafo rkuv irk i, h lu tar þeirra  eða efni til þeirra skuli m erkt sérstöku við- 
urkenningarm erki frá  eftirlitsm anni rík isins með rafo rkuv irk jum . Skal viður- 
kenningarm erkið  vera staðfest af ráðherra og b irtas t í S tjó rnartíð indum . E r eng- 
um  heiinilt að nota m erkið, nem a með levfi eftirlitsm annsins og eftir þeim regl- 
uin, er hann  setur um  það.



2. gr.
10. gr. laganna orð ist þannig:
Heim ilt er ráðherra  að ákveða í reglugerð, að eigendur ra fo rkuvera  og rafo rku- 

veitu fy rirtæ k ja  skuli árlega greiða til eftirlitsins gjald, sem m iðast við heildartek ju r 
fy rirtæ k jan n a  af rafo rkusö lu  og leigu m æ litæ kja, að frádregnu  andvirði aðkeyptrar 
ra fo rku , og má nem a allt að einum  hundraðasta  h lu ta  af þeim, og að þeir, sem fly tja  
inn  til landsins ra fo rkuv irk i og h lu ta  þeirra  eða gera þau innanlands, greiði til eftir- 
litsins gjald, sem m iðast við innkaupsverð  v irk janna, en söluverð þeirra, ef þau eru 
gerð hér, og m á nem a a llt að 1% af því. U ndanþegin því gjaldi skulu  þó vera þau raf- 
orkuvirk i, sem ekki fa lla  u nd ir rafm agnseftirlit ríkisins.

Heim ila m á eiganda rafo rkuvers eða ra fo rkuveitu fv rirtæ k is að leggja helm ing 
gjaldsins á ra fm agnskaupendur í h lu tfalli við o rkukaup  þeirra.

Nú n o ta r eigandi ra fo rkuvers s já lfu r alla þá orku, sem þar er unnin, eða veru- 
legan h lu ta  hennar, og hún  er ekki m æld eða verðlögð eða ekki er vitað um tek ju r 
af ra forkusölu , þá m á miða gjaldið við stærð ra fa la  í orkuveri, og má það nem a allt 
að 2 krónum  á hvert kílów att í m álraun  þeirra.

F y rir  e ftirlit með uppsetningu n ý rra  ra fo rk u v irk ja  skal eftirlitinu  greiðast kostn- 
aðu r þess eftir nánari fyrirm æ lum  í reglugerð.

R áðherra setur ákvæði um  innheim tu  gjaldanna. H ann getur heim ilað stöðvun 
á rekstri v irk janna , ef gjaldið er ekki gre itt á rcttum  gjalddaga.

K ostnaður við eftirlitið  greiðist ú r  rík issjóði að svo m iklu leyti, sem ekki er öðru- 
vísi ákveðið í lögum þessum  og í reglugerðum , sem settar eru  sam kvæ m t þeim. Veit- 
ist fé til þess árlega í fjárlögum .

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
E r lög uin rafo rkuv irk i voru í upphafi samin, 1926, voru þau að m jög m iklu leyti 

sam in eftir dönsku raforkulögunum  „Stæ rkström sloven“, og ákvæðin í d-lið 7. gr. 
uin e ftirlit með rafo rkuv irk jum  voru beinlinis tekin  upp eftir þeim lögum. Þ ar er 
ekki gert ráð  fy rir, að hin opinbera eftirlitssto fnun  hafi beint eftirlit með öðrum  
ra fo rkuv irk jum  en þeiin, seni eru : 1. á rökum  stöðum , 2. þar, sem sprengihæ tta er, 
eða þar, sem farið  er með sérstaklega eldfim  efni, 3. í sam kom uhúsum  og fleiri álíka 
stöðum . E ftirlitsm anni rík isins því ekki æ tlað að hafa beint eftirlit með alm ennum  
raflögnum  í íbúðar- og verzlunarhúsum  o. þ. h.

Það hefir nú sýnt sig, að þetta fyrirkom ulag  á ekki við hér á landi. Það hefir 
reynzt svo, að u tan  R eykjav ikur er e ftirlit af hálfu  ra fveitnanna svo lélegt og frá- 
gangur á raflögnum  alm ennt svo ófullkom inn, að það hefir revnzt jafnm ik il nauðsyn 
að skoða alm ennar lagnir eins og þær, sem áður eru nefndar sérstaklega. H afa til 
skam m s tím a ekki gilt u tan  R eykjav íkur neinar raflagningareglur og ekki verið 
neitt opinbert eftirlit með frágangi á raflögnum , né á því, hverjir tæ k ju  að sér raf- 
lagningar þar.

Síðan rafm agnseftirlit rík isins setti ákveðnar veglur og hóf skoðun og eftirlit 
hefir fæ rzt allm ikið í betra horf, en eins og getið var um áður, er það fyrirkom ulag 
eftirlitsins, sem ákveðið var með lögum um  rafo rkuv irk i, ekki sem ákjósanlegast. 
E ftirlitið  getur að vísu skoðað hvaða raflögn sem er og fy rirsk ipað  nauðsynlegar 
viðgerðir, en vegna þ e irra r sk iptingar í eftirlitsskv ldar og óeftirlitssky ldar raflagnir, 
sem gerð er i lögunum , eru  ekki nem a sum ar g jaldsky ldar til eftirlitsins. E ftirlitið  
vrð i að skoða h in ar óeftirlitsskyldu lagnir endurgjaldslaust, en til þess sk o rtir það 
fjárveitingu.

Af þeim ástæðum , sem hér hafa verið fram  fæ rðar, er nauðsynlegt að breyta 
lögum  um  rafo rkuv irk i þannig, að rafm agnseftirliti rik isins sé æ tlað að hafa  beint



eftirlit með hverskonar ra fo rkuv irk jum  hér á landi, skoða þau öll eins oft eins og 
því þykir við þurfa  og fy rirsk ipa  þær endurbæ tur, er því þyk ir nauðsyn bera til. 
Ja fn fram t séu þau öll gerð gjaldskvld til rafinagnseftirlits rík isins fy rir  e ftirlit með 
þeim.

Hingað til hefir, eins og áður er fram  tekið, eftirlitið  aðeins fengið g jald  fy rir  
skoðun á hinum  eftirlitsskvldu  raflögnum  og rafo rkuv irk jum . A hverja  raflögn er 
þetta gjald venjulega 8— 10 k rónur, og hefir eftirlitið  sjá lft orðið að im lheim ta það. 
Hafi nú eftirlitið  ekki náð gjald inu um leið og skoðun fór fram , hefir ja fn an  reynzt 
e rfitt og jafnvel ókleift að ná því inn  síðar. Á eftirlitið  nú ú tistandandi gjöld h já  um  
100 m önnum  víðsvegar um  landið. Mest eru þetta sm áupphæ ðir, eins og að ofan er 
getið. Það svarar alls ekki kostnaði að gera ú t m ann til að innheim ta þetta, og helzt 
von til að ná því sm átt og sm átt á þann hátt, að eftirlitsm ennirn ir, þegar þeir kom a 
á staðinn í annað sinn, loki fy r ir  straum inn, ef gjaldið er ekki greitt. A lltaf veldur 
þetta töfum , aukakostnaði og leiðindum.

Með þeim breytingum  á lögunum , sem gerðar eru með þessu frum varpi, gæti 
þessu orðið fy rir  komið á þann hátt, er nú skal grein t:

Öllum rafveitum , er selja ra fo rku  til alm enningsþarfa, sé gert að greiða á ári 
hverju  til eftirlitsins vissa hundraðstö lu , t. d. l rr,  af tek jum  sinum  af rafo rkusö lu  
og m ælaleigu. Af þessari upphæð sé þeim heim ilað að taka helm inginn, h já
rafm agnsnotendum , þannig að það sé lagt ofan á v iðskiptareikninga þeirra . Skoðast 
h inn  helm ingurinn þá sem gjald rafveitnanna sjá lfra  fv rir  skoðun á þe irra  virkjum . 
Á þennan há tt ja fn ast kostnaður af eftirliti og skoðunum  n iðu r á rafstöðvar og raf- 
m agnsnotendur (þ. e. no tendur ra flagna) i h lu tfalli við orkusölu  og orkunotkun, og 
þá um  leið að nokkru  leyti í h lu tfalli við stærð v irk janna. Gjöld þe irra  ra fo rku- 
v irk ja, sem ekki falla u nd ir ra fo rkuveitu r til alm enningsþarfa, og m undu þvi ekki 
heyra u nd ir þessi gjaldaákvæði, vrði að ákveða sérstaklega, en þau ra fo rkuv irk i eru 
bæði fá og litil og skipta því venjulega ekki m iklu máli.

E ins og stendur eru sam anlagðar á rs tek ju r þeirra  rafveitna til alm enningsþarfa, 
sem skráðar eru h já  eftirlitinu , um kr. 2000000.00. Árleg gjöld þe irra  til eftirlitsins 
m yndu því verða um kr. 20000.00. T il sam anburðar m á geta þess, að tek ju r rafm agns- 
eftirlitsins af ársgjöldum  og skoðunargjöldum  á árinu  1938 með þeim ákvæðum , sem 
nú gilda, eru  áæ tlaðar kr. 16400.00. Af því nem a ársgjöld  rafveitna k r. 9400.00, en 
skoðunargjöld kr. 7000.00. Hér er því gert ráð fv rir, að tek ju r e ftirlitsins hæ kki nokk- 
uð, en þó ekki verulega. R afveitunum  er ekki íþyngt tilfinnanlega með þessu, allra  
sizt ef þæ r nota sér þá heim ild, að innheim ta hálft gjaldið h já notendunum . Á raf- 
m agnsnotendur kem ur þetta dálítið öðruvísi n iður heldur en gam la gjaldið, sem að- 
cins var k rafið  þegar skoðun fór fram . Það var þá í hvert skipti m argfalt m eira  en 
þetta gjald verður á hverju  ári nú, en hinsvegar fór skoðun ekki fram  nem a á nokk- 
u rra  á ra  fresti. T ilfinnanlegt getur þetta gjald ekki talizt. Þannig  m un ársno tkun  
rafm agns á heim ilum  hér i Reykjavík nem a frá ca. 50 upp í ca. 400 kr. og að meðal- 
tali vera ca. 150—200 kr. Gjaldið til eftirlitsins m undi því nem a frá  0.25 upp í 2 kr. 
á fjölskyldu og vera að m eðaltali 0.75 til 1.00 kr. á ári á hverja  fjö lskyldu í Reykja- 
vik. Jafnvel mætti og búast við, að sum ar ra fv e itu rn ar m undu ekki telja ástæðu til 
að nota sér heim ildina til að leggja þennan \ o rc á reikningana.

R afm agnseftirlitið  hefir fy rir nokkru  látið kom a til frainkvæ m da að nokkru  
leyti ákvæði reglugerðar nr. 61 14. jú n í 1933, 132.—133. gr., uin innflu tning, sölu og 
afhendingu ra fo rk u v irk ja  og h lu ta  þeirra. Hefir síðan ekki m átt fly tja  inn  til lands- 
ins neinskonar efni til raflagningar, nema áður væri sent svnishorn  af því til eftir- 
litsins og það hefði v iðurkennt það og levft innflu tn ing . H afa rafm agnseftirlitið  og 
rafm agnsveita R evkjavíkur í sam einingu dæmt um sýnishornin , veitt v iðurkenningar 
og gefið ú t sk rá r um  viðurkennd efni. H efir og verið um þetta hin  bezta sam vinna 
við aðalinnfly tjandann , raftæ kjaeinkasö lu  ríkisins.

Núgildandi ákvæði um  þessi atrið i eru  þó að ým su levti ófullnæ gjandi, einkum



að því er snertir sniíði ra fo rk u v irk ja  innanlands, og þvkir þvi nauðsynlegt að setja 
skýrari ákvæði.

Til þess að efnisviðurkenningin  nái tilgangi sínum  til fulls, er nauðsynlegt, að 
fram  fari raunveruleg  prófun  á efninu, en til þess að þáð væri hægt, hefir hingað til 
skort bæði húsnæði og þau áhöld, sem til s lik ra r p ró fu n ar þarf. E r nú orðin brýn 
nauðsyn á að kom a upp slíkri p rófunarstöð . H lý tur það að hafa nokkurn  kostnað 
i fö r með sér, og er í frum varpi þessu farið  fram  á heim ild fv rir  ráðherra  að leggja 
gjald á ra fo rkuv irk in  til að standa straum  af þeim kostnaði.

Andvirði in n flu ttra  ra fo rk u v irk ja  að m eðtölduin viðtækjum  og varahlutum  til 
þe irra  m un á ári hverju  nem a um 800—900 þús. krónum . T ek ju r af gjaldi þessu gætu 
því orðið 8—9 þús. k ró n u r á ári.

Loks er í frum varp  þetta sett ákva-ði um heim ild að k re fjast þess, að raforku- 
virki skuli m erk t v iðurkenningarm erki frá  eftirlitsm anni rík isins með rafo rkuv irk j- 
um. E r þetta gert eftir fv rirm ynd í dönskum  lögum og i snmræmi við fasta r ven ju r í 
flestum  löndum  Evrópu.


