
Nd. 373. Frumvarp til laga [88. mál]
um hitaveitur utan Reykjavíkur.

(Eftir 2. umr. í Nd.)

1. gr.
Ráðherra er heimilt að veita bæjar- eða hrepps félögum - eða samtökum þeirra

- einkaleyfi, með þeim skilyrðum, sem lög þessi ákveða, til þess að stofnsetja eða
starfrækja hitaveitur, sem annist dreifingu eða sölu heits vatns eða gufu til almenn-
ingsþarfa. Einkaleyfi þessi skulu þó ekki ná til samhitunarkerfa, sem hafa minna
hámarksafl 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 i 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 bæjar- eða hreppsfélag - eða samtök þeirra - koma upp hitaveitu

samkvæmt 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 veitusvæðisins 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.
Nú hefur fyrir gildistöku laga þessara félag komið á hitaveitu í þágu almenn-

ings og annazt rekstur hennar, og hefur félagið þá sömu réttindi og skyldur sam-
kvæmt þessum lögum sem bæjar- eða hreppsfélag væri.

Rétt á bæjar- eða sveitarstjórn að kaupa slíka hitaveitu eftir mati, ef samkomu-
lag næst ekki um verð mannvirkisins.

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

verða samkvæmt þeim, má taka lögtaki á kostnað gjaldanda.

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

og hitaveitu á ísafirði.
11. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1953.


