
Md. 45. Frumvarp

til laga um  raforkuvirki.

Flutningsm.: Bjarni Jónsson og Einar Arnórsson.

1. gr.
Raforkuvirki táknar  í lögum þessum virki og tæki fyrir rafmagns- 

s traum a með svo miklu s traum m agni og svo liárri spennu, að hætta geti 
stafað af. .

2. gr.
Vatnastjórn skal semja, en viðkomandi ráðherra  staðfesta, reglur um gerð 

og notkun raforkuvirkja, og má í reglur þessar setja ákvæði um :
a) Öryggisráðstafanir, er fylgja ber við uppsetningu og starfrækslu þess- 

ara virkja.
b) Skyldu til að tilkynna vatnastjórn þau raforkuvirki, sem fyrir hendi 

eru þegar reg lu rnar  öðlast gildi, og ný virki og aukningu eldri virkja, svo og 
að leyfa vatnastjórn eða um boðsm önnum  hennar að rannsaka  þau.

c) Eftirlit með raforkuvirk jum  i húsrúm i, þar sem hætt er við spreng- 
ingum, eða þar sem erfitt er að halda við nægilega fullkominni einangrun 
vegna raka eða annara  orsaka, svo og með raforkuvirkjum , sem ætla m á að 
hafi i för með sjer sjerstaka hættu fyrir lif m anna  eða mikil verðmæti, 
og með raforkuvirkjum  i leikhúsum  og sam kom uhúsum . Eigandi virkjanna 
greiðir kostnað við eftirlítið.

d) Sektir, alt að 1000 kr., fyrir brot á reglunum .

3. gr.
Raforkuvirki mega ekki hafa í för með sjer hættu fyrir eignir annara  

m anna  eða hættu við truflunum  á starfrækslu virkja, sem fyrir eru. Sje 
unt að afstýra slikum truflunum  með öryggisráðstöfunum, skulu þær gerðar



á kostnað eigenda hinna nýju virkja, en þó má skjdda eiganda hinna eldri 
virkja til að bera nokkurn  hluta kostnaðarins, ef fram kvæ m d öryggisráðstaf- 
ananna  hefir í för með sjer verulega hagsmuni fyrir starfrækslu þeirra 
framvegis. Svo má og ákveða, að eigandi eldri virkja skuli kosta að nokkru  
eða öllu leyti þær örj-ggisráðstafanir, sem framvegis verða hluti af hans 
virkjum og hans eign, ef þær eru nauðsynlegar sökum  þess, að hin 
eldri virki hafa verið ófullkomnari eða m iður búin trj 'ggingum en venja er til 
eða krafist verður um ný virki á þeim tíma, þegar ráðstafanirnar kom a til 
framkvæmda.

Vatnastjórn sker úr öllum ágreiningi um  það:
a) Hvort raforkuvirki hafi í för með sjer hættu við tru tlunum  á starf- 

rækslu eldri virkja.
b) Hvaða örj'ggisráðstafanir skuli fram kvæm a til að afstýra slíkum 

truflunum.
c) Hver eigi að kom a þeim ráðstöfunum  í verk, og
d) Hvort og að hve miklu leyti eigandi h inna eldri virkja skuli taka

þátt í kostnaðinum  við þær.
Vatnastjórn getur stöðvað no tkun  raforkuvirkja, uns örjrggisráðstafanir 

þær, er hún  áskilur, eru kom nar  í fram kvæm d.

4. gr.
1. A kostnað rikisins skal koma upp kenslu og prófun fyrir raforku- 

virkjara. Nánari fyrirniæli um kensluna og prófið skulu sett með reglugerð, er 
vatnastjórnin sem ur og viðkomandi ráðhe ira  staðfestir.

2. Peir einir, sem staðist hafa próf það, sem ræðir um  í 1. lið, eða
færa sönnur  á það fyrir valnastjórn, að þeir hafi staðist annað  próf, sem
vatnastjórnin vill gilt taka í þess stað, hafa rjett til að annast uppsetningu 
og viðhald þeirra raforkuvirkja, sem eru háð eftirliti sam kvæ m t 2. gr. c. 
f*eir hafa og rjett til að annast uppsetningu og viðhald annara  raforku- 
virkja, hvar sem eru á landinu, og bera ábyrgð á þvi, að þeir m enn, sem
þeir hafa í þ jónustu sinni við slik verk, sjeu til þess færir, en hlíta skulu
þeir þeim sjerstöku ákvæðum, er hjeraðsstjórnir og stjórnir orkuveitu- 
fjelaga kunna að setja hver innan  takm arks veitu sinnar, ef þeir fást við 
raforkuvirki, sem tengd verða við þá veitu. #

3. Nú þykir hjeraðsstjórn eða stjórn orkuveitufjelags með staðfestri sam- 
þykt þörf á að löggilda fleiri m enn til raforkuvirk junar  innan  um dæm is veitu 
s innar en þá, sem þar er kostur á og rjett hafa til rafo rkuv irk junar  sam- 
kvæmt 2. lið, og er lienni þá heimilt að löggilda til þessa menn, er hún  
telur til þess hæfa, og svo marga, sem henni þykir þörf á, enda hafi 
nánari ákvæði um slika löggildingu og skiljTrðin fjuir henni verið sett í 
staðfesta reglugerð eða samþykt um orkuveituna.

4. Hjeraðsstjórnir og stjórnir orkuveituljelaga með staðfestri sam þykt 
geta sett sjerstök ákvæði fyrir þá m enn, er fást við raforkuvirkjun innan
lakm arks veitu þeirra, þar á meðal sett þeim vinnukaupsskrá  og sett reglur
um frágang á verkum  þeirra; þó má ekki i slíkum reglum heimila lakari 
frágang á raforkuvirkjum  en ákveðið verður i reglum vatnastjórnar sam- 
kvæmt 2. gr.



5. gr.
Vatnastjórn hefir rjett til þess að rannsaka, hvort raforkuvirk jarar lejTsa 

störf sin af hendi á viðunandi hátt, jafnt þeir, er fengið hafa rjettinn til 
v irkjunar með löggildingu sam kvæm t 4. gr. 3. lið, sem þeir, er hafa fengið 
hann  sam kvæ m t 4. gr. 2. lið. Leiði rannsókn í ljós, að virkjari levsi ekki 
starf sitt af hendi á viðunandi hátt að dómi vatnastjórnar, getur vatna- 
stjórnin sektað hann  um  alt að 100 kr. til vatnasjóðs. Einnig getur hún
ákveðið að virkjari skuli missa virkjunarrjett sinn, ef um m iklar eða end-
urteknar misfellur er að ræða, eða hann lætur fyrirfarast að greiða innan
ákveðins frests sekt, er vatnastjórn gerir ho n u m ; slíkri ákvörðun m á þó
skjóta til v iðkomandi ráðherra  til fullnaðarúrslita.

(5. gr.
Stofnanir, sem eru rikiseign, og fyrirtæki, sem starfrækt eru sam kvæm t 

sjerleyfi, mega, án  þess að ákvæði 4. gr. 2. til 4. liðs, komi til, láta starfs- 
m enn sína fram kvæm a raforkuvirkjanir  fyrir sig, ef nægilega verkfróðir 
m enn eru í þjónustu þeirra, og vatnastjórn samþykkir.

7. gr.
1. Enginn má leggja raforkutaugar fyrir meiri o rku  en 300 kilówatt, 

nem a heimild sje til þess fj'rir hann  i lögum eða leyfi landsstjórnarinnar komi 
til. Nú veitir landsstjórnin leyfi til að leggja slikar taugar, og skulu þá land- 
eigendur og leiguliðar á þvi svæði, þar sem taugarnar e/ga að liggja, 
skjddir að þola öll þau m annvirki á landi þeirra og lóðurn, sem nauðsjTn- 
leg eru fyrir taugarnar, svo og að efni það, sem á þarf  að halda, svo sem 
grjót, möl o. s. írv., sje tekið þar sem hægast er, alt gegn fullu endurgjaldi, 
er ákveðið sje sam kvæm t lögum um fram kvæm d ejgnarnáms.

Sá, sem biður um  leyfi slíkt, er hjer ræðir um, skal senda landsstjórn 
til staðfestingar uppdrátt  og K7sing á fyrirkomulagi h inna fyrirhuguðu 
m annvirkja.

2. Nú leggur m aður raforkutaugar þær, er i 1. tölulið greinir, án þar- 
greindrar heimildar eða lagaleyfis, og skal hann þá sæta alt að 1000 króna 
sektum til vatnasjóðs, enda má gera upp tæ kar þær taugar, er hann  hefir 
lagt i heimildarleysi, og renni andvirði þeirra í vatnasjóð.

8. gr.
Með mál út af b ro tum  á reglum þeim, er i 2. gr. segir, og brot- 

urn á 7. gr. 1. tölul. skal fara sem alm enn lögreglumál.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Um ástæður og greinargerð fyrir frum varpinu  er visað til álits meiri 
hluta fossanefndar.


