
11. Frumvarp

til laga um ' raforkuvirki.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

1. gr.
Hver sveitar- eða bæjarstjórn hefir einkarjett til þess að stofnsetja raf- 

o rkuver til almenningsþarfa, ö n n u r  en valnorkuver, og starfrækja þau inn- 
ansveitar. T iLstaríræksIu utansveitar þarf  sam þykki ráðherra .

Um raforkuveitu frá sliku veri fer eftir ákvæðum  vatnalaganna um  
raforkuveitur frá va tnorkuverum , nem a þar sem á annan  veg er ákveðið með 
lögum þessum.



2. gr.
E inkarje ttur  sveitar- eða bæjarstjórna sam kvæ m t 1. gr. næ r eigi til 

raforkuvirkja, sem einstakur m aður eða einstakir m enn  kom a sjer upp og 
nota innan  takm arka  húseigna sinna og jarðeigna eingöngu til eigin þarta, þó 
þarf  íeyíi h jeraðsstjórnar i þeim h jeruðum , þar sem hjeraðsstjóru hefir áður 
kom ið á stofn raforkuvirki.

3. gr. ‘
E inkarjett þann, sem um  ræðir í 1. og 2. gr. getur sveitar- eða bæjar- 

stjórn með sam þykki ráðherra  veitt e instökum  m ö n n u m  eða fjeiögum. Leyíið 
skal veitt um  tiltekið árabil með þeim skilyrðum og kvöðum , sem ástæða 
þykir til. 1 hvert skifti, sem leyfistími er á enda, á sveitar- eða bæjarstjórn 
rjett á að fá sjer afhent raforkuvirkið fyr'ir það verð, er m atsnefnd ákveður, 
ef sam kom ulag  næst ekki.

Um m at og m atsnefnd gildir ákvæðí vatnalaganna.

4. gr.
Nú vill sveitarstjórn eða bæjar fá handa um dæ m i sinu raforkuvirki, 

er einstakir m enn  eiga og um  ræðir í 3. gr. og má þá, ef sam kom ulag næst 
ekki, taka það eignarnámi gegn endurgjaldi, sem ákveðið skal af matsnefnd, 
er til skal kvödd sam kvæ m t 3. gr. E ignarnám ið skal ná til allra tækja og út- 
búnaðar fyrirtækisins nem a eigendur sam þykki að einungis nokkur  hluti 
þeirra sje tekinn.

5. gr.
Ráðherra  skal heimilt að setja reglur um  gerð, frágang og notkun raf- 

orkuvirkja, og m á i reglum þessum  setja ákvæði um :
a. Öryggisráðstafanir, er fylgja ber við uppsetningu og starfrækslu þessara 

virkja.
b. Skyldu til þess að gefa skýrslu um  þau raforkuvirki, sem fyrir hendi eru 

þegar reg lurnar öðlast gildi og um  ný virki og aukningu eldri virkja svo 
og að leyfa ráðherra  að láta rannsaka  þau.

c. Eftirlit m eð raforkuvirkjun í húsrúm i, þar  sem hætt er við sprengingum 
eða þa r  sem erfitt er að halda við nægilega fullkominni einangrun vegna 
raka  eða annara  orsaka, svo og m eð raforkuvirkjum , sem ætla m á að 
hafi í för með sér sérstaka hættu fyrir líf m anna  eða mikil verðmæti og 
með raforkuvirkjum  í leikhúsum og sam kom uhúsum . Eigandi virkjanna 
greiðir kostnað við eftirlitið.

d. Löggildingu á hæfum raforkuvirk jurum . .
e. Sektir aít að 1000 kr. fyrir brot á reglunum,

6. gr.
Raforuvirki mega ekki hafa í för með sjer hættu fyrir eignir annara  

m anna  eða hættu við truflunum  á starfrækslu virkja, sein fyrir eru. Sje unt



að afstýra slíkum truflunum  með öryggisráðstöfunum, skulu þær gerðar á 
kostnað eiganda hinna nýju virkja, en þó m á skylda eiganda hinna eldri 
virkja til að bera nokkurn  hluta kostnaðarins ef fram kvæ m d öryggisráðstaf- 
ana 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 öryggisráðstafanir, 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  tryggingum en venja er til eða krafist verður 
um  ný virki á þeim tíma, þegar ráðstafanirnar kom a til f ram kvæm da.

Ráðherra sker ú r  öllum ágreiningi um  það:
a. Hvort raforkuvirki hafi i för með sjer hættu við t ru flunum  á starfrækslu 

eldri virkja.
b. Hvaða öryggisráðstafanir skuli f ram kvæ m a til að afstýra slikum  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 i 

kostnaðinum  við þær.
Ráðherra  getur stöðvað notkun  raforkuvirkja, uns öryggisráðstaf- 

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

7. gr.
Sveitarstjórnir, bæjarstjórnir og stjórnir orkuveitufjelaga skulu semja 

reglugerð um  raforkuveituna, er ráðherra  staðfestir, og m á þar setja sjerstök 
ákvæði fyrir þá m enn, er fást við raforkuvirkjun innan  takm arka  veitu þeirra, 
þar á meðal v innukaupsskrá  og reglur um  frágang á verkum  þeirra, þó má 
ekki i slikum reglum heimila lakari frágang á orkuvirkjum  nje vægari kröfur 
til löggildingar raforkuvirkjara  en ákveðið verður i reglum ráðherra  sam - 
kvæm t 6. gr.

8. gr.
Með mál út af b ro tum  á reglum þeim, er segir i 5. gr. og 7. gr. skal 

fara sem alm enn lögreglumál.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .

Verkfræðingafjelag Islands hefir bent á, að sjerstök lög um  raforku- 
virki vantaði, með því að lög nr. 51, 1915, um  rafmagnsveitur, voru feld úr 
gildi með vatnalögunum , án þess að tekin væri upp  í vatnalögin ým s ákvæði, 
sem þá voru ú r  gildi num in , nje sett þar um  önn u r  lög.

Vatnalögin geta eðlilega ekki fjallað um ým s atriði, sem snerta sjer- 
staklega raforkuvirki, þar sem oft eru aðrar  tegundir afls en vatnsafl no taðar 
til orkuvinslunnar. Meiri hluta fossanefndarinnar var þetta ljóst og samdi því



jafnfram t vatnalagafrum varpinu annað  frum varp  »til laga um  raforkuvirki«. 
Þetta frum varp  var lsgt fyrir Alþingi 1919, en varð þá óútræ lt eins og vatna- 
lögin. Síðan hefir þvi ekki verið hreyft.

Þ a r  sem stjórn vatnam ála er nú skipað nokkuð  á a n n an  veg og ó-
brotnari en ráðgert var, þá er frum varp  þetta var borið fram af fossanefnd, 
þótti nauðsynlegt að gera á því talsverðar breytingar og nokk rar  v iðbætur áð- 
u r  en það yrði lagt fyrir Alþingi. Var því stjórn Verkfræðingafjelagsins falið að 
að semja nýtt frum varp, sem leggja mætti fyrir Alþingi og er það þetta frum- 
varp.

Þessi eru þau helstu atriði, er frum varpið  setur ákvæði um':
1. Rjettur hjeraðsstjórna til þess að stofnsetja og starfrækja rafmagnsver

ön n u r  en vatnorkuver.
2. Rjettur ráðherra  að setja reglur um gerð, frágang og no tkun  rafmagns- 

virkja.
3. Rjettur ráðherra  og fjelagsstjórna að löggilda hæfa m enn  til þess að vtnna 

við rafmagnsvirki.
Reynsla undanfarinna  ára  sýnir ótvírætt, að eigi má án vera laga um 

þessi atriði. Lögin um  rafmagnsveitur frá 1915 kom u að góðu gagni þó ófull- 
kom in  væru. Þar  sem nú  á siðustu á rum  hafa verið stofnsettar rafmagns- 
stöðvar, sem reknar  eru ýmist með vatnsafli eða olíu i allflestum kaupstöðum  
og kau p tú n u m  hjer á landi, verður þvi frem ur þörf fullkomnari lagasetningar 
og itarlegri reglugerða til þess að sto tnun  þeirra og starfræksla verði sem hag- 
anlegust og til þess að sam rým anleg ákvæði gildi um  land alt. En á þessu
hefir viljað .verða nokku r  brestur og hafa vitanlega fyrir þá sök farið verð-
mæti eigi alllitil i súginn að óþörfu.

Um 1.—4. gr. •
Greinar þessar eru að nokkru  teknar  upp  ú r  lögum um  rafmagnsveit- 

u r  frá 1915, en sam rým dar  ákvæðum  vatnalaganna. Pannig er i síðari máls- 
grein 2. gr. visað til vatnalaganna til þess að hvergi kom i mótsögn eða sund- 
urleit ákvæði um  raforkuveiturnar sjálfar, þótt unnin  sje raforkan með öðru 
afli en vatnsafli, svo sem olíu, kolum  eða þviliku. Um þessi atriði eru ýms 
ákvæði i vatnalögunum , sem frekar ættu þó heim a í þessum lögum.

Um 5 . - 6 .  gr.
Þessar greinar eru með nokk rum  breytingum  teknar upp  úr frumvarpi 

meiri hluta fossanefndar um  raforkuvirki. Nægir að visa til greinargerðar 
nefndarinnar m eð tjeðu frumvarpi.

Um 7. gr.
Greinin er tekin ú r  sam a frum varpi (4. gr.). Ákvæðinu þar um skóla- 

hald  fyrir raforkuvirkjara er slept þar sem það m yndi hafa talsverðan kostn- 
að í för með sjer, enda m á telja það óþarft að svo stöddu; aðaláhersluna 
verður að leggja á verklega æfingu.



Iljer er tekið upp  það nýmæli, að hjeraðssljórn og stjórnir raforku- 
veitufjelaga sjeu skyldar að setja reglugerð um raforkuvirkjun, er ráðherra  
staðfesti. í rafmagnsveitulögunum var slikt ákvæði ekki, en var engu siður 
orðin venja, sem vel hefir gefist.


