
Nd. 423. Frumvarp til orkulaga.
(Eftir 2. umr. í Nd., 10. april.)

[105. mál]

Samhljóða þskj. 201 með þessum breytingum:

1. gr. hljóðar svo:
Orkustofnun starfar undir yfirstjórn ráðherra þess, sem fer með raforkumál.
Stofnunin tekur við öllum eignum og tekur á sig efndir á skuldbindingum emb-

ættis raforkumálastjóra að undanskildum þeim, er um ræðir i 56. gr.

2. gr. hljóðar svo:
Hlutverk Orkustofnunar er:

1. Að vera ríkísstjðrnínní til ráðuneytis um orkumál.
2. Að annast:
Yfirlitsrannsóknir á orkulindum landsins, eðli þeirra og skilyrðum til hagnýt-
ingar þeirra;
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yfirlitsrannsóknir i orkubúskap þjóðarinnar, er miði að því, að unnt sé að
tryggja, að orkuþörf þjóðarinnar sé fullnægt og orkulindir landsins hagnýttar
á sem hagkvæmastan hátt á hverjum tíma;
aðrar rannsóknir á sviði orkumála, eftir þvi sem tilefni gefast, og ef við á gegn
greiðslu.

3. Að halda skrá um orkulindir landsins. Skulu tilgreindar i skránni allar þær
upplýsingar, sem máli skipta, eins og þær eru bezt vitaðar á hverjum tíma.

4. Að vinna að áætlunargerð til langs tíma um orkubúskap þjóðarinnar 08 hag-
nýtingu orkulinda landsins. Um þetta skal Orkustofnun hafa samvinnu við
aðrar ríkisstofnanir og aðila, sem vinna að áætlunargerð til langs tíma.

5. Að safna skýrslum um orkuvinnslu, orkuinnflutning og útflutning og um orku-
notkun þjóðarinnar, vinna úr þeim og gefa út. Að semja ár hvert og gefa út yfir-
lit um rekstur orkumannvirkja og um orkumál landsins í heild.

6. Að fylgjast í umboði ráðherra með rekstri rafmagnsveitna, hitaveitna, orkuvera.
jarðhitasvæða og annarra meiri háttar orkumannvirkja.

7. Að stuðla að samvinnu allra aðila, sem að orkumálum starfa, og vinna að sam-
ræmingu i rannsóknum, framkvæmdum og rekstri á sviði orkumála.

8. Að hafa af hálfu ríkisins yfirumsjón með eftirliti með raforkuvirkjum og
jarðhitavirkjum til varnar hættu og tjóni af þeim.

9. Að hafa umsjón með öllum fallvötnum og jarðhitasvæðum í eigu ríkisins, halda
skrá yfir þau með greinargerð fyrir skilyrðum til hagnýtingar þeirra, eins og
bezt er vitað á hverjum tíma, og láta ríkisstjórninni i té vitneskju um þetta.
Ráðherra kveður með reglugerð nánar á um hlutverk og starfshætti Orkustofn-

unar, þar á meðal skiptingu hennar í deildir, að fengnum tillögum stofnunarinnar.

6. gr. hljóðar svo:
Orkustofnun lætur sveitarfélögum 08 öðrum aðilum í té leiðbeiningar og upp-

lýsingar um orkumál, þegar þess er óskað og eftir þvi sem við verður komið, gegn
hæfilegu endurgjaldi.

7. gr. hljóðar svo:
Til að reisa og reka raforkuver stærra en 2000 kw þarf leyfi Alþingis.
Til að reisa og reka raforkuver 200-.--2(}00 kw þarf leyfi ráðherra raforkumála.
Þá er heimilt að reisa og reka varastöð allt að 1000 kw án sérstaks leyfis.
Þeir, sem við gildistöku þessara laga hafa rétt til að eiga, reisa eða reka raforku-

ver, halda þeim rétti áfram.

12. gr. hljóðar svo:
Nú vill jarðeigandi ekki leggja neinn kostnað fram til hagnýtingar jarðhita á

jörðinni, og er þá ábúanda heimilt að hagnýta hann á sinn kostnað, þó þannig, að
hann spilli ekki jörð að neinu leyti. Má því ekki byrja á verkinu fyrr en það hefur
verið skoðað af matsmönnum og þeir talið það réttmætt. Ekki er jarðeigandi skyldur
til, þegar svo stendur á sem í grein þessari segir. við brottför landseta að innleysa
þau mannvirki, er ábúandi hefur-gert til hagnýtingar jarðhita, önnur en þau. sem
gerð hafa verið til heimilis- og búsþarfa.

18. gr. hljóðar svo:
Héraðsrafmagnsveita veitir raforku um tiltekið orkuveitusvæði og selur hana

neytendum innan takmarka þess.
Ráðherra sá. sem fer með raforkumál, ákveður orkuveitusvæði hverrar héraðs-

rafmagnsveitu, að fenginni umsögn viðkomandi sveitarfélags.
Ráðherra getur veitt einkarétt til að reka héraðsrafmagnsveitu á tilteknu orku-

veitusvæði. veita raforku um orkuveitusvæðið og selja hana neytendum innan tak-
marka þess. Veitingu einkaréttar getur ráðherra bundið þeim skilyrðum, sem nauð-

2



synleg þykja til að tryggja jafnrétti notenda og hagkvæma og fullnægjandi dreif-
ingu raforkunnar um orkuveitusvæðið.

Þrátt fyrir einkarétt skv. þessari gr., getur ráðherra veitt Landsvirkjun leyfi
til orkusölu til stórra notenda skv. 2. mgr. 11. gr. laga nr. 59/1965, um Landsvirkjun.

26. gr. hljóðar svo:
Rikisstjórninni er heimilt að ábyrgjast lán allt að 80% stofnkostnaðar héraðs-

rafmagnsveitna, að fenginni umsögn Orkustofnunar.

39. gr. hljóðar svo:
Ráðherra skipar, að fengnum tillögum Orkustofnunar, framkvæmdastjóra Raf-

magnseftirlits rikisins. Nefnist hann rafmagnseftirlitsstjóri ríkisins. Ráðherra setur
honum erindisbréf.

Ráðherra skipar og ræður aðra fasta starfsmenn Rafmagnseftirlits ríkisins, að
fengnum tillögum rafmagnseftirlits stjóra.

Fast starfsfólk Rafmagnseftirlits rikisins skal taka laun samkvæmt ákvæðum
laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 55/1962.

41. gr. hljóðar svo:
Ráðherra setur i reglugerð um raforkuvirki ákvæði til varnar gegn hættu og

tjóni af þeim og til varnar gegn truflunum á starfrækslu virkja, sem fyrir eru eða
siðar kunna að koma.
t reglugerð skal setja ákvæði um:

a. Gerð, setningu og starfrækslu raforkuvirkja og annarra virkja, sem sett eru
eða notuð svo nálægt raforkuvirkjum, að tjón eða hætta getur stafað af.

b. Takmörkun á eða bann við innflutningi, sölu og notkun tækja og annarra hluta
raforkuvirkja, sem fullnægja ekki þessum skilyrðum.

e. Skyldu til þess að gefa skýrslu um raforkuvirki, sem fyrir hendi eru, um ,ný
virki og aukningu eldri virkja, svo og að hlíta fyrirmælum ráðherra um rann-
sókn á slíkum virkjum.

d. Eftirlit með raforkuvirkjum af hálfu rikisins, þar með talið eftirlit með inn-
flutningi og sölu raforkuvirkja og hluta þeirra og með smiði þeirra innanlands.
Má ákveða, að raforkuvirki, hlutar þeirra og efni til þeirra skuli merkt sér-
stöku víðurkenníngarmerki. Er engum heimilt að nota merkið nema með leyfi
Rafmagnseftirlits rikisins og eftir þeim reglum, sem það setur um notkun þess.

e. Löggíldingu til rafvirkjunarstarfa og um menntun og hæfni eftirlitsmanna með
raforkuvirkjum.

f. Skyldu stjórna rafmagnsveitna að hafa eftirlit með þvi, að rafmagnslagnir og
tæki, sem notuð eru i sambandi við raforkuveitur þeirra, brjóti eigi i bága við
ákvæði settra reglugerða, og um heimild handa Rafmagnseftirliti ríkísíns eða
héraðsrafmagnsveitum i umboði þess að láta stöðva um stundarsakir starfrækslu
raforkuvirkja og loka fyrir rafmagnsstrauminn hjá einstökum mönnum eða
fyrirtækjum, sem hlita ekki ákvæðum reglugerðarinnar, svo og að taka lög-
gildingu um lengri eða skemmri tíma af þeim, sem hafa gerztbrotlegir við
reglugerðina.

g. Ábyrgð eigenda, umráðamanna og notenda raforkuvirkja á ástandi og meðferð
þeirra. I reglugerð má m. a. einnig setja ákvæði um, að raforkuvirki sé ekki
til lýta.

53. gr. hljóðar svo:
Með jarðborum rikisins má jafnframt framkvæma jarðboranir fyrir sveitar-

félög og aðra aðila, sem óska þess, eftir þvi sem við verður komið og gegn greiðslu
borkostnaðar .

Um þetta skal gerður samningur hverju sinni.
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57. gr. hljóðar svo:
Ráðherra skipar forstjóra Rafmagnsveitna ríkisíns. Nefnist hann rafmagnsveitu-

stjóri ríkisins. Rafmagnsveitustjóri rikisins hefur á hendi stjórn á rekstri fyrir-
tækisins og framkvæmdum þess undir umsjón þess ráðherra, sem fer með raforkumál.

Ráðherra ræður aðra fasta starfsmenn Rafmagnsveitna ríkisins, að fengnum
tillögum forstjóra þeirra. Fast starfsfólk Rafmagnsveitna ríkisins skal taka laun
samkvæmt ákvæðum laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 55f1962.
Nánari ákvæði um starfssvið rafmagnsveitustjóra ríkisíns skulu sett i reglugerð.

Ráðherra skipar rafmagnsveitustjóra til ráðuneytis nefnd þriggja manna og
skal einn þeirra tilnefndur af Orkuráði, en tveir af Sambandi íslenzkra sveitar-
félaga, annar þeirra sem fulltrúi strjálbýlis, en hinn þéttbýlis. Um starfssvið
nefndarinnar skal nánar ákveðið í reglugerð.

62. gr. hljóðar svo:
Ráðherra setur, að fengnum tillögum rafmagnsveitustjóra og umsögn Efnahags-

stofnunarinnar, gjaldskrá fyrir Rafmagnsveitur ríkisins.
Í gjaldskrá skal tilgreina:

1. Verð í heildsölu fyrir orku, sem seld er héraðsrafmagnsveitum.
2. Verð fyrir orku, selda beint til notenda.
3. Heimtaugargjöld notenda.
4. Önnur gjöld.

63. gr. hljóðar svo:
Tekjum Rafmagnsveitna rikisins af raforkusölu skal varið til að mæta rekstrar-

kostnaði þeirra og óhjákvæmilegri eignaaukningu, þar með talin orkukaup, stjórn,
gæzla, viðhald, vaxtagreiðslur, fyrning eigna. Enn fremur er heimilt að leggja allt
að 10% í varasjóð.

Tekjuafgangur sá, sem eftir verður, þegar fé hefur verið lagt í varasjóð, skal
renna í Orkusjóð.

74. gr. hljóðar svo:
Orkustofnun getur haft eftirlit með þeim framkvæmdum, sem Orkusjóður veit-

ir fé til.
Er skylt að láta stofnuninni fyrirfram í té fullnægjandi upplýsingar um hið

fyrirhugaða verk og gefa henni kost á að fylgjast í hvívetna með framkvæmd þess.
Orkustofnun getur sett þau skilyrði um framkvæmd verksins, er hún . .telur þörf
á til að stuðla að sem beztum árangri. Ber að hlýða fyrirmælum hennar i þessum
efnum. Ber að stöðva greiðslur úr Orkusjóði til verksins, ef út af er brugðið og
Orkustofnun óskar þess.

82. gr. hljóðar svo:
Lög þessi taka gildi 1. júlí 1967.
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