
Nd. 34. Frumvarp til laga
um rafveitur ríkisins.

Flni.: Jö ru n d u r  Brvnjólfsson, B jarni Bjarnason.

1- gr.
Ríkisstjórninni er heiniilt að setja á stofn og starl'rækja rafveitur, er vera skulu 

eign ríkisins og reknar sem fjárhag'slega sjálfstætt fyrirtæki, með sérstöku reikn- 
ingshaldi, undir umsjón atvinnumálaráðuneytisins. Stofnunin skal heita: Rafveitur 
rikisins.

2. gr.
Rafveitur rikisins skulu hafa það verkefni að afla almenningi í landinu raforku 

með því að vinna hana sjálfar, kaupa eða taka við henni frá orkuverum  eða öðrum 
orkuveitum, veita orkunni um hreppa, sýslur eða stærri landshluta og selja hana 
eða afhenda raforkuveitum í kaupstöðum, kauptúnum  eða öðrum innanhéraðs orku- 
veitum eða orkuveitufélögum, er stofnuð eru til þess að taka við orkunni og veita 
henni til neytenda innan héraðs eða á félagssvæði.

Rafveitur ríkisins geta einnig gerzt meðeigandi í orkuverum  og orkuveitum ann- 
a rra  eða tekið þær á leigu og starfra*kt þær, eða tekið þátt í s tarfrækslu  þeirra eftir 
sérstökum samningi. Rafveitum rikisins er heimilt að selja ra fo rku  beint til neyt- 
enda á þeim stöðum, þar sem innanhéraðsorkuveita  eða orkuveitufélag er ekki til, 
eða annars staðar með samþykki innanhéraðsveitunnar eða orkuveitufélags.

3. gr.
Til þess að hafa á hendi forstöðu fvr ir  rafveitum ríkisins skal atvinnumálaráð- 

lierra skipa fram kvæm darstjóra, er vera skal rafmagnsverkfræðingur, og kallast 
hann  rafveitustjóri ríkisins. Ráðherra setur honum  erindisbréf.

A tvinnum álaráðherra skipar aðra starfsmenn rafveitna rikisins, að fengnum til- 
lögum rafveitustjóra, eftir því sem ákveðið kann  að verða í reglugerð.

4. gr.
Rafveitur ríkisins mega ’ekki reisa, kaupa eða taka á leigu orkuver eða orku- 

veitu, nema undangengnar rannsókn ir  og nákvaunar áætlanir sýni, að virkin muni 
gefa þær tekjur, sem nægja fyr ir  ölluin rekstrarkostnaði, þar með tald ir  vextir og af- 
horganir stofnkostnaðar, eða að tryggt sé, að tek juafgangur rafveitnanna af öðrum 
virk jum  sé nægur til þess að greiða hallann, eða na'gilegt fé hafi verið veitt til virkj- 
anna á annan hátt. Þá skal og, ef uni er að ræða fleiri en eitt orkuver éða orkuveitu 
i senn, það orkuver eða orkuveita ganga fvr ir  uni framkvæmd, sem áætlanir sýna, 
að ber sig betur fjárhagslega, nema sérstaklega standi á.

Nú sýna áætlanir, að rekstrarhalli  niuni verða fyrstu árin, sem veitan starfar, 
og skal þá talið, að hún  beri sig fjárhagslega, ef hú n  samkvæmt áætlun rafveitu- 
stjóra hefur skilyrði til þess að vinna sig upp síðar og endurgreiða sam ansafnaðan 
rekstrarhalla fvrstu áranna.

ö. gr.
Rafveitustjóri gerir, að undangéngnum nauðsvnlegum rannsóknum  og athug- 

unuin, tillögur til r ík iss tjó rnarinnar uni það, i hvaða fram kvæm dir skuli ráðizt til 
orkuvinnslu og orkuveitu. Hann gerir nauðsynlegar kostnaðaráæ tlan ir Um þær, at- 
hugar skilvrði fyrir  o rkukaupum  og orkusölu og gerir nákvæ m ar áætlanir um vænt- 
anlegar tek jur og gjöld af v irkjunum , til þess að séð verði, hvort þau fullnægja skil- 
vrðum 4. gr. Að því er tekur til vatnsvirkja framkvamiir þó vatnam álaráðunautur 
ríkisins nauðsynlegar mælingar og gerir kostnaðaráæ tlanir og annan  undirbúning 
að þeim, nema öðruvísi verði ákveðið. Vegamálastjóri er fvrst um sinn vatnamála-



X’áðunau tur í’íkisstjórnai’innax-, og skulu xnælingar þessar, kostnaðai'áætlanir og an n a r  
undirbxíningur íran ikvæ m dar af honum  og fastlaunuðum  verkfræðingum vegamála- 
skrifstofunnar, án sérstaks endurgjalds, eftir því sem þeim vinnst tími til frá  öðrum 
störfum. Kostnað allan við þessar rannsóknir , svo og við annan  undirbúning, skal 
greiða ú r  ríkissjóði, eftir því sem fé er veitt í því skyni. Þó er rafveitum ríkisins 
heimilt, með sainþvkki ráðherra , að verja fé af tekjuafgangi sínuin til s líkra rann- 
sókna að svo miklu levti, sem honum  hefur ekki verið ráðstafað á annan  hátt. Ef 
ráðizt er í fraiukvæmdirnar, skal þessi undirhúningskostnaður talinn með stofn- 
kostnaði þeirra.

Nú telur atvinnum álaráðherra, að fengnum tillögum rafveitustjóra, rétt að reisa 
ný orkuver eða koma upp nýjum  orkuveitum, eða að festa kaup á slíkum m annvirkj- 
uin, og leitar hann þá til þessa saniþvkkis Alþingis og gerir ja fn fram t tillögur 11111 
það, á hvern hátt f jár  til þeirra framkvæinda skuli aflað. Tillögum sínuin til Al- 
þingis læ tur rík isstjórnin  fylgja nákvæinar áætlanir um væntanlegar tek ju r  og gjöld 
af þessum virkjum, shr. 8. og 9. gr.

(í. gr.
Nú er ákveðið að reisa raforkuver eða kom a upp raforkuveitu, og heftir þá raf- 

veitustjóri stjórn þeirra frainkvæmda. Að því er tekur til vatnsvirk ja  annast vatna- 
m álaráðunau tu r  ríkisins fram kvæm d verksins. Að öðru leyti ákveður atvinnumála- 
ráðuneytið nánar verkaskiptingu milli þeirra.

7. gr.
Atvinnumálaráðúneytið setur, að fengnum tillögum rafveitustjóra, gjaldskrá 

um raforkusölu frá rafveitum ríkisins.
Tekjum  rafveitna rikisins skal varið til greiðslu rekstrarkostnaðar h inna ein- 

stöku raforkuvirk ja ,  þar með talið stjórn, gæzla, viðhald, vaxtagreiðslur og afborg- 
an ir lána. Afgangurinn leggist í sérstakan sjóð, rafveitusjóð ríkisins, er rafveitu- 
stjóri varðveiti undir  y firum sjón atvinnumálaráðuneytisins.

8. gr.
Rafveitusjóði rík isins skal varið til aukningar raforkuveitum  og eflingar raf- 

orkuvinnslu og raforkunotkun, sbr. 5. gr.

9. gr.
Rafveitustjóri skal árlega gera efnahags- og rekstrarre ikn ing  rafveitna ríkis- 

ins, svo og kostnaðarreikning fyr ir  þau virki, sem eru í smíðum, enn freinur skýrslu 
um starfsemina, og senda atv innum álaráðuneytinu. Hann skal og árlega gera fjár- 
hagsáætlun fyr ir  næsta á r  og senda ráðuneytinu svo snemma, að fylgt geti fjárlaga- 
frum varpi til Alþingis. 1 fjárhagsáætlun skal taka upp tillögur um  lántökur, fjár- 
veitingar og önnur fjárframlög, sbr. 5. gr.

10. gr.
Setja skal reglugerðir um rekstur innanhéraðsveitna, sem kaupa  raforku  frá 

rafveituin ríkisins, og gja ldskrár um raforkusölu  frá  þeim. í reglugerðunum skulu 
vera ákva'ði uiii rekstrarfyr irkom ulag  og tilhögun veituvirkja, til þess að tryggja 
lafveitum  ríkisins greiðslu fyr ir  orku þá, sem þær selja, svo og til þess að stuðla 
að aukinni ra fo rkuno tkun  og góðri hagnýtingu orkunnar.  Atvinnuinálaráðuneytið 
staðfestir reglugerðir þessar og gjaldskrár, að fengnum tillögum rafveitustjóra og 
rafmagnseftirlits ríkisins, og sam ræm ir reglugerðir og g ja ldskrár h inna einstöku 
raforkuveitna, eftir því sem þörf þykir.

1 1 - gr- ,
Rafveitustjóri skipar fyr ir  uin rekstur ral'orkustöðva ríkisins, sem starfræ ktar 

eru við skóla eða aðrar opinberar s tofnanir rikisins, nema rekstur inn  sé falinn þess- 
um stofnunum sérstaklega.



12. gr.
Rafveitustjóri ríkisins hefur umsjón með jieim fallvötnum, sem eru í eign ríkis- 

sjóðs, heldur skrá yfir þau og annast nauðsynlegt bókhald  í sambandi við þau. Raf- 
veitustjóri gerir í samráði við vatnam álaráðunaut tillögur til r ík iss tjó rnarinnar um 
kaup á vatnsréttindum, sem hann  telur nauðsynlegt, að ríkið eignist.

lik gi'-
Rafveitustjóri rikisins hefur umsjón með þeim fallvötnum, sein eru í eign ríkis- 

sjóðs, sérstaklega um:
1) stjórn og fjárre iður rafveitna ríkisins, re ikningshald, fyrningu og greiðslur 

í rafveitusjóð, svo og um skýrslugerðir rafveitustjóra;
2) starfsm annahald  og verkaskiptingu starfsmanna, svo sem ák,v;eði, er lúta að 

því að aðgreina undirbúning, bj'ggingu og rekstu r í sérdeildir, undir stjórn raf- 
veitustjóra, þegar þess verður þörf;

3) önnur atriði viðvíkjandi starfrækslu  veitnanna, kaupum  og sölu á ra forku;
4) eftirlit með og afskipti af máluin innanhéraðsveitna, sbr. 10. gr.

14. gr.
Rísi ágreiningur milli rafveitna ríkisins og kaupenda ra fo rku  frá orkuverum  

þeirra út af sainningum, sem gerðir eru samkvæmt þessum löguin, geta aðilar komið 
sér saman um að leggja hann undir ú rskurð  gerðardóms þriggja dómkvaddrá manna.

15. gr.
Fy rs t  um sinn er forstöðum aður rafmagnseftirlits  rikisins rafveitustjóri, og er 

hann jafnfram t ráðunau tur  r ík iss tjó rnarinnar í raforkum álum .

16. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r  e i n a r  g e r  ð .
F rum varp  þetta er flutt eins og það var sam þykkt við 3. umr. í neðri deild á 

þinginu 1938. Um ástæður fyr ir  flutningi þess er vísað til gre inargerðar þeirrar, er 
málinu fvlgdi á því þingi (sjá Alþt. 1938, A. þskj. 114).


