
Nd. 69. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 98 14. maí 1940, um eignar- og notkunarrétt jarðhita.

Flm.: F innur Jónsson, Stefán Jóh. Stefánsson.

1. gr.
9. gr. laganna orðist svo:
Rikisstjórnin lætur framkvæma rannsókn jarðhita og jarðboranir i því sam- 

bandi fyrir þau bæjar- og sveitarfélög, er þess óska. Skal haga rannsóknum  og bor- 
unum þannig, að m estar líkur séu til, að þær komi að notum til húsahitunar og iðn- 
aðar fyrir kaupstaði, kauptún og byggðahverfi.

Eigendum eða umráðamönnum jarða, þar sem jarðhiti er augljós eða jarðhita- 
svæði, er og heimilt að leita aðstoðar ríkisins við vannsókn jarðhitans.

2. gr.
Á eftir 9. gr. komi 3 greinar, er verði 10., 11. og 12. gr., og orðist svo:

a. (10. gr.) Ríkisstjórninni heimilast að kaupa nægilega marga jarðbora af hent- 
ugri stærð eða stærðiun og verja til þess fé ú r ríkissjóði.

b. (11. gr.) Kostnaður við jarðhitaboranir, sem framkvæmdar eru eftir tilmælum 
bæjar- eða sveitarfélaga, greiðist að hálfu úr ríkissjóði, eftir jjvi sem fé er veitt 
til þess á fjárlögum, en að hálfu ú r viðkomandi bæjar- eða sveitarsjóði, enda 
séu boranirnar framkvæmdar að ráði þeirrar stofnunar, er rikisstjórnin kveður 
til þess, og væntanlegar hitaveitur eða orkuver, sem reist kunna að verða að 
fenginni slikri rannsókn, eign eins eða fleiri bæjar- eða sveitarfélaga.

Kostnaðaráætlanir um jarðhitaboranir eða rannsókn jarðhitans, hvort 
heldur er bæjar- og sveitarfélaga eða einstaklinga, skulu veittar ókeypis, eftir 
þvi sem fé er veitt til þess i fjárlögum.



c. (12. gr.) Rétt er ríkisstjórninni að taka sérfræðing í sína þjónustu til ráðuneytis 
um þessi mál, en fela framkvæmd þeirra að öðru leyti þeirri ríkisstofnun, er 
hún telur henta.

3. gr.
Greinatalan breytist samkvæmt fram anskráðu.

4. gr.
Lög jiessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Hagnýting fossaaflsins og jarðhitans er tvímælalaust höfuðskilyrði þess, að 

landið geti veitt börnum  sínum þau lifskjör, er breyttir tim ar krefjast til handa því 
fólki, sem lifa vill menningarlífi. Notkun fossaaflsins er komin á talsverðan rek- 
spol, og hagnýting jarðhitans til húsahitunar blasir við íbúum höfuðstaðarins. Ann- 
ars staðar í kaupstöðum og kauptúnum  landsins eru skilyrði fy rir þessum ágæta 
hitagjafa litt eða ekkert rannsökuð, og litlar athuganir hafa verið gerðar um hag- 
nýtingu jarðhitans til iðnaðar, stórræ ktunar eða stærri virkjunar. Hefur þó talsvert 
verið ritað um þennan möguleika. Sú breyting, sem verður á lífi fólksins í höfuð- 
staðnum vegna hitaveitunnar, mun hvetja menn annars staðar á landinu til aukinna 
framkvæmda á þessu sviði. Hvarvetna þar, sem heitar uppsprettur eru i grennd við 
mannabyggð, munu menn vilja athuga þá möguleika, er í aflgjöfum þessum felast, 
og jafnvel þótt ekki sjáist heitt vatn á yfirborði jarðar, rná telja líklegt, að víða sé 
ekki lengra í jarðhita en svo, að svarað geti kostnaði fyrir hina stærri kaupstaði að 
bora eftir jarðhita. Að jjessu athuguðu verður að teljast nauðsynlegt, að jarðhita- 
rnnnsóknir verði látnar fara fram á sem allra flestum stöðum á landinu. Hins vegar 
eru slíkar rannsóknir ekki á færi einstakra manna og tæplega á færi einstakra 
bæjar- og sveitarfélaga. E r þvi í frv. þessu gert ráð fyrir, að það nýmæli verði lög- 
fest, að ríkið leggi til áhöld til jarðborana og greiði helming kostnaðar við boranir, 
sem framkvæmdar eru af einstökum bæjar- eða sveitarfélögum, eftir þvi sem fé er 
veitt til þess i f járlögum. Þá er ríkisstjórninni með frv. veitt heimild til þess að kaupa 
jarðbora eftir þörfum og heimild til þess að fá sérstakan ráðunaut til þess að hafa 
inál þessi með höndum, en fela að öðru leyti einhverri þeirri rikisstofnun, er hún 
kveður til þess, framkvæmd þeirra nú. Eftir því sem áhugi m anna fer vaxandi um 
nvisemi jarðhitans, verður að gera ráð fyrir knýjandi þörf fyrir öruggri forustu og 
leiðbeiningastarfi. Þar eð hér er um merkilegt þjóðfélagsmál að ræða, verður að 
teljast rétt, að ríkið leggi til leiðbeiningar ókeypis og að fé verði veitt til þess ú r 
ríkissjóði, þó að kostnaður við jarðboranir sé greiddur að hálfu af öðrum aðila, 
svo sem áður segir.

Nánar i framsögu.


