
Nd. 182. Frumvarp til laga
um viðauka við og breytingar á lögum nr. 83 23. júní 1932, um raforkuvirki.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Stafliður d. i 7. gr. Iaganna orðist þannig: 

d. Eftirlit með raforkuvirkjum af hálfu ríkisins, þar með talið eftirlit með inn- 
flutningi raforkuvirkja og hluta þeirra og með smíði þeirra innanlands. Má á- 
kveða, að raforkuvirki, hlutar þeirra eða efni til þeirra skuli merkt sérstöku við- 
urkenningarmerki frá eftirlitsmanni ríkisins með raforkuvirkjum. Skal viður- 
kenningarmerkið vera staðfest af ráðherra og birtast í Stjórnartíðindum. Er eng- 
um heimilt að nota merkið, nema með leyfi eftirlitsmannsins og eftir þeim regl- 
um, er hann setur um það.

2. gr.
10. gr. laganna orðist þannig:
Heimilt er ráðherra að ákveða í reglugerð, að eigendur raforkuvera og raforku- 

veitufyrirtækja skuli árlega greiða til eftirlitsins gjald, sem miðast við heildartekjur 
fyrirtækjanna af raforkusölu og leigu mælitækja, að frádregnu andvirði aðkeyptrar 
raforku, og má nema allt að einum hundraðasta hluta af þeim, og að þeir, sem flytja 
inn til landsins raforkuvirki og hluta þeirra eða gera þau innanlands, greiði til eftir- 
litsins gjald, sem miðast við innkaupsverð virkjanna, en söluverð þeirra frá verk- 
smiðju, ef þau eru gerð hér, og má nema allt að %% af því. Undanþegin því gjaldi 
skulu þó vera þau raforkuvirki, sem ekki falla undir rafmagnseftirlit ríkisins.

Heimila má eiganda raforkuvers eða raforkuveitufyrirtækis að leggja helming 
gjaldsins á rafmagnskaupendur í hlutfalli við orkukaup þeirra.

Nú notar eigandi raforkuvers sjálfur alla þá orku, sem þar er unnin, eða veru- 
Iegan hluta hennar, og hún er ekki mæld eða verðlögð eða ekki er vitað um tekjur 
af raforkusölu, þá má miða gjaldið við stærð rafala í orkuveri, og má það nema allt 
nð 2 krónum á hvert kílówatt í málraun þeirra.

Fyrir eftirlit með uppsetningu nýrra raforkuvirkja skal eftirlitinu greiðast kostn- 
aður þess eftir nánari fyrirmælum í reglugerð.

Ráðherra setur ákvæði um innheimtu gjaldanna. Hann getur heimilað stöðvun 
á rekstri virkjanna, ef gjaldið er ekki greitt á réttum gjalddaga.

Kostnaður við eftirlitið greiðist úr rikissjóði að svo miklu leyti, sem ekki er öðru- 
vísi ákveðið í lögum þessum og i reglugerðum, sem settar eru samkvæmt þeim. Veit- 
ist fé til þess árlega i fjárlögum.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


