
Nd. 102. Frumvarp til laga [88. mál]
um hitaveitur utan Reykjavíkur.

(Lagt fyrir Alþingi á 72. löggjafarþingi, 1952.)

1. gr.
Ráðherra er heimilt að veita bæjar- eða hreppsfélögum einkaleyfi, með þeim

skilyrðum, sem lög þessi ákveða, til þess að stofnsetja eða starfrækja innan umdæma
sinna hitaveitur, sem annist dreifingu og sölu heits vatns eða gufu til almennings-
þarfa. Einkaleyfi þessi skulu þó eigi ná til samhitunarkerfa, sem hafa minna há-
marksafl en 250 kw.

2. gr.
Einkaleyfi það, sem um ræðir Í 1. gr., getur bæjar- og hreppsfélag, með samþykki

ráðherra, framselt einstaklingum eða félögum að einhverju eða öllu leyti um ákveðið
tímabil í senn, með þeim skilyrðum og kvöðum, sem ástæður þykja til.

3. gr.
Einkaleyfisumsókn samkvæmt 1. og 2. gr. skulu fylgja fullnaðaruppdrættir að

fyrirhugaðri hitaveitu, kostnaðaráætlun og rekstraráætlun.
Einkaleyfi skal því aðeins veita, að ráðherra telji, að þar til fengnu áliti sérfræð-

inga, að uppdrættir og áætlanir séu tæknilega réttar, hitaveitan verði þjóðhags-
lega hagkvæmt fyrirtæki, fullnægi hitaþörf svæðisins og að tryggður sé eðlilegur
og truflunarlaus rekstur, eftir því sem aðstæður leyfa.

Nú hefur einkaleyfi verið veitt til þess að stofnsetja og starfrækja hitaveitu
samkvæmt lögum þessum og skal þá, áður en veitan tekur til starfa, setja henni
gjaldskrá, er ráðherra staðfestir.

í gjaldskrá má ákveða sérstakt heimæðargjald.
Gjaldskrána ber að endurskoða eigi sjaldnar en á 5 ára fresti.

4. gr.
Jarðeigendur, sem eiga land þar, sem leiðslur hitaveitu bæjar- eða hreppsfélags

verða lagðar, svo og lóðaeigendur og lóðaleigjendur Í hlutaðeigandi umdæmi, eru
skyldir til að láta af hendi land og landsafnot, sem þarf til þess, að veita megi
vatninu um veitusvæðið, þar með talið grjóttak. malartekja og torfrista, svo og
mannvirki, og þola þær eignarkvaðir. óhagræði og takmörkun á afnotarétti, sem
bygging og rekstur hitaveitunnar kunna að hafa í för með sér, enda komi fullar
bætur fyrir eftir mati.

5. gr.
Bæjarstjórn eða hreppsnefnd hefur rétt til þess að löggilda menn, er hún telur

hæfa, til þess að annast pípulagningarvinnu við veituna, og skulu þeir í starfi sínu
fara eftir reglum, er sveitarstjórn setur.

Nú hefur sveitarfélag notfært sér framangreinda heimild og mega þá engir
aðrir en þeir, sem fengið hafa slíka löggildingu, taka að sér pípulagnir við hita-
veituna.

6. gr.
Nú vill bæjarstjórn eða hreppsnefnd koma upp hitaveitu innan lögsagnar-

umdæmis síns samkv. 1. gr. og telur fjárhagslega afkomu fyrirtækisins ekki tryggða,
nema öll hús innan veitusvæðisins verði hituð frá veitunni. og getur ráðherra þá, að
fenginni umsögn sérfræðinga, ákveðið, að öll hús innan veitu svæðisins skuli hituð frá
hitaveitunni, og einnig heimilað eignarnám á utanhússpípulögnum samhitunarkerfa,



sem einkaleyfisheimild samkv. 1. gr. náði ekki til. Fer um eignarnám það að lögum.
Nauðsynlegar breytingar á innanhússlögnum vegna tengingar við hitaveituna skulu
kostaðar af húseigendum.

i. gr.
Nú hafa einstaklingar eða félög komið upp hitaveitu með leyfi hlutaðeigandi

bæjarstjórnar eða hreppsnefndar samkvæmt 2. gr., og getur ráðherra þá, við lok leyfis-
tíma, heimilað eignarnám á eignum hitaveitunnar, ef sveitarstjórn óskar þess og ef
ekki næst samkomulag um yfirtöku einkaleyfisins og eignanna. Fer um slíkt eignar-
nám að lögum.

8. gr.
Öll gjöld samkvæmt lögum þessum eða reglugerðum og gjaldskrám, sem settar

verða samkvæmt þeim, má taka lögtaki á kostnað gjaldanda.

9. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 47 5. apríl 1948, um hitaaflstöð

og hitaveitu a ísafirði.

10. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1953.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Árið 1950 var að tilhlutan ríkisstjórnarinnar lagt fram á Alþingi frumvarp til
laga um hitaveitur utan Reykjavíkur.

Með bréfi, dags. 26. jan. 1951, sendi heilbrigðis- og félagsmálanefnd efri deildar
Alþingis frumvarpið aftur til félagsmálaráðuneytisins og óskaði eftir, að frekari
athugun færi fram á málinu áður en því yrði ráðið til lykta.

Ráðuneytið hefur nú endursamið frumvarpið og tekið tillit til þeirra ábend-
inga, sem fram komu Í þingnefndinni og hjá þeim aðilum, sem hún sendi það til
umsagnar á sínum tíma. Ráðuneytið hefur notið aðstoðar Gunnars Böðvarssonar yfir-
verkfræðings Jarðborana ríkisins við samningu frumvarpsins.

Svo sem kunnugt er munu nú starfa 3 hitaveitur til almenningsþarfa hér á landi,
en þær eru í Reykjavík, á Ólafsfirði og á Selfossi, og unnið er að byggingu þeirrar
fjórðu á Sauðárkróki. Telja má líklegt, að fleiri verði byggðar á næstu árum.

Heildarlöggjöf hefur hins vegar ekki verið sett um þessi almenningsfyrirtæki,
en í gildi eru aðeins lög um hitaveitu Reykjavíkur (nr. 38/1940) og lög um hita-
aflstöð og hitaveitu á Ísafirði (nr. 47/1948), en lög þessi ná aðeins til lögsagnar-
umdæma Reykjavíkur og Ísafjarðar. Hin síðar nefndu hafa enn ekki komið til
framkvæmda.

Tilgangur þessa frumvarps er að leggja drög að heildarlöggjöf um hitaveitur
utan Reykjavíkur, og þar með bæta úr framangreindri vöntun. Gert er ráð fyrir,
að lögin nái til hitaveitna almennt, þ. e. jafnt til þeirra, sem reknar eru með jarð-
hita, og þeirra, sem reknar eru með gufu eða heitu vatni frá hitunarmiðstöðvum.

Samkvæmt frumvarpinu er ráðherra heimilað að veita sveitarstjórnum einka-
rétt til þess að stofnsetja og starfrækja hitaveitur í umdæmum sínum á svipaðan
hátt og bæjarstjórn Reykjavíkur hefur haft samkvæmt lögum nr. 38/1940. Þar sem
hér er átt við hitaveitur til almenningsþarfa, þótti rétt að undanskilja hitunar-
kerfi í stærri sambyggingum og hliðstæðar lagnir, en þær geta ekki talizt til hita-
veitna í venjulegum skilningi. Virðist hagkvæmast að greina hér á milli með því
að takmarka gildi laganna við hitaveitur með hámarks afli yfir 250 k ílówött.

Hér er notuð einingin kílówatt fyrir varmaafl í stað einingarinnar kílógramm-
kaloríur á klukkustund. Það er að sjálfsögðu hagkvæmast að nota Í daglegu máli
aðeins eina afl einingu, óháð því, hvort átt er við rafafl eða varmaafl, og virðist



kílówatteiningin að öllu leyti hentugri, enda er hún í tæknilegu máli notuð í vax-
andi mæli fyrir varmaafl. Til skýringar skal þess getið, að 250 kílówött jafngilda
215000 kílógrammkaloríum á klukkustund. Við venjulegar aðstæður hér á landi
er hámarksvarmanotkun með eldsneytishitun að jafnaði 2 til 2,5 kílówött á mann.
Undanþágan í 1. gr. frumvarpsins tekur því aðeins til samhitunarkerfa, sem ætluð
eru til afnota fyrir 100 til 125 manns.

Vegna þess hve stærð og byggingarkostnaður hitaveitna getur verið mismun-
andi, þótti ekki rétt að taka upp í frumvarpið almenn ákvæði um ríkisábyrgðir á
lánum til hitaveitna sveitarfélaga. Virðist réttara að fela Alþingi að skera úr um
þetta í hverju einstöku tilfelli.

Samkvæmt frumvarpinu skal samþykki ráðherra á einkaleyfi sveitarfélaga til
þess að koma upp og reka hitaveitu innan lögsagnarumdæmis síns vera háð þeim
sjálfsögðu skilyrðum, að um fjárhagslega og þjóðhagslega heilbrigt fyrirtæki sé að
ræða. Einnig virðist rétt að sveitarstjórnin sé skuldbundin til þess að sjá um, að
rekstur hitaveitunnar verði eðlilegur og truflunarlaus, eftir því sem aðstæður leyfa,
og er þá meðal annars átt við, að séð sé um, að ekki komi fram óeðlilegar
skemmdir á pípulögnum eða innanhússkerfum.

Um einstakar greinar frumvarpsins þykir ekki ástæða að taka neitt sérstakt
fram í athugasemdum þessum.


