
Nd. 279. Frumvarp til laga
um fareyting á lögum nr. 98 14. maí 1940, um eignar- og notkunarrétt jarðhita.

(Eftir 2. umr. í Nd.)

1. gr.
9. gr. laganna orðist svo:
Ríkisstjórnin lætur framkvæina í samráði við rannsóknaráð ríkisins, rannsókn 

jarðhita og jarðboranir i því sambandi fyrir þau bæjar- og sveitarfélög, er þess óska. 
Skal haga i annsóknum og borunum  þannig, að m estar likur séu til, að þær komi að 
notuin iil húsahitunar og iðnaðar 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 rannsókn 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 fengnum tillögum rannsóknaráðs ríkisins, 
að kaupa nægilega marga jarðbora af hentugri stærð eða stærðum og verja til 
þess t'é úr ríkissjóði.

b. (11. gr.) Kostnaður við jarðhitaboranir, sem framkvæmdar eru eftir tilmælum 
bæjar- eða sveitarfélaga, greiðist að hálfu ú r ríkissjóði, eftir þvi sem fé er veitt 
til þess á fjárlögum, en að hálfu ú r viðkomandi bæjar- eða sveitarsjóði, enda 
séu boranirnar fram kvæm dar að ráði þeirrar stofnunar, er rikisstjórnin kveður 
til þess, og væntanlegar hitaveitur eða orkuver, sem reist kunna að verða að 
fenginni slíkri 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 
því sem fé er veitt til þess i fjárlöguin.

c. (12. gr.) Rétt er ríkisstjórninni, í samráði við rannsóknaráð ríkisins, að taka 
sérfræðing i sína þjónustu til ráðuneytis um þessi mál, en fela framkvæmd beirra 
að öðru leyti þeirri rikisstofnun, er hún telur henta.

3. gr.
Greinatalan breytist samkvæmt fram anskráðu.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


