
sþ. 81. Tillaga til þingsályktunar [73. mál]
um rannsókn á jarðhita og undirbúning almennrar löggjafar um hagnýtingu hans.

Flm.: Magnús Jónsson, Sigurður Bjarnason, Jónas Rafnar, Jóhann Hafstein,
Jón Sigurðsson, Sigurður O. Olafsson, Pétur Ottesen.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjóminni að láta fram fara víðtæka rannsókn á því,
hvernig jarðhiti hér á landi verði bezt hagnýttur, bæði til upphitunar, orkufram-
leiðslu, ræktunar og iðnaðar. Skal lögð áherzla á,' að gerðar verði áætlanir um
nýtingu jarðhitans á sem flestum stöðum á landinu, þannig að hann verði sem mestum
hluta þjóðarinnar að gagni.

Jafnframt er ríkisstjórninni falið að undirbúa heildarlöggjöf um hagnýtingu
jarðhitans, þar sem m. a. verði kveðið á um hlutdeild ríkissjóðs í kostnaði við hita-
veitur, gufuorkuver og aðra nýtingu jarðhita. Skal löggjöf þessi við það miðuð, að
bæjar- og sveitarfélögum, einstaklingum og félagssamtökum þeirra verði gert kleift
að hagnýta þessar auðlindir íslenzkrar náttúru.

Greinargerð.

Þótt land vort sé þvi miður fátækt af þeim málmum og öðrum jarðefnum, sem
eru hyrningarsteinar auðlegðar og velmegunar margra þjóða, þá á íslenzka þjóðin
þó margvísleg verðmæti í landi sínu. Ein helzta auðlindin er tvímælalaust sú hita-
orka, sem hér er víða í jörð. Sums staðar hefur orka þessi þegar verið beizluð til
mikilla þæginda fyrir þá, sem hitans njóta, og til mikils sparnaðar fyrir þjóðarbúið.
Mest þeirra fyrirtækja er hitaveitan í Reykjavík; hitaveitur eru einnig komnar í
Ólafsfirði og á Selfossi, og unnið er að hitaveitu á Sauðárkróki. Þessi fyrirtæki spara
þjóðinni árlega margar milljónir í tor fengnum erlendum gjaldeyri, og vafalaust
mundi enginn sá, sem þeirrar upphitunar nýtur, vilja vera án þessara miklu þæg-
inda. Víða um land er einnig mikill áhugi á því að nýta hið heita vatn, sem víðast
hvar er cnn óhagnýtt.

Til þess að tryggja efnahagslegt sjálfstæði sitt og skapa þjóðfélagsborgurunum
sem bezta lífsafkomu er höfuðnauðsyn fyrir þjóðina að leggja allt kapp á að hag-
nýta sem bezt öll þau verðmæti, sem landið geymir. Að undanförnu hefur réttilega
verið lögð mikil áherzla á að beizla orku íslenzku fallvatnanna, en það er skoðun
flutningsmanna þessarar tillögu, að tímabært sé að leggja eigi síður rækt við að hag-
nýta jarðhitann, enda eru þessi tvö verkefni meira og minna samtvinnuð. Var þetta
sjónarmið ríkjandi á landsfundi Sjálfstæðisflokksins, sem haldinn var á s.Lhausti,



og gerð um það ályktun, að jafnframt því, sem unnið væri að raforkuframkvæmd-
um, bæri að rannsaka til hlítar þá möguleika, sem fyrir hendi eru til þess að hagnýta
jarðhitann til hagsbóta fyrir þjóðina.

. Með tillögu þessari er lagt til, að hafizt verði nú handa um víðtækar aðgerðir
hl þess að auðvelda sem almennasta notkun jarðhitans, þannig að hann verði í senn
nýttur sem bezt í þágu atvinnuveganna, bæði iðnaðar og landbúnaðar, og að sem
aUra .nest~~ land~~önnum verði gefinn kostur á að njóta þeirra miklu þæginda,
sem jarðhitinn veltir. Vafalaust verður eigi á annan hátt betur stuðlað að gjald-
eyrissparnaði, auk aukningar ýmiss konar framleiðsluverðmæta, um leið og beinlínis
er dregið úr útgjöldum allra þeirra, sem nú þurfa að hita híbýli sín með kolum eða
olíu.

Eðlilegast er, að ríkisstjórninni verði falin forusta um þann undirbúning, sem
nauðsynlegt er að gera af hálfu þjóðarheildarinnar til aUsherjaraðgerða í þessu
mikla þjóðnytjamáli. Liggur þá fyrst fyrir að framkvæma sem víðtækasta rannsókn
á því, hvar jarðhita er að finna í landinu, hvar hagkvæmast sé að hefjast fyrst handa
um nýtingu hans og til hverra nota. Kemur þar bæði til athugunar nýting hans til
upphitunar í venjulegri hitaveitu, nýting hans til orkuframleiðslu eða hagnýting hans
til iðnaðarframleiðslu eða ræktunar. Þegar er að sjálfsögðu vitað um flest stærstu
jarðhita svæðin, en mörg þessara svæða munu hvorki fullkönnuð né heldur hafa
ýmis þau landsvæði verið rannsökuð, þar sem vel kann að vera, að hiti sé í jörðu,
þótt eigi verði hans vart á yfirborði. Með nýjustu tækni mun vera auðið að finna
auðveldlega hita í jörðu, og þarf að kanna til hlítar í öllum héruðum landsins, hvort
eigi sé finnanlegur þar nýtanlegur jarðhiti, kortleggja öll jarðbitasvæðin, mæla hit-
ann og gera áætlanir um nýtingu hans á öllum þeim stöðum, þar sem það verður
talið hagkvæmt. Eðlilegt er að fylgja í þessu efni svipaðri stefnu og í raforkumál-
unum, að hagnýta jarðhitann fyrst á þeim svæðum, þar sem það er hagkvæmast frá
þjóðfélagslegu sjónarmiði, en greiða jafnframt fyrir því, að hin strjálbýlli byggðar-
lög geti fært sér þessi gæði í nyt, því að víða getur verið hagkvæmt fyrir smáþorp
og einstök býli að nota jarðhita til upphitunar, auk þeirra miklu nota, sem bændur
geta haft af jarðhitanum til ýmiss konar ræktunar. En víða kann einmitt að vera
svo ástatt, að menn vita ekki um nýtanlegan jarðhita í landi sínu, þótt hann geti
leynzt við bæjarvegginn. Allsherjarrannsókn og jarðhitaleit er því frumskilyrðið,
sem fyrst þarf að leggja áherzlu á.

Taki rfk isvaldið í sínar hendur forustu um víðtækar aðgerðir í þessu máli, þá
er um leið þörf almennrar löggjafar um nýtingu jarðhitans, stofnun og rekstur
hitaveitna, hlutdeild ríkissjóðs í rannsóknarkostnaði og stofnkostnaði hitaveitna
og annarra fyrirtækja til nýtingar jarðhita. Löggjöf er þegar til um þær einstöku
hitaveitur, sem gerðar hafa verið, og um jarðboranir eftir heitu vatni og hlutdeild
ríkissjóðs í þeim kostnaði, auk þeirra ákvæða vatnalaga, er um jarðhita gilda. En
þessi lagaákvæði eru ófullnægjandi löggjöf, miðað við þær þarfir og verkefni, sem
hér er um að ræða, enda nauðsynlegt að samræma gildandi lagaákvæði og setja
heildarlöggjöf.

Það er eindregin skoðun okkar, að einmitt nú sé rétt að hefjast handa um víð-
tækar aðgerðir í þessu máli og nota í því skyni alla möguleika til öflunar erlends
lánsfjár, því að hér er um framkvæmdir að ræða, sem fremur flestu eða jafnvel öllu
öðru munu stuðla að efnahagslegu sjálfstæði þjóðarinnar og gera þjóðinni auðvelt að
standa straum af þeim erlendu lánum, sem kunna að verða tekin í þessu skyni. Við
teljum nauðsynlegt, að löggjöf um nýtingu jarðhitans verði ,vel undirbúin, og er
það mikill styrkur við undirbúning þeirrar löggjafar, að við Islendingar eigum vel
fróða menn, sem líklegt er að geti lagt gott til þessa máls. Væri einnig hugsanlegt,
ef þess yrði talin þörf, að leita eftir sérfræðilegri aðstoð til Sameinuðu þjóðanna.
Við flutningsmenn teljum því ekki á þessu stigi málsins tímabært að koma með til-
lögur um einstök atriði þeirrar löggjafar, sem við leggjum hér til að undirbúin
verði, en teljum þó rétt, að sú löggjöf verði ekki miðuð við ríkisrekstur, heldur nauð-
synlega og eðlilega aðstoð við bæjar- og sveitarfélög, einstaklinga og félög þeirra
til þess að hagnýta til hagsbóta fyrir þjóðarheildina hinar óbeizluðu jarðhitaauð-
lindir. Megin stefnan verður að vera sú, að sem fyrst verði nýttur allur sá jarðhiti,
sem hagkvæmt er að nýta, og að sem allra flestum landsmönnum veitist hin miklu
þægindi, sem fylgja notkun jarðhita til heimilisþarfa.


