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Alþingi
Menntamálanefnd
Nefndasviði Alþingis við Austurvöll 
150 Reykjavík

Efni: Umsögn Orkuveitu Reykjavíkur til menntamálanefndar Alþingis um frumvarp til laga 
um fjölmiðla, 423. mál.

Orkuveita Reykjavíkur rekur fjölþætta veitustarfsemi i 20 sveitarfélögum á sunnan- og 
vestanverðu landinu og þjónar um tveimur þriðju hlutum landsmanna með einhverjum hætti. I 
gegnum tíðina hefur fyrirtækið átt margvísleg og góð samskipti við fjölmiðla er varða tilkynningar 
til almennings ef útaf hefur borið í rekstri. í flestum tiivikum skapast ekki almannahætta af 
bilunum í veitukerfum en slíkt hefur þó gerst. Slíkar bilanir hafa skapað almannahættu án þess þó 
að tilefni teldist til að ræsa viðbragðskerfi almannavarna. Varhugaverðast er ef stórar 
heitavatnsæðar bresta í þéttbýli en störfelldar bilanir í kaldavatnsvextum geta einnig skapað 
brunahættu á heimilum þar sem blöndunartæki fá þá eingöngu heitt vatn.

Við aðstæður sem þessar, sem í fæstum tilvikum kalla á viðbrögð almannavarna, er 
veitufyrirtækinu nauðsynlegt að koma boðum til almennings tafarlaust fyrir milligöngu íjölmiðla.

Því er lagt til að veitufyrirtækjum verði bætt inn í upptalningu í 31. gr. frumvarps til laga um 
Qölmiðla, sem hljóði þá svo:

Fjölmiðlaþjónustuveitanda er, ef brýna nauðsyn ber til og almannaheill krefst, skylt að 
miðla endurgjaldslaust tilkynningum frá almannavörnum, löggæslu, veitufyrírtækjum, 
slysavamafélögum eða hjálparsveitum og rjúfa línulega dagskrá ef þörf krefur.

Þá er lagt til að veitufyrirtæki verði skilgreind svo í 2. gr. frumvarpsins:

Veitufyrirtæki er lögaðili sem hefur með höndum lögboðnar vatns- eða fráveituskyldur 
sveitarfélags eða rekur rafveitu eða hítaveitu í krafti einkaleyfis.

Aðrar athugasemdir gerir Orkuveita Reykjavfkur ekki við frumvarpið en vísar að öðru leyti til 
umsagnar Gagnaveitu Reykjavíkur ehf., dótturfélags OR, um það.

Fyrirtækið er fúst til að veita nánari skýringar á athugasemdum þessum ef óskað er.

Virðingarfyllst,

Eiríkur Hjálmarsson 
upplýsingafulltrúi
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